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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med föreliggande studie var att med utgångspunkt i den vuxenpedagogiska litteraturen 
undersöka vilken syn lärarna och de studerande på Komvux hade på användning av 
erfarenheter i undervisningen. 36 lärare och 58 studerande deltog i två separata 
enkätundersökningar som analyserades både kvantitativt och kvalitativt. Efterföljande 
semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra lärare och fyra studerande. Resultatet 
visade, att majoriteten av de studerande ansåg att användning av erfarenheter i undervisningen 
positivt påverkade deras lärande och stärkte studiemotivation. Många var kritiska mot hur ofta 
erfarenheter användes och deras åsikt var att detta berodde på ämnets karaktär och lärarens 
personlighet. Lärarna hade en positiv syn på användning av erfarenheter och gav många 
exempel på sina strävanden att inkludera erfarenheter i undervisningen samt sina ambitioner 
att övervinna hinder i lärmiljön såsom tidsbrist, snäva kursplaner och stora klasser. Det nya 
som framkom i studien var gruppens betydelse för erfarenhetsutbyte, lärande, 
studiemotivation och personlig utveckling. Även erfarenheter som de studerande med en 
annan kulturell bakgrund hade med sig in i undervisningen ansågs vara en tillgång för 
lärande. Både de studerande och lärarna menade, att de lärde sig av varandras erfarenheter 
och utvecklade en bättre förståelse för omvärlden.  
 
 
Nyckelord:   grupparbete, komvux, livserfarenheter, livslångt lärande, personlig utveckling  
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Innehållsförteckning 
 

1. Inledning...................................................................................... ....................... 1 
2. Syfte..................................................................................................................... 2 
3. Teoretisk bakgrund.............................................................................................. 2 

3.1 Tidigare erfarenheter och nya kunskaper..................................................…. 3 
3.2 Vardagslärande och vuxenutbildning ........................................................... 3 
3.3 Livslångt lärande...................................................................................... ..... 4 
3.4 Mångkulturell utbildning......................................................................... ..... 5 
3.5 Hur kan de studerandes erfarenheter användas........................................ …. 6 
3.6 Läraren och den vuxenstuderande........................................................... ..... 6 
3.7 Lärande miljö........................................................................................... ..... 7 
3.8 Erfarenhetslärande inom olika undervisningsformer............................... ..... 8 

3.8.1 Problembaserad lärande ......................................................................... ..... 8 
3.8.2 Caseundervisning  ...................................................................................... 9 
3.8.3 Livsberättelser  ..................................................................................... ..... 9 
3.8.4 Dialog ................................................................................................ ..... 9 

4. Metod............................................................................................................. ..... 11 
4.1 Frågeställning, problemformulering och metod  .................................... ..... 11 
4.2 Urval........................................................................................................ ..... 12 

4.2.1 Enkäter ............................................................................................... ..... 12 
4.2.2 Intervjuer ............................................................................................ ..... 13 

4.3 Material/verktyg....................................................................................... ..... 14 
4.4 Procedur................................................................................................... ..... 15 
4.5 Analys och tolkning................................................................................. ..... 16 

4.5.1 Enkäter ............................................................................................... ..... 16 
4.5.2 Intervjuer ............................................................................................ ..... 17 

4.6 Validitet och reliabilitet........................................................................... ..... 17 
5. Resultat.......................................................................................................... ..... 18 

5.1 Kvantitativ analys av enkäter................................................................... ..... 18 
      5.1.1 Enkätundersökning lärare ....................................................................... ..... 18 
      5.1.2 Enkätundersökning studerande ................................................................ ..... 19 
5.2 Kvalitativ analys av de skriftliga kommentarerna i enkäter.................... ..... 20 
      5.2.1 Enkäter lärare ...................................................................................... ..... 20 
      5.2.2 Enkäter studerande ................................................................................ ..... 22 
5.3 Intervjuer.................................................................................................. ..... 24 
      5.3.1 Intervju 1 ............................................................................................ ..... 25 
      5.3.2 Intervju 2 ............................................................................................ ..... 26 
      5.3.3 Intervju 3 ............................................................................................ ..... 28 
      5.3.4 Intervju 4 ............................................................................................ ..... 29 
      5.3.5 Intervju 5 ............................................................................................ ..... 31 
      5.3.6 Intervju 6 ............................................................................................ ..... 33 

6.   Diskussion...................................................................................................... ..... 35 
7. Avslutning...................................................................................................... ..... 39 
8. Referenser...................................................................................................... ..... 40 

 
 
Bilagor: 
Bilaga 1. Enkät studerande 
Bilaga 2. Enkät lärare



 

Vuxenstuderandens och lärarnas syn på användning 
av erfarenheter i undervisningen  

En studie från Komvux 
 

1 Inledning 
Människor lär sig av sina erfarenheter, kan utnyttja dessa i nya situationer och generalisera. 
Vi tillägnar oss nya kunskaper och livserfarenheter samtidigt som vi reflekterar över tidigare 
erfarenheter, för att kunna påverka både vårt privata liv och livet ute i samhället. Detta gäller 
generellt för alla människor och under hela livet. I olika utbildningssituationer skiljer sig de 
vuxna studerande från barn och ungdomar genom sina bredare erfarenheter. De flesta vuxna 
har erfarenheter från arbetslivet och/eller tidigare studier, har egen familj, har rest mycket 
eller levt i andra länder. Många vuxna är även engagerade politiskt i samhällsutvecklingen. 
Att tillhöra en viss generation, kön eller samhällsklass samt att ha en annan etnisk bakgrund 
har stor betydelse och leder till olika erfarenheter.    
 
I Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) markeras 
det tydligt att vuxenutbildningen skall utgå från elevernas tidigare utbildning och 
livserfarenheter samt att den ska fördjupa deras kunskaper. Eleverna ska kunna använda sina 
kunskaper för att bl.a. reflektera över erfarenheter och kritiskt granska påståenden och 
förhållanden. Läraren skall dessutom utnyttja elevens kunskaper och arbetserfarenheter eller 
erfarenheter från samhällslivet i undervisningen. Skolans huvuduppgift är, enligt Lpf 94, att 
förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla 
dessa. Eleverna ska skaffa sig en grund för livslångt lärande.    
 
Livslångt lärande står även i internationell fokus. År 2000 presenterade EU-kommissionen 
Memorandum om livslångt lärande (i Utbildningsdepartementet, 2001) för att få till stånd en 
debatt på europeisk nivå. Ambitionen var att generera konkreta förslag, på medlemsländernas 
nationella nivå, för att sedan kunna arbeta vidare på europeisk nivå. I memorandum står det 
bl.a. att läraryrket kommer att förändras under de närmaste decennierna. Lärarnas 
huvuduppgift blir att hjälpa och stödja de studerande att ta ansvar för sitt lärande. 
Undervisningsformer och lärarrollen måste förändras. Nya arbetsmetoder som sätter eleven i 
centrum, befrämjar elevaktiviteten genom klassrumsdialogen och olika grupparbeten, måste 
utvecklas och kopplas till lärande. Debatten om livslångt lärande har redan pågått i Sverige 
under flera år. I debatten diskuteras ett brett livslångt lärande som innebär att individen måste 
få möjlighet att lära sig i olika sammanhang. I de berörda svenska ministrarnas rapport från 
debatten (Utbildnings- departementet, 2001) står det bl.a. att pedagogiken måste anpassas 
efter erfarenheter och färdigheter de studerande har med sig. Individerna och deras behov 
måste stå i centrum för undervisning och inlärning. Det handlar om att lärare ska möta de 
studerande på deras faktiska kunskapsnivå. Det är också viktigt att ta tillvara de erfarenheter 
och kulturella perspektiv som personer med utländsk bakgrund har. Lärarna måste ha kunskap 
om bra metoder för detta.   
 
Genom min mångåriga erfarenhet som studiecirkelledare för vuxna inom olika studieförbund 
och som utbildare inom privat och företagsutbildning, har jag lärt mig att det är viktigt att inte 
bara utgå från deltagarnas egna erfarenheter och förkunskaper, utan även från gruppens 
samlade kunskaper. Kursutvärderingarna visade ofta att det som uppskattades mest, var 
fallbeskrivningar från vardagslivet samt att höra mina och andras erfarenheter. Detta hjälpte 
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till att förankra den nya kunskapen i verkligheten. Deltagarna upplevde också att kurserna var 
levande och stimulerande. Inom mina fleråriga studier på universitet och högskola saknades 
mycket av den vardagsnära anknytningen från ”cirkelpedagogiken”, där läraren utgår från 
eller anknyter till gruppens samlade kunskaper.    
 
Själv fick jag prova på och använda de studerandes och mina egna erfarenheter i 
undervisningen under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU).  11 veckor av min praktik 
var förlagda till Komvux i Halmstad, i ämnen psykologi och engelska. Komvux i Halmstad är 
indelad i olika enheter. Gymnasiet har ca 500 elever, Svenska för invandrare (SFI) ca 300, 
Gruv ca 150 (grundskolekompetens svenska, engelska, matte), Särvux ca 60, Södra vård ca 
250. Dessutom finns det Komlär – uppdragsutbildning mot företag och institutioner 
(Naturvetenskapligt basår och fordonslinje). Ca 1000 elever läser på heltid och det finns ca 
100 anställda (lärare och administrativ personal). Det är en mångfacetterad skola med vuxna 
studerande från ca 45 olika nationaliteter. En typisk elev (enligt rektorns information) är 
kvinna i ca 30 års ålder. Kvinnor är överrepresenterade på vårdutbildningen. Att studera på 
Komvux handlar mest om kompensationsutbildning för vuxna över 20 år, som har gått ut 
gymnasiet med ofullständiga betyg eller har avbrutit studier. En stor grupp studerande är så 
kallade ”betygshöjare” som läser upp sina gymnasiebetyg för att ha möjlighet att komma in på 
olika högskole- och universitetsstudier. Många vuxna med utländsk bakgrund läser speciella 
kurser i svenska för invandrare och fortsätter ofta med att läsa in grundskole- och 
gymnasiekompetens. Andel av studerande med utländsk bakgrund är ca 75 % på 
grundläggande utbildning Gruv och mellan 15 – 45 % på övriga gymnasiekurser. Valet att 
göra undersökningen på Komvux i Halmstad påverkades av mina egna erfarenheter från VFU 
samt av upplevelser av stor öppenhet, tolerans och engagemang, både hos de studerande och 
hos lärarna. Även den ”tillåtande atmosfär” som präglade hela skolan hade spelat en 
avgörande roll. 
 

2 Syfte 
Inom ramen för detta arbete, kommer jag i första hand undersöka i vilken utsträckning den 
pedagogiska litteraturen och forskning lyfter fram användning av erfarenheter i 
undervisningen. Med erfarenhet menas det som människor har lärt sig eller upplevt i sina liv. 
Med de teoretiska kunskaperna som grund, kommer lärarnas och de vuxenstuderandes syn på 
användning av erfarenheter inom lärande situationer på Komvux i Halmstad undersökas. 
Uppmärksamhet kommer även att riktas på olika faktorer i lärmiljön som främjar eller utgör 
hinder mot användning av erfarenheter inom undervisningen. Syftet med detta arbete är att 
undersöka hur vuxenstuderande och lärare på Komvux ser på användningen av egna 
erfarenheter i undervisningen. Hur ofta tycker lärarna att de använder sig av de studerandes 
och sina egna erfarenheter? Hur många lärare, enligt de studerande, använder sig av 
erfarenheter i undervisningen? Finns det några hinder mot användningen i själva lärmiljön?  
Hur upplever de studerande att användning av erfarenheter i undervisningen påverkar deras 
lärande? 
 

3 Teoretisk bakgrund  
För att kunna bilda sig en uppfattning om hur den pedagogiska forskningen ser på användning 
av erfarenheter i vuxenutbildningen, följer nedan en kort översikt över den pedagogiska 
litteraturen som behandlar erfarenheternas betydelse för lärande. 
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3.1 Tidigare erfarenheter och nya kunskaper 
Begreppen ”erfarenhet” och ”kunskap” är inte väldefinierade och entydiga i den pedagogiska 
litteraturen och forskningen. Dessa två används ofta tillsammans – erfarenheter och kunskaper 
eller varje ord för sig, men ändå som synonymer. Med ordet ”färdighet” menas både 
erfarenheter och kunskaper och ”förförståelse” är samlade kunskaper och erfarenheter. 
Lönnhed och Olstedt (2005) utgår från det engelska ordet ”experience” som betyder både 
erfarenhet och upplevelse. Erfarenhet är det som människor har upplevt i sina liv och genom 
sitt arbete – det som har format dem.    
 
Vuxnas erfarenheter från arbetslivet, familjelivet och sociala sammanhang kan, med tanke på 
utbildningssituationer, innebära olika kunskap och färdigheter och har stor betydelse för all ny 
kunskap (Lönnhed & Olstedt, 2005).  När människor lär sig något nytt, relateras det nya till 
egna tidigare erfarenheter. Erfarenheterna kan fungera som resurs eller belastning och därmed 
underlätta eller försvåra inlärningen. Genom medveten reflektion kan de ändras i mötet med 
nya kunskaper eller nya erfarenheter. Detta leder till lärande. De studerandes erfarenheter kan 
vara unika och individuella eller generella och gemensamma för hela gruppen eller klassen. 
Många individuella erfarenheter kan göras till gemensamma för alla under grupparbeten, 
seminarier och även under olika föreläsningar. Detta sker genom samtal eller diskussion 
(ibid.).   
 
Forskning visar att kön, generation, etnicitet och klasstillhörighet gör att de vuxnas 
erfarenheter blir olika, enligt Lönnhed och Olstedt (2005). Kvinnor och män gör olika 
erfarenheter genom socialisering och genom att ha olika förebilder. Barn påverkas av attityder 
och åsikter under uppväxttiden och gör dessa till sina egna i vuxenålder. De som tillhör 
samma generation har ofta liknande värderingar och erfarenheter. Människor som är födda 
och uppvuxna i en annan kultur än den svenska har ofta den egna kulturen som norm och 
därmed olika erfarenheter. Deras förståelse av olika fenomen leder till annorlunda tolkningar 
både av nya kunskaper och även av själva undervisningssituationen. Att ha en akademisk 
familjebakgrund underlättar, då den studerande har erfarenhet av ”språket” och uttryckssätt 
som används i undervisningssammanhang. Vuxna studerande kan också använda sig av 
erfarenheter som andra i deras närmaste omgivning (familj, vänner) har gjort (ibid.).     
 
Erfarenheter och kunskaper skapas i social interaktion. Individens förståelse och tolkning av 
omvärlden utgår från tidigare erfarenheter. De förmedlas genom socialisering och genom 
språket. Kulturen och grupptillhörigheten spelar stor roll och uttrycks genom språket (Säljö, 
2000).  
 

3.2 Vardagslärande och vuxenutbildning   
En av de mest fundamentala frågorna inom den vuxenpedagogiska forskningen är 
förhållandet mellan organiserat lärande och vardagslärande. Långt tidigare i pedagogikens 
historia, sattes erfarenheter i centrum. Enligt Gustavsson och Osman (1996) påpekade redan 
Dewey att vi lär oss genom att göra erfarenheter. Båda dessa forskare definierar 
vardagslärande som något vi lär oss inom allt som i vidaste mening ingår i begreppet vardag, 
dvs. de omedelbara tolkningar vi gör av världen runtom oss. Vardag betecknar då allt 
runtomkring oss som förefaller bekant, det som är närliggande och uppfattas som självklart 
och oproblematiskt (ibid.).     
 
Även Larsson (1996) utgår från våra tolkningar och dessutom menar att det mänskliga 
medvetande innehåller intryck, minnen och fantasier som hjälper oss att tolka omvärlden.  
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När vi reflekterar över något, gör vi en tolkning som sedan blir vår personliga kunskap. 
Tolkningen kan ske automatiskt, omedvetet eller medvetet. Vi har med oss erfarenheter och 
kunskaper, som formar våra tolkningar och som kallas ”förförståelse”. Både Larsson (1996) 
och Säljö (2005) menar att våra tolkningar påverkas av den tid och den kultur som vi lever i. 
Genom språket i möten med andra, gör vi våra individuella erfarenheter, som kommer att 
prägla oss. Lärande definierar Larsson (1996), som förändring i vår tolkning av omvärlden 
eller i vårt handlande. Vi uppfattar inte ens detta som lärande om det inte görs avsiktligt 
genom att ex. gå på en kurs eller delta i någon form av utbildning. Autenticiteten i 
utbildningen handlar om att studiernas innehåll är i kontakt med vardagen och vår egen 
tolkning av den. Om kunskapen ska vara levande, måste den grundas i eller utgå ifrån 
elevernas egna upplevelser och erfarenheter. Den måste också ha relevans. Detta betyder att 
den ska höra ihop med ett visst sammanhang. Ofta skiljs kunskapen från det sammanhang där 
den används och detta försvårar lärande. Det praktiska sammanhanget ger kunskapen en 
mening och det blir lättare att förstå det nya (ibid.). I sitt resonemang hänvisar Larsson (1996) 
även till Kvale, som menar att om kunskaperna inte är förankrade i verkligheten, lyckas de 
studerande glömma dem kort efter sin examen. Kvale kallar detta för ”examinal amnesi” som 
gör att man befriar sig från kunskapen genom provet.       
 
Vuxnas medvetande och handlingar formas i vardagen inom olika sociala sammanhang, inom 
olika kulturer och på olika geografiska platser (Säljö, 2000). Vi lär oss i arbetslivet, på fritiden 
och olika människor får därför olika erfarenheter och kunskaper. Det finns vissa som får mer 
kunskap än andra redan från början. Dessa skillnader får en betydelse för lärandet. Enligt 
Larsson (1996) betyder detta att de som deltar i vuxenutbildningen har redan från början olika 
utbildningsbakgrund och själva utbildningen skulle bidra till ökad jämlikhet. Vuxenstudier 
borde förändra möjligheten för dem som var missgynnade att tidigare finna kunskap i 
vardagen. Om kunskapen blir autentisk och relevant, kan den sedan utmana de tidigare 
tolkningarna. För att åstadkomma en kreativ inlärningsprocess måste läraren dra nytta av 
skillnader i erfarenheter och samtidigt föra in en ny kunskap. Ett bra exempel på detta är 
studiecirklar, där deltagarna drar nytta av varandras erfarenheter (ibid.).    
 
Larsson (1996) pekar på att Komvux och Högskolan, genom sitt omfattande mätande av 
kunskaper, glömmer att dra nytta av de kunskaper som de studerande redan har. Lärarna 
utmanar inte de existerande tolkningarna. Han hänvisar till att många studier har visat att de 
studerande inte nämnvärt ändrar sina grundtolkningar, trots flera års studier. Vardagskunskap 
utmanas inte, eftersom den inte behövs och ligger långt ifrån det som föreläsningar handlar 
om. Även Claesson (2002) menar att något saknas när hon hänvisar till att studenterna oftast 
kommer ut från lärarutbildningen opåverkade och har samma grundinställning som de 
skapade under sin egen tid i skolan. De studerande behåller helt enkelt sina ursprungliga idéer 
om läraryrket. Studenterna har redan skaffat sig ett ideal som påverkar deras sätt att 
undervisa. Claesson själv har gjort en intervjuundersökning (1991) och anser att det blev ett 
nedslående resultat. De lärarstuderande kom ut som nyexaminerade lärare med egna och 
oförändrade grundläggande uppfattningar. 
 

3.3 Livslångt lärande 
Begreppet ”livslångt lärande” används i många olika sammanhang, både på nationellt och 
internationellt plan. Själva begreppet betyder att det mänskliga lärande sker i alla åldrar, från 
födelsen till livets slut, inom olika områden av livet och i ett sammanhang (Gustavsson & 
Osman, 1996). När UNESCO definierade och lanserade ”life-long learning” eller “life-long 
education” började de med att anlägga ett integrativt synsätt på lärande, enligt dessa forskare. 
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De idéer som ligger till grund för livslångt lärande går tillbaka till humanistisk tradition, som 
ser människor utrustade med potentiella resurser, som under goda förhållanden kan utvecklas 
under hela livet. Dessa resurser för lärande har alla människor oavsett kulturell bakgrund, ras 
eller religion. Att det livslånga lärandet är integrativt betyder, enligt Gustavsson och Osman 
(1996), att människor alltid lär sig, oavsett när, och var i livet de befinner sig. Vi lär oss också 
på många olika sätt. En viktig följd av ett sådant synsätt är att det lärande som sker i 
vardagslivet, vare sig det är i arbetet, föreningen eller genom massmedia bör integreras i det 
formella lärande som sker i olika utbildningsformer. Det samhället som uppmuntrar livslångt 
lärande satsar på vuxnas utbildning. Utgångspunkten för lärandet är, enligt dessa forskare, att 
alltid börja i den egna erfarenheten. Med erfarenhet menar Gustavsson och Osman (1996), 
något individen har upplevt, varit med om och har erfarenheter av på ett så påtagligt sätt att 
det har satt spår i hans/hennes grundläggande uppfattning om världen (ibid.). 
 

3.4 Mångkulturell utbildning  
Det livslånga lärandet sker i olika åldrar och inom livets olika områden och i ett sammanhang. 
När Rubenson (1996) och Säljö (2005) förklarar begreppet sammanhang, utgår de båda från 
Vygotskij och det sociokulturella perspektivet. Vygotskij menar att tankar, värderingar och 
begrepp som uppstår genom individens interaktion med andra, internaliseras. Erfarenheter 
formas i den sociala och kulturella kontexten och där även lärandet äger rum (ibid.). 
Rubenson (1996) drar den slutsatsen att den specifika miljön som en person befinner sig i 
möjliggör, begränsar eller hindrar lärande.  
 
Om lärande dessutom ska vara integrerat i tid och rum, så innebär det att man lär sig både av 
andra tider och av andra kulturer. Detta innebär att olika kulturers kunskaper måste utnyttjas i 
lärandet (Säljö, 2005). Gustavsson och Osman (1996) har också forskat om kulturers lärande. 
Enligt deras resonemang innebär lärande en förmåga att med hjälp av det kända och bekanta 
möta det obekanta, främmande och annorlunda. En mångkulturell utbildning försöker 
integrera olika kulturer genom ett dialogförhållande. Dessa forskare påpekar att de nordiska 
länderna länge har varit relativt homogena samhällen, med små inslag av främmande kulturer. 
Detta är sedan ett tiotal år tillbaka radikalt förändrat. Syftet med multikulturell utbildning är 
att göra det möjligt för studerande med olika bakgrund (ras, etnicitet och klass) att klara av 
studier och uppnå, genom sin utbildning, social mobilitet. Enligt Gustavsson och Osman 
(1996) betyder det att utbildningen för studenter som kommer från lägre klasser i samhället 
eller från andra missgynnade grupper måste underlättas och förbättras.    
 
De erfarenheter som varit dolda på grund av ”det särartsblinda” (Gustavsson & Osman, 1996) 
ska lyftas fram och bli synliga i utbildningen genom s.k. innehållsintegrering. Målet för detta, 
är att integrera minoriteternas erfarenheter, kunskap och kultur i läroplanen. Eftersom allt 
lärande handlar om växelspel mellan det bekanta och det obekanta, måste detta ske genom att 
olikheterna kommer i dialog med varandra. En sådan dialog förutsätter och kan endast ske 
genom erkännande av den andre. Genom en dialog med andra kulturer och deras synsätt kan 
motsättningar överbryggas, förståelse skapas och uppfattningen om världen ändras. En 
mångfald i helheten (i vårt västerländska samhälle) kunde på det sättet bli en tillgång inte ett 
hot, såsom många människor upplever det idag. Detta förutsätter att individer från olika 
kulturer kan distansera sig från sina invanda mönster och förmå att närma sig det främmande 
och okända (ibid.).   
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3.5 Hur kan de studerandes erfarenheter användas   
Vuxnas tidigare erfarenheter och kunskaper är utgångspunkten för det nya lärande, menar 
Lönnhed och Olstedt (2005). Att utgå från dessa i undervisningen ger en djupare förståelse 
och bättre kunskap än vad memorering enbart skulle ge. De studerandes förståelse har direkt 
samband med den individuella referensramen som påverkar tolkningen och förståelsen av den 
nya kunskapen.  Erfarenheter kan användas som konkreta exempel ur verkligheten eller för att 
konkretisera de abstrakta begreppen. Inom vissa ämnen kan det vara lättare att relatera till 
studerandes tidigare kunskaper än inom andra (ibid.). Under en diskussion kan olika alternativ 
upptäckas, den studerande kan få bekräftelse på det han/hon redan känner till och få nya 
insikter. Det blir också lättare för de studerande att ställa frågor, reflektera och utveckla ett 
kritiskt förhållningssätt (Wilhelmson, 1998). Erfarenhetsutbyte i klassen eller inom gruppen 
kan ske genom dialog. I dialogen får de studerande möjlighet att ta del av varandras tankar, 
synpunkter, erfarenheter och tidigare kunskaper. Genom argumentation skapas förutsättningar 
för ny kunskap, menar Wilhelmson (1998). Olstedt (2005) är av samma åsikt och påpekar att 
särskilt kvinnor söker kunskap genom erfarenhetsutbyte med andra. Hon drar den slutsatsen 
från tidigare studier om personlig utveckling hos män och kvinnor i högre utbildning. 
Kvinnorna i undersökningen hade större förmåga att lyssna och dela med sig av sina 
erfarenheter. Männen talade mer än de lyssnade, framförde sina åsikter genom argumentation 
och tog inte samma hänsyn till de andra studerande, enligt dessa studier (ibid.). 
 

3.6 Läraren och den vuxenstuderande 
Enligt den nya vuxenpedagogiska forskningen ska den studerande själv ta ansvar för sitt 
lärande och en lärare ska underlätta och handleda, istället för att endast överföra kunskaper 
(Egidius, 1999). Utgångspunkten för Döös och Wilhelmson (2005) är ett gemensamt ansvar. 
Ansvaret för lärande ligger både hos de studerande och hos läraren. Hur väl en enskild 
studerande lyckas, beror delvis på honom/henne själv, på läraren och på relationen mellan 
dem och den aktuella lärmiljön. Om lärande kan anknytas till de vuxnas livserfarenheter, 
kommer nya kunskaper sättas i större sammanhang. För att den studerande ska utveckla sina 
kunskaper, kan läraren använda sig av vardagliga händelser och problem som pedagogiskt 
verktyg i undervisningssituationer. De lärare som medverkar till förståelse, meningsskapande 
och lärande använder sig ofta av de studerandes erfarenheter. Att som lärare helt bortse från 
dessa skulle innebära att nedvärdera och förminska de vuxna och deras förmåga att lära sig. 
Även lärarens egna livserfarenheter och inte enbart ämneskunskaper är viktiga i 
undervisningssammanhanget. Relationen mellan den studerande och lärare blir ömsesidig, då 
båda lär sig av varandra (ibid.). 
     
Det går inte att använda sig av tidigare erfarenheter och kunskaper i lärande situationer, om 
läraren saknar förmåga att interagera med de studerande.  Wilhelmson, Jonasson och Talerud 
(2005) pekar på vikten av lärarens interaktiva kompetens och hänvisar till Dewey, som 
betonade att individen utvecklades genom kommunikation och gemensamt erfarande med 
andra. För att främja den viktiga dialogen eller diskussionen, krävs det både social och 
emotionell kompetens samt lyhördhet hos läraren. En bra lärare ska förutom ämneskunskaper 
och kommunikativ förmåga visa engagemang och omsorg om de studerande, menar dessa 
forskare. Även lärarens dialogkompetens är viktig i sammanhanget. Dialogkompetens betyder 
förmåga att kommunicera verbalt så att alla i den aktuella gruppen kan dela med sig av sina 
egna erfarenheter. Dessa erfarenheter utvecklas sedan till en gemensam kunskap för alla i 
gruppen. Enligt dessa forskare, är den kollektiva kunskapen djupare och bredare än den 
individuella skulle bli hos var och en enskilt. Den teoretiska kunskapen sätts då i relation till 
både egna och andras kunskaper och blir därmed begriplig (ibid.).   
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3.7 Lärande miljö 
Genom dialog i klassrummet eller i mindre grupper kan de studerandes egna erfarenheter 
knytas till teorier och främja den kritiska reflektionen. För att den viktiga dialogen eller 
samtalet ska kunna komma till stånd, har även klassrummets eller grupprummets utformning 
stor betydelse och påverkar inlärningen (Olstedt & Lönnheden, 2005). Den fysiska 
utformningen av skollokaler, rummets storlek, studerandes och/eller lärarens placering i 
rummet, kan antingen främja eller hindra lärprocesser. Samspelet mellan de studerande under 
dialog och diskussion kan inte utvecklas om dålig ögonkontakt mellan deltagare och deras 
fysiska placering omöjliggör detta (ibid.).    
 
Olstedt och Lönnheden (2005) hänvisar till Söderberg, som menar att undervisningslokaler 
utgörs av fyra olika rum. Det fysiska och funktionella rummet ger förutsättningar för olika 
aktiviteter. Det sociala rummet ger förutsättning för utveckling av relationer och interaktion 
mellan de studerande och läraren och de studerande sinsemellan. Det symboliska rummet 
innebär gällande värderingar och normer. Enligt den nya kunskapssynen är de studerande 
aktiva genom att själva konstruera ny kunskap utifrån sina tidigare erfarenheter och 
kunskaper. Detta kräver ett intresse för samspel både från de studerande och från läraren. 
Grunden till vårt samspel med andra ligger också i vår förmåga att lyssna och kunna se och 
förstå de andras sätt att resonera. Olstedt och Lönnheden (2005) drar den slutsatsen, att olika 
lärmiljön kan stimulera eller hindra lärprocesser beroende på hur de påverkar samspelet. 
  
För att samspelet skall kunna utvecklas måste de studerande känna trygghet inom den aktuella 
studerandegruppen. Ansvaret för att skapa en tillåtande och trygg atmosfär i klassrummet 
ligger hos läraren, som är pedagogisk ledare och handledare. Ledarskapsteorier från 
gruppdynamisk psykologi är användbara även i undervisningen av vuxna. I allt socialt 
samspel och samarbete inom gruppen har handledaren/ledaren ett stort ansvar och uppgift att 
se till att klimatet i gruppen blir bra. Ledarskap är, enligt Levi (2001), en process genom 
vilken individen påverkar gruppens arbete, framgång och väg mot målet. Levi (2001) har 
forskat om hur en bra ledare bör vara och en del av hans slutsatser är relevanta även i 
utbildningssammanhang. En bra ledare, enligt Levi (2001), ska: 

 vara flexibel och kunna anpassa sig till olika situationer 
 kunna strukturera uppgifter och hjälpa gruppen att uppnå målen 
 se till att klimatet inom gruppen är öppet och gör samarbetet möjligt.  

Ledaren/handledaren ska vara medveten om att vissa gruppmedlemmar kan dominera helt, ta 
för mycket utrymme eller vara otrevliga mot andra. Är medlemmarna i gruppen för olika, kan 
detta berika resultatet om ledaren uppmuntrar kritiskt tänkande, kreativitet och meningsutbyte 
inom gruppen. Det är viktigt att ledaren lyssnar aktivt och ger positiv feedback (ibid.). 
    
En annan relevant forskning om lärarens roll som pedagogisk ledare är gjord av Andersson 
och Persson (2002). Deras forskning berör bl.a. hur handledaren ska skapa och upprätthålla ett 
konstruktivt gruppklimat. Deras slutsatser är grundade i observationer och iakttagelser från 
handledning av grupper under uppsatsskrivning vid sociologiska institutionen i Lund, men är 
också relevanta inom all användning av grupparbete inom vuxenundervisningen. För att en 
grupp ska fungera tillfredställande, enligt Andersson och Persson (2002), är det viktigt att: 
 

 relationen mellan lärare och student är ömsesidig eftersom båda lär sig av varandra 
 läraren/handledaren har det yttersta ansvaret för att skapa och upprätthålla ett 

konstruktivt gruppklimat. Den makten som naturligt tillfaller läraren/handledaren ska 
utgöra en positiv kraft för att skapa ett klimat i gruppen som blir utvecklande både för 
gruppen som sådan och för den enskilde studenten 
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 läraren/handledaren ska styra diskussionen, så att fokus riktas mot enskilda personer 
när det gäller talutrymme (inklusive sitt eget), form, innehåll och processmålen  

 en viktig uppgift är att vara ”socialt uppmärksam” - att stödja gruppens och 
medlemmarnas utveckling genom samtal och samspel i gruppen 

 ”belöningar” ökar motivation och befrämjar grupparbete. Kortsiktiga belöningar blir 
att känna sig nöjd t.ex. med konstruktiva diskussioner som leder till den långsiktiga 
belöningen som är målen för kursen. Det kan vara att klara av en skrivning, uppsats, 
tentamen eller ett examensarbete. Även känslan av att vara på väg och att ha kontroll 
över situationen är viktig (ibid.). 

3.8 Erfarenhetslärande inom olika undervisningsformer 
Teorin om erfarenhetslärande handlar enligt Döös (2005) om att förstå betydelsen och vikten 
av att använda erfarenheter i all undervisning. Det kan handla om en hel kurs, olika 
grupparbeten eller enstaka föreläsningar och seminarier. Döös (2005) börjar med hänvisning 
till Dewey som menar att undervisningen måste arrangeras så, att den som lär sig får 
möjlighet att använda sina egna erfarenheter. Trots detta, påpekar hon, stod ofta förr 
vardagslärande genom erfarenhet som motsats till lärande i skolan. Den traditionella 
katederundervisningen som byggde på förmedlingspedagogiken resulterade i mekaniskt och 
oreflekterat staplande av fakta. Det fanns inget utrymme för att den studerande själv kunde 
söka kunskap och bygga på sina erfarenheter och förkunskaper. Det är därför viktigt att 
utveckla nya former av utbildning, där det informella lärande integreras. Genom att lärare 
utgå från studerandes erfarenheter skapas en ny förståelse som kan användas i framtida 
situationer. Som kontrast till ”förmedlingspedagogiken”, ser hon det problembaserade lärande 
(PBL). Inom PBL använder den studerande sina erfarenheter och bygger sina kunskaper 
utifrån dessa och den egna anknytningen (även Egidius, 1999).  
    
Förutom PBL finns det även andra undervisningsformer som använder sig av erfarenheter. 
Under min VFU kunde jag observera kortare eller längre inslag av några metoder som lärarna 
på Komvux använde sig av i undervisningen. En kort beskrivning av de mest användbara 
(PBL, casemetoden, livsberättelser och gruppdialog) följer nedan. 
 

3.8.1 Problembaserat lärande 
PBL har sin utgångspunkt i antagandet att den studerande själv söker och tillägnar sig 
kunskap. Lärande utgår från studerandes egna erfarenheter och tidigare kunskaper, som 
utnyttjas inom nya problemområden. Interaktion med andra i gruppen och det sociala 
meningsskapandet har också en stor betydelse för lärande (Egidius, 1999). Vilka praktiska 
erfarenheter finns det hos skolformer som använder sig enbart av PBL?  
 
Southern Illinois University School of Medicine har en långvarig erfarenhet av användning av 
PBL. PBLI (Problem Based Learning Initiative) är en grupp läkare, forskare och lärare som 
utbildar och stödjer organisationer som använder PBL. På  www.pbli.org  kan man ta del av 
deras olika erfarenheter, utbildning och forskning om PBL. Enligt dessa lärare och forskare 
inom PBL, ligger en stor del av ansvaret på den enskilda studenten redan från början och ökar 
successivt under fortsatta studier. Förutsättningen är att individen känner tilltro till sin egen 
inlärningsförmåga och upplever lärandet som betydelsefullt både för att få nya kunskaper och 
för den personliga utvecklingen. Med hjälp av PBL, lär sig individen att fortsätta med sitt eget 
lärande även i sina framtida yrken och under hela livet. Lärarens ansvar ligger endast i att 
handleda och hänvisa till lämplig litteratur och forskning. PBL utgår ifrån problem ur 
verkligheten. Dessa ska lösas och integreras, så att nödvändiga kunskaper kan användas i 
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framtiden. Studenterna ska både lära sig hur de effektivt ska angripa olika problem och 
samtidigt se dessa problem och lösningar från olika perspektiv. Detta genom sitt kritiska 
tänkande. Inlärningsprocessen vid PBL börjar med att identifiera sina tidigare kunskaper och 
egna erfarenheter relaterade till problemet. Efter detta följer identifiering av vad som behövs 
läras in för att kunna lösa problemet (ex. att använda sig av relevant facklitteratur och 
forskning). Läraren underlättar processen genom att ge anvisningar och handledning. 
Studenterna lär sig tillsammans i mindre grupper. På det viset kan de tillföra varandra sina 
olika kunskaper och erfarenheter och bidra till ett kritiskt och nyanserat tänkande. För detta 
ändamål används gruppdiskussionerna. Dynamiken i gruppen är stimulerande och leder 
samtidigt till en effektiv inlärning (ibid.). Egidius (1999) förklarar grunderna inom PBL på 
liknande sätt.  
  
3.8.2 Caseundervisning 
Enligt Nordqvist och Eriksson (2005), baseras caseundervisning på de studerandes 
erfarenheter och utgår från ett specifikt ”case”, som gemensamt diskuteras och en ny 
förståelse konstrueras. En konkret händelse som kallas ”case” är skriven endast från ett 
perspektiv (ofta från en persons perspektiv). Händelsen innehåller också ett problem som ska 
lösas, eller någon form av beslutsdilemma. Under diskussionens gång och vid tolkningen av 
”case” utgår de studerande från egna erfarenheter och tidigare förkunskaper. Det nya som ska 
läras in sätts då i relation till andra sammanhang och de studerande blir aktiva vid inlärningen. 
Tidigare erfarenheter kan verbaliseras och får ofta en ny mening. Istället för en mekanisk 
inlärning av fakta ligger fokus för casemetoden på lärande. Studentgrupperna kan vara ganska 
stora. Nordqvist och Eriksson (2005) uppger att antalet studerande ibland kan vara så stort 
som 80 personer.  Den centrala formen för caseundervisning är seminariet. Inom casemetoden 
kopplas lärande till studerandes egna erfarenheter, olikheterna i gruppen utnyttjas och den nya 
kunskapen integreras genom en medveten reflektion (ibid.). 
 

3.8.3 Livsberättelser 
Livsberättelser i undervisningen har ett speciellt syfte, menar Lönnheden (2005). Genom att 
använda sig av egna livsberättelser förstår de studerande bättre sitt och andras lärande. De 
upptäcker också hur socialisationen och olika miljöer påverkar olika individer. För att kunna 
integrera en ny kunskap, måste de studerande bli medvetna om olika sammanhang där 
kunskapen skapas och kunna anknyta den till sina tidigare kunskaper. Deras egna erfarenheter 
får genom berättande en ny mening och en ny innebörd. Denna metod kan med framgång 
användas i all utbildning, där det finns behov att konkretisera olika teorier, vid fortbildning 
samt vidareutbildning inom olika yrken. Genom reflektion och analys får de studerande 
möjlighet till självinsikt. Analysen utgår från teorin och används för att analysera samtliga 
erfarenheter inom gruppen. Känsliga och smärtsamma erfarenheter kan utelämnas och den 
studerande är fri att bestämma detta själv. Läraren använder även andras (utomstående 
personers) livsberättelser om det behövs. Nackdelen med denna metod är att den kan vara 
mycket tidskrävande (ibid.). 
 

3.8.4 Dialog 
Dialog och dialogiska övningar kan användas i all undervisning, enligt Wilhelmson (2005). 
Både elever i lägre åldrar och äldre studerande får möjlighet att öva in teorin och samtidigt 
träna sin dialogkompetens. Dialogkompetens innebär förmåga att kunna lyssna med 
förståelse, diskutera egna funderingar, komma med motargument samt kunna reflektera 
kritiskt. Syftet med dialogiska övningar är också att integrera den teoretiska kunskapen med 
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sina egna och andras erfarenheter. I sin doktorsavhandling (1998) pekar Wilhelmson på att 
inom en grupp har deltagarna möjlighet att lära av varandras erfarenheter och insikter. Både 
den individuella kunskapen och den kollektiva kompetensen utvecklas. Dialog och 
gruppsamtal bör vara symmetriska och detta betyder att ingen av deltagarna dominerar. Enligt 
Wilhelmson (1998, 2005), finns det forskning om att i grupper med bara kvinnor är samtalen 
kooperativa, bekräftande och det händer att flera pratar samtidigt. Inom grupper med enbart 
män är samtalen tävlingsinriktade och ofta i form av monolog. Endast de symetriska och 
kooperativa samtalen kallas för äkta dialog (ibid.) Gruppdialogen bör komma in i 
undervisningen redan i början av utbildningen, för att de studerande får på det viset möjlighet 
att lära känna varandra. Grupper bör inte vara större än sex personer. Gruppdeltagarna borde 
ha olika bakgrund och erfarenheter för att gruppen ska vara heterogen så mycket som möjligt.  
(Wilhelmson, 2005).   
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4 Metod 

4.1 Frågeställning, problemformulering och metod  
Syftet med detta arbete var att undersöka hur vuxenstuderande och lärare på Komvux i 
Halmstad såg på användningen av erfarenheter i undervisningen. Hur ofta tyckte lärarna att de 
använde sig av de studerandes och sina egna erfarenheter? Hur många lärare använde sig av 
de studerandes och sina egna erfarenheter, enligt de studerande? Fanns det några hinder mot 
detta i lärmiljön?  Hur upplevde de studerande att användningen av erfarenheter i 
undervisningen påverkade deras lärande? 
 
Teoretisk utgångspunkt för detta arbete fanns inom den vuxenpedagogiska forskningen och 
litteraturen. Det visade sig svårt att hitta några speciella studier som enbart behandlade 
erfarenheter i undervisningen och lärarnas och de vuxenstuderandes syn på deras användning. 
Diskussion om erfarenheter ingick i pedagogisk litteratur om lärprocesser i högre utbilbning, 
livslångt lärande och PBL. Ännu svårare var det att hitta några referenser till 
vuxenstuderandes syn på hur användning av erfarenheter påverkade deras lärande, eftersom 
det vuxenstuderandes perspektiv saknades helt. De internationella studier som närmare 
beskrev användning av erfarenheter i undervisningssituationer handlade uteslutande om PBL 
och dess användning i utbildningar inom sjukvården (läkare, sjuksköterskor) och de 
sociologiska utbildningsprogrammen. Dessa ansågs inte vara relevanta för en undersökning 
av vuxenstuderandes och lärarnas syn på erfarenhetslärande på Komvux.   
 
För att på bästa sätt kunna undersöka lärarnas och de studerandes syn på användningen av 
erfarenheter i undervisningen, valdes surveyundersökning. Enligt Denscombe (2000), är 
surveyundersökning en forskningsstrategi inte en forskningsmetod. Flera olika metoder, som 
skriftliga källor, observation, enkät eller intervju kan därför användas. Surveyundersökning 
valdes för att den var lämplig för att undersöka åsikter och synpunkter samt för att få 
kännedom om vissa saker. Till fördelarna hör bland annat kombination av en bred täckning 
och fokus på situationer vid en given tidpunkt. Olika metoder kan komplettera varandra och 
kan kombineras för att skapa olika data som kan vara ömsesidigt stödjande. Det betyder också 
att olika metoder ger olika perspektiv på samma sak. Kombinerade metoder gör det möjligt att 
bekräfta eller ifrågasätta resultaten och ökar validiteten i forskningen. Flera olika metoder kan 
utformas med en tydlig ordningsföljd (ibid.). Det bästa resultatet i den här undersökningen 
kunde förmodligen erhållas genom ett större antal intervjuer med både lärare och studerande 
och/eller genom observationer i olika undervisningssituationer. Detta var inte praktiskt 
genomförbart inom ramen för detta arbete. Istället genomfördes undersökningen i två steg. I 
det första steget användes enkäter och i det andra steget intervjuer. Syftet med att kombinera 
enkäter och intervjuer var att detta skulle ge undersökningen både bredd i data samt djup och 
detaljer i det undersökta ämnet (ibid.).  
    
Enkäter användes för att få så många svar som möjligt för att kunna bilda sig en uppfattning 
om de studerandes och lärarnas syn på användning av erfarenheter i undervisningen. Med 
ledning av resultaten skulle sedan en kartläggning göras. Enligt Denscombe (2000), används 
enkätundersökning med ett stort antal respondenter samt när den information som efterfrågas 
är kortfattad och relativt okomplicerad. Det sociala klimatet måste möjliggöra ärliga svar. 
Bedömningen gjordes att det öppna klimatet på Komvux i Halmstad skulle främja detta. 
Enkätmetoden bedömdes också både relevant för undersökningen, eftersom viktiga åsikter 
kunde efterfrågas samt fullständig i den mening att den kunde täcka alla relevanta uppgifter. 
Den kunde även tillfredsställa kraven på att både lärarnas och de studerandes åsikter blev 
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representerade. Genom att ställa direkta och klara frågor i enkätformuläret kunde andra 
uppgifter, som skulle sakna relevans för detta arbete, uteslutas.  
    
Intressanta iakttagelser eller behovet av fördjupande svar som framkommit från 
enkätresultaten skulle följas upp inom steg två, genom intervjuer med några lärare och 
studerande. Syftet var att genom intervjuer kunde också mer detaljerade och fylligare data 
erhållas. Samma möjlighet gavs inte vid enkäter. Denscombe (2000) menar, att den personliga 
kontakten (ansikte mot ansikte) mellan den intervjuade och intervjuaren kan både stimulera 
till mer information och förhindra en del oriktiga uppgifter.  
    
För att närmare undersöka vilken syn lärarna och de studerande hade, samt hur de själva 
upplevde betydelsen av att använda erfarenheter i undervisningen, valdes semistrukturerade 
intervjuer. Kvalitativ metod och semistrukturerad intervju är, enligt Smith (2003), speciellt 
lämpliga när ämnet är komplext och/eller personligt. De intervjuade i undersökningen skulle 
få möjlighet att själva berätta om sina tankar, upplevelser och erfarenheter. Det skulle 
samtidigt ge intervjuaren möjlighet att gå på djupet och få fram mycket information och 
värdefulla insikter. En annan viktigt fördel var att de intervjuade kunde när som helst avbryta 
en fråga som var för känslig, eller utveckla en annan som kändes mer angelägen. Intervjuaren 
var inte bunden av ordningsföljden på frågorna. Smith (2003) menar, att detta ger de 
intervjuade möjlighet att vidare utveckla eller uppehålla sig en lägre tid vid sådana frågor som 
är av större subjektiv betydelse. Syftet med att använda sig av en seminstrukturerad intervju 
gav också en möjlighet att upptäcka nya intressanta mönster som inte tagits upp av tidigare 
forskning eller kunde förutses av intervjuaren. Det personliga mötet i intervjun ansågs också 
vara av stor betydelse. 
 
Enligt Denscombe (2000) är validiteten vid intervjuundersökningar ganska stor eftersom 
riktighet och relevans kan kontrolleras under tiden som data samlas in. Svarsfrekvensen är 
relativt hög. Nackdelen med intervjuer är att både intervjuaren och kontexten påverkar 
resultatet och det är svårt att uppnå objektivitet (ibid.) Syftet med att kombinera kvantitativa 
data från enkäter med kvalitativa data från intervjuer var att öka undersökningens reliabilitet. 
 

4.2 Urval   

4.2.1 Enkäter  
50 lärare på Komvux i Halmstad och ca 60 studerande i 3 olika klasser skulle ingå i 
undersökningen. Den aktuella skolan valdes för att den låg inom geografisk närhet från 
Högskolan, samt att både lärarna och de studerande var lättåtkomliga och öppna för 
undersökningen pga. min tidigare VFU på skolan. Denscombe (2000), som kallar detta för 
tillfällighetsurval, anser att det är ganska rimligt i urvalsproceduren, när resurserna, i form av 
tid och pengar, är begränsade. Urvalet uppfyllde inte kriteria för slumpmässigt urval enligt 
Denscombe (2000). Icke-sannolikhetsurval (som används när det inte finns möjlighet till att 
inkludera ett tillräckligt stort urval i undersökningen) valdes pga. tidsramen för detta arbete. 
Genom ett subjektivt urval valdes respondenter ut med ett speciellt syfte. Mot bakgrund av 
vad forskaren redan vet om undersökningen, väljs strategiskt människor som kan ge den bästa 
informationen (ibid.).  
    
De klasser som valdes ut genom ett subjektivt urval var klasser i ämnen psykologi, 
pedagogiskt ledarskap, engelska och geografi. Det fanns ett speciellt syfte med urvalet. 
Undervisningen i dessa ämnen var med schemalagd lektionsundervisning till skillnad från 
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kurser inom flexibelt lärande. Inom dessa kurser planerade de studerande själva sina studier 
och träffade sin lärare endast några gånger per termin. Studerande i de utvalda klasserna var 
vana vid att diskutera och reflektera över olika frågor (min erfarenhet från VFU). 
Förhoppningen var att de studerande skulle bli intresserade av att delta i undersökningen och 
detta skulle minimera  ett eventuellt bortfall.  
    
Av ca 60 gymnasie- och SFI lärare valdes, med hjälp av en administrativ personal, 50 lärare 
som hade mest undervisningstimmar inom den traditionella undervisningen.  

4.2.2 Intervjuer 
De personer som ingick i urvalet valdes pga. att de kunde ge en speciell information och detta 
innebar också strategiskt, icke-sannolikhetsurval. Forskaren kan, enligt Denscombe (2000), 
välja sina respondenter för att få svar just från människor som passar i olika urvalskategorier. 
Detta för att få tillräckligt antal kvinnor och män, att få olika åldersgrupper representerade och 
för att få ett lämpligt antal olika etniska grupper.    
    
Ett strategiskt urval av lärare gjordes därför beträffande ålder, kön och undervisningsämne. 
Lika många manliga och kvinnliga lärare i olika åldersgrupper (mellan 30 – 65 år) skulle 
tillfrågas. Med ledning av resultaten från enkäten visade det sig, att majoriteten av 
enkätsvaren kom från lärare i SFI och språk. Alla dessa lärare hade vidareutvecklat sina svar 
med närmare beskrivningar och exemplifieringar. Med utgångspunkt i enkätresultaten 
bedömdes det speciellt viktigt att intervjua lärare i matematik och NO ämnen, då enkätsvaren 
från denna grupp var få och utan närmare beskrivningar. För att få bättre underlag för SO 
lärarnas syn på användning av erfarenheter på deras lektioner, fanns det även behov av att 
intervjua minst en lärare i SO ämnen. Samtidigt eftersträvades jämn fördelning på kön och 
olika åldersgrupper. En kvinnlig lärare inom SO ämnen tillfrågades, men tackade nej pga. 
tidsbrist och intervjun genomfördes med en annan kvinnlig SO lärare (41 år). En manlig 
lärare (53 år) i matematik och data samtyckte till nästa intervju. Senare tillfrågades samtliga 
närvarande i lunchrummet i NO paviljongen och av sex närvarande valdes två lärare - en 
manlig (43 år) och en kvinnlig (63 år). Båda undervisade i matematik och kemi. 
    
Urvalet av de studerande skulle också vara strategiskt. Även här bedömdes det som viktigt att 
ha en jämn fördelning på manliga och kvinnliga studerande. Eftersom den typiska 
vuxenstuderande på Komvux i Halmstad är runt 30 år och läser på heltid, skulle urvalet spegla 
detta. Med tanken på den stora andelen av vuxna studerande med olika kulturella bakgrund 
skulle en eller två studerande ha utländsk bakgrund.  
 
Den första rekryteringen till intervjuer skedde i kafeterian på skolan. sju studerande (två 
kvinnor och fem män, alla omkring 30 år) var närvarande och syftet med intervjun förklarades 
för dem. Samtliga blev intresserade av att delta i undersökningen. Då endast tre av de 
närvarande kunde ställa upp vid den aktuella tidpunkten, genomfördes gruppintervjun med en 
kvinnlig studerande (33 år) och två manliga studerande (22 år och 28 år). De som deltar i en 
gruppintervju interagerar med varandra och fördelen är att deltagarna kan bemöta varandras 
synpunkter och åsikter, enligt Denscombe (2000). Nya insikter och infallsvinklar kan ge mer 
uttömmande svar. Nackdelen är att vissa deltagare kan dominera samtalet och att åsikter som 
kommer till uttryck kan vara endast sådana som är acceptabla i den aktuella gruppen (ibid.). 
Risken för negativ påverkan bedömdes som ganska liten, eftersom deltagare var endast tre, 
kände varandra väl samt visade sitt intresse och engagemang för undersökningen. 
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Ett subjektivt, strategiskt urval gjordes även vid den sista intervjun när en kvinnlig studerande 
(34 år) med utländsk bakgrund tillfrågades. Intervjuaren kände den studerande sedan tidigare 
(från VFU) och hennes ålder, kön och utländsk bakgrund stämde väl på den personen som var 
önskvärd för den sista intervjun. Den intervjuade studerade på gymnasienivå och hennes 
förståelse av svenska var mycket god. Det förelåg ingen risk för missuppfattningar. 

4.3 Material och verktyg  
50 numrerade enkäter för lärare och ett 60-tal för dem studerande samt en bandspelare och en 
PC för bearbetning var all utrustning som användes. Ett frågeformulär konstruerades för 
lärare och ett annat för de studerande. Samma formulär användes vid de semistrukturerade 
intervjuerna.    Denscombe (2000) menar, att formuläret ska hållas så kort som möjligt för att 
undvika överflödiga detaljer. Större antal frågor kan avskräcka respondenterna från att 
besvara enkäten. Frågeformuläret ska vara kort och koncist och innehålla endast frågor som är 
avgörande för undersökningen. 
    
Lärarnas enkät innehöll fyra inledande bakgrundsfrågor om kön, ålder, undervisningsämne 
och antal undervisningsår samt tre olika centrala frågor med möjlighet att vidareutveckla 
dessa med egna kommentarer eller att ge exempel (se bilaga 1). Från de första inledande 
frågorna skulle data på nominalskalenivå erhållas. Dessa data handlade om summering av 
medlemmar inom vissa speciella kategorier (Denscombe, 2000). För att kunna jämföra data i 
varje kategori erhåller man data på ordinalskalenivå. Den skala som ofta används för svar i 
enkäter är Likertskala, där respondenter ombeds att svara på en femgradig skala. Fasta frågor 
ger svar på de kategorier som är bestämda i förväg och strukturerar svaren. Öppna frågor låter 
respondenterna själva formulera och utveckla sina synpunkter (ibid.). Frågorna i enkäterna var 
till sin utformning både fasta och öppna. Syftet var att den fasta delen skulle generera 
kvantitativa data och den öppna delen kvalitativa. Lärarna tillfrågades om hur ofta de använde 
de studerandes (fråga 1) och sina egna erfarenheter (fråga 2) inom undervisningen. Den tredje 
frågan var hur ofta det fanns hinder mot detta. Möjliga svarsalternativ var konstruerade som 
en typ av Likertskala, men med endast fyra svarsalternativ. Detta för att undvika svar av typ 
”vet inte” eller ”osäker”. Svarsalternativen som användes var: aldrig, sällan, ofta, alltid. 
Respondenterna ombads att ringa in ett svarsalternativ och gavs samtidigt möjlighet till att 
utveckla svaren genom beskrivande exempel. Syftet med detta var att erhålla kvalitativa data, 
från respondenternas utvidgade svar, exempel och kommentarer   
 
Studerandes enkät innehöll tre inledande bakgrundsfrågor om kön, ålder och svensk eller 
annan kulturell bakgrund (se bilaga 2). De första två grundfrågorna liknande de två första 
frågorna i lärarnas enkät och frågade om hur många lärare använder sig av de studerandes 
(fråga 1) och sina egna erfarenheter (fråga 2) inom undervisningen. Som möjliga 
svarsalternativ användes: inga, några få, ganska många, alla. De studerande gavs också 
möjlighet till beskrivande exempel. Det gick inte att använda sig av samma frågor och 
svarsalternativ som i lärarenkäten, eftersom det fanns risk för missuppfattningar. Med 
liknande frågor skulle de studerande tänka på några få eller kanske rent av en speciell lärare. 
Den tredje frågan var: ”hur tycker du att användningen av erfarenheter i undervisningen 
påverkar ditt lärande”. Möjliga svarsalternativ var: negativt, inte alls, positivt samt möjlighet 
till beskrivande exempel.  
    
Vid intervjuer med lärarna och de studerande användes samma grundfrågor som i respektive 
enkät. Dessa användes som öppna frågor.  
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4.4 Procedur 
Enkäter till lärare introducerades först. Redan i början bör lämpliga åtgärder vidtas för att 
minimera antalet uteblivna svar, genom att tydligt förklara syftet med undersökningen menar 
Denscombe (2000). Även lämpliga uppföljningsåtgärder ska vidtas för att uppmuntra till 
medverkan, de som inte har svarat. Undersökningen och dess syfte presenterades på den 
gemensamma torsdagsrasten, där alla lärare samlades för fika och information. Anonymitet 
och frivillighet att delta i undersökningen förklarades. Enkäter skulle delas ut i de berörda 
lärarnas postfack av en person ur den administrativa personalen. Lärarna ombads att lämna 
ifyllda enkäter i ett speciellt markerat postfack. Syftet var att garantera anonymiteten.  Något 
sista datum för enkätens inlämning nämndes inte. Det verkade inte behövas, eftersom enkäten 
skulle ta en liten stund att fylla i och alla verkade engagerade. Detta visade sig senare att vara 
ett stort misstag då efter en veckas tid saknades 2/3 av svaren. Genom ytterliggare vädjan och 
information om sista datum för inlämningen, som lämnades på infotavlan, inkom resterande 
enkäter. Tre av lärarna begärde var sin ny svarsblankett, eftersom den första hade kommit 
bort. En ytterligare vädjan gav inga nya resultat och efter tre veckor ansågs undersökningen 
vara avslutad. Av de 50 numrerade och utlämnade enkäterna besvarades 36, svarsfrekvensen 
var 72 %.   
 
Uteblivna svar kan bero på vägran att delta, enligt Denscombe (2000). Det är viktigt att vidta 
lämpliga åtgärder och att följa sedan upp på vilket sätt de som inte vill delta, skiljer sig från 
de andra. Vissa människor är mindre benägna än andra att ta sig tid eller att anstränga sig för 
att delta i undersökningar. Många lärare visade ett uppriktigt intresse för undersökningen och 
ville även diskutera deras åsikter om bortfallet. Att inte sätta ut sista datum uppgavs som en 
orsak, att lärarna hade stor tidspress och ständigt några enkäter att fylla i, ansågs som en 
annan orsak till uteblivna svar. En ovilja mot att svara på åsiktsundersökningar var en annan 
förklaring.  
 
Enkäter till de studerande delades ut direkt i klassen på den aktuella lektionen. Vid de första 
tre tillfällena av mig personligen och den fjärde gången av deras lärare. Syftet med 
undersökningen förklarades och frivilligt deltagande poängterades. Samtliga studerande i alla 
fyra klasser fyllde i enkäten och detta betydde att 21 enkäter besvarades på 
psykologilektionen, 13 besvarades på lektionen i pedagogiskt ledarskap, 12 på den engelska 
lektionen och 12 enkäter på geografilektionen. Den totala summan var 58 besvarade enkäter. 
Ingen av de studerande hade fått enkäten två gånger. Svarsfrekvensen var så hög som 100 %. 
    
De första två intervjuerna med lärare genomfördes i de intervjuades arbetsrum på skolan, de 
andra två i lunchrummet, med även andra kolleger stundtals närvarande. Gruppintervjun med 
de studerande genomfördes ostört i ett litet konferensrum och den sista intervjun avskilt vid 
ett fönsterbord i stora hallen på skolan. För att få det bästa resultatet, bör intervjuerna 
genomföras i en miljö där de intervjuade känner sig trygga (Kvale, 1997). Eftersom detta var 
lärarnas arbetsmiljö och de studerandes egen skolmiljö ansågs de valda platserna utgöra en 
trygg bakgrund.  
    
Syftet med intervjun förklarades och de etiska normerna eftersträvades. Samtliga deltagare 
upplystes om rätten till anonymitet, samt rätten till att kunna avstå från att svara på vissa 
frågor. Även möjligheten att avbryta intervjun eller dra sig ur helt och hållet gjordes klart för 
alla som skulle deltaga i intervjuer. Ingen av de intervjuade drog sig senare ur. Intervjuer 
arrangeras oftast genom personlig kontakt mellan forskaren och deltagare och få därför 
mycket hög svarsfrekvens (Kvale, 1997) De intervjuade har inte fått någon ersättning för 
intervjun.  
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 Frågorna presenterades i samma följd som i enkäten och de intervjuade fick berätta fritt och 
utveckla sina svar. Varje intervju varade mellan 30 till 50 minuter. Bandspelaren användes 
med de intervjuades tillstånd. Syftet med att använda bandspelare var att detta skulle ge 
möjligheten att koncentrera sig på samtalet och på de intervjuades kroppsspråk.  Förutom den 
maximala uppmärksamheten i mötet mellan den intervjuade och intervjuaren, ges det även 
möjlighet att utesluta eventuella missförstånd som kan uppkomma när endast anteckningar 
görs (Kvale, 1997). Bandupptagningen dokumenterades med ordagrann avskrift och 
bearbetades sedan genom en skriftlig analys. För att säkra de intervjuades anonymitet 
användes olika fingerade namn i utskriften, resultatet och i analysen. Dessa namn fick de 
intervjuade välja själva.  

4.5 Analys och tolkning  

4.5.1 Enkäter 
Kvantitativ och kvalitativ metod användes vid analys av enkätresultaten. Kvantitativ analys 
användes för bakgrundsfrågor och resultaten bearbetades på nominalskalenivå. I lärarenkäten 
var det intressant att få fram antal lärare som svarat, kön, ålder, antal undervisningsår samt 
lärarnas undervisningsämne. Hos de studerande var det antal respondenter, kön, ålder och 
kulturell bakgrund. Huvudfrågorna i båda enkäterna gav data på ordinalskalenivå. Syftet var 
att kunna jämföra hur många av respondenterna valde olika svarskategorier och vilken 
svarskategori som valdes av de flesta. 
 
Vid jämförelsen av de kvantitativa resultaten i de båda enkäterna, visade det sig att det fanns 
en stor skillnad mellan lärarnas och de studerandes svar. För att utröna skillnaden mellan de 
båda gruppernas syn på hur mycket erfarenheter användes i undervisningen, gjordes 
ytterligare en analys av enkäter. Syftet var att undersöka om orsaken till skillnaden fanns i 
tidsbristen vid dessa två separata undersökningar. Detta genom att jämföra hur många av 
respondenterna i varje grupp svarade med exempel och kommentarer på de två första 
frågorna. En möjlig förklaring var att många av de studerande hade fyllt i enkäten utan 
närmare eftertanke och utan att kunna motivera sina svar. En annan förklaring torde vara att 
lärarna hade mycket mer tid på sig att tänka genom svaren, ge exempel och skriva 
kommentarer. Bedömning gjordes att frågan om skillnaden inte skulle tas upp i intervjuerna, 
eftersom detta skulle påverka de intervjuade till att försvara den aktuella gruppens ståndpunkt. 
Den bästa metoden för att få klarhet i detta, skulle ha varit observationer i klassrummet. 
   
För att göra resultaten mer överskådliga utarbetades två diagram - en för lärarnas enkät och 
den andra för de studerandes enkät (se figur1.1 och 1.2). Resultaten från den kvantitativa och 
kvalitativa analysen av enkätsvaren användes sedan som grund för strategiskt urval av 
lämpliga personer för intervjuer.     
 
Kvalitativ metod användes vid bearbetning av de skriftliga kommentarerna och exemplen i 
den öppna delen av frågorna. Detta med syftet att få en bild av situationen och att även få 
möjlighet att upptäcka något nytt som inte hade behandlats i teoridelen.  
 
De skriftliga delarna av svaren i enkäter analyserades kvalitativt. Huvudfrågor i enkäter 
användes som tema. De studerande utvecklade inte sina svar lika mycket och utförligt som 
lärarna hade gjort. Vid analysen av lärarenkäter gjordes uppdelning på olika ämnen. Detta för 
att se om olika lärare hade liknande åsikter oberoende undervisningsämnet. Det som 
bedömdes också relevant för undersökningen var att ta reda på om det fanns några skillnader i 
svaren, beroende på om de studerande hade svensk eller utländsk bakgrund. En kvalitativ 
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analys gjordes på varje grupp för sig, men svaren i båda grupperna var så pass lika att 
resultatet av analysen i den ena gruppen var endast upprepning av resultatet i den andra 
gruppen. Analysen och sammanställning av de skriftliga delarna av enkätsvaren gjordes 
genom att olika intressanta tema och uttalanden lyftes upp och sammanfördes i en beskrivning 
för varje fråga för sig (beskrivande analys). Citat användes för att behålla autenticiteten. 

4.5.2 Intervjuer  
Det är viktigt att först läsa genom de utskrivna intervjuerna och leta efter återkommande tema 
eller göra grupperingar efter olika uppfattningar (Johansson & Svedner, 2004). Detta stämmer 
även med den fenomenologiska metoden enligt Kvale (1997). I referenssyfte identifierades 
rådata med rubriker för att lättare kunna förflytta sig fram och tillbaka i datamaterialet och 
bearbeta de delarna som senare ansågs betydelsefulla för tolkningen. Genomläsningen av 
intervjuutskrifterna gav en övergripande intryck med olika strukturer och mönster. De tre 
huvudfrågorna som användes i enkäterna och vid intervjuerna utökades vid analysen av två 
nya teman. Detta var frågor som ofta framkom i de skriftliga kommentarerna i enkäter och vid 
intervjuer och framstod som betydelsefulla både från lärarnas och från de studerandes 
perspektiv. Dessa två handlade om gruppens betydelse i undervisningen och om studerande 
med utländsk bakgrund och deras erfarenheter.  
    
Den kvalitativa analysen bygger på en beskrivning av materialet, för att utnyttja 
komplexiteten i situationen och ge andra personer möjlighet att själva bedöma om forskarens 
tolkning är riktig och relevant (Denscombe 2000). Kvalitativ analys tillåter mer än en 
förklaring, eftersom den bygger på forskarens tolkningsskicklighet och andra forskare kan, 
trots samma metoder, komma till olika slutsatser. Forskarens identitet, värderingar och 
övertygelser spelar en viktig roll vid produktion och insamling av kvalitativa data och utgör 
en oundviklig del i analysen (ibid.). Det ansågs viktigt att hålla sig till innehållet i uttalandena 
och som uttolkare försöka förstå vad dessa säger om de intervjuades känslor och åsikter. 
Enligt Kvale (1997), måste forskaren ha omfattande kunskap om temat för att kunna 
identifiera nyanserna i olika uttalanden. Samtidigt måste han/hon vara medveten om sina egna 
förutsättningar och former för påverkan. Den teoretiska bakgrunden och egna erfarenheter var 
förutsättningar för en bra tolkning och kunde även ha påverkat resultatet.  
    
Vid tolkningen i resultatdelen användes självförståelse. De intervjuades uttalanden 
presenterades utifrån hur dem uppfattades av intervjuaren. Självförståelse innebär att 
uttolkaren försöker formulera i koncentrerad form det som respondenterna har sagt. Det sagda 
innehåller respondenternas mening såsom de själva uppfattar den, enligt Kvale (1997). I 
diskussionsdelen tolkas resultaten med hjälp av självförståelsen och den teoretiska förståelsen 
inom en teoretisk ram. Teoretisk förståelse betyder att en teoretisk ram tillämpas för att 
införliva gällande teorier (ibid.). Detta gjorde att de olika tolkningar inte blev subjektiva.  

4.6 Validitet och reliabilitet 
Undersökningens validitet är beroende av de teoretiska förutsättningarna och de logiska 
härledningarna till undersökningens frågor (Kvale, 1997). Reliabiliteten beror också på vilka 
metoder som har använts och tillförlitligheten hos de intervjuades information, översättning 
och samstämmighet av det sagda till skriftspråket, tolkningens logik samt rapportering av 
resultatet (ibid.). För att öka validiteten och reliabiliteten genomfördes undersökningen med 
två olika metoder – enkäter och intervjuer. Ett större antal observationer och fler intervjuer 
skulle ge ännu bättre resultat. Resultatet har en extern validitet om den i hög grad 
överensstämmer med existerande kunskaper inom området och kan överföras till andra 
jämförbara undersökningar (Denscombe 2000). 
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5 Resultat 

5.1 Kvantitativ analys av enkäter 

5.1.1 Enkätundersökning lärare 
36 enkäter av 50 besvarades och detta ger en svarsfrekvens på 72 %. Av de 30 kvinnliga och 
6 manliga lärare som svarade, tillhör 20 åldersgruppen 51 – 60 år, 6 är över 60 år, 5 är mellan 
åldrarna 41 – 50,  4 mellan 31-40 år och slutligen en lärare är i åldern mellan 20 –30 år. 
 
Lärarnas undervisningserfarenhet varierar mellan 1- 5 år till mer än 30 år. 24 lärare har mer än 
21 års undervisningserfarenhet och 12 lärare har mer än 30 års erfarenhet inom 
undervisningsyrket. 16 lärare undervisar i SFI/SV 2 och 9 i språk. 5 lärare undervisar i SO 
ämnen, 3 i NO ämnen och 3 i matematik och data. 
 
Någon ytterliggare analys av svarsfrekvensen inom olika grupper med tanke på kön, ålder, 
antal år som lärare och undervisningsämnen gjordes inte, eftersom fördelningen på dessa 
kategorier speglade den faktiska fördelningen inom lärarkåren på Komvux i Halmstad. Det 
ansågs även vara irrelevant inom ramen för denna undersökning. 
 
På frågan ”hur ofta använder du dig av studerandes egna erfarenheter i undervisningen”, 
tycker 89 % att det sker ofta. Nästan lika stor andel, 86 %, anser att de ofta använder sina 
egna erfarenheter i undervisningen. Bara 5,5 % tycker att de sällan använder studerandes 
erfarenheter och 3 % tycker att de sällan använder sig av sina egna erfarenheter i 
undervisningen. 5,5 % anser att de alltid använder de studerandes erfarenheter och 11 % 
använder alltid sina egna erfarenheter i undervisningen. 
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Figur1.1  Hur ofta använder sig lärarna av de studerandes och sina egna erfarenheter i undervisningen 
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På den tredje frågan ”hur ofta finns det hinder för att använda erfarenheter i undervisningen”, 
svarar 64 % av lärarna att det sällan finns hinder och 30,5 % tycker att det aldrig finns några 
hinder. Endast 5,5 % tycker att det ofta finns hinder. 

5.1.2 Enkätundersökning studerande 
Av 58 enkäter besvarades 58 och detta gav en svarsfrekvens på 100 %. Av de 40 kvinnliga 
och 18 manliga studerande som svarade, tillhör 47 åldersgruppen 20 – 30 år, 6 är mellan 
åldrarna 30 – 40 år, 5 är mellan 40 -  50 år och ingen av de studerande är över 50 år. 36 av de 
studerande har svensk bakgrund och 22 har en annan kulturell bakgrund än svensk. Detta 
speglar också fördelning på kön, ålder och nationalitet bland de studerande på Komvux i 
Halmstad och ansågs inte heller vara relevant att analysera vidare inom syftet för denna 
undersökning. 
 
På frågan ”hur många av dina lärare använder sig av de studerandes egna erfarenheter i 
undervisningen” svarar 14 % att inga lärare gjorde det, 59 % svarar några få, 22 % svarar 
ganska många och slutligen tycker 5 % att alla lärare använder sig av de studerandes 
erfarenheter. På frågan ”hur många av dina lärare använder sig av sina egna erfarenheter i 
undervisningen”, svarar 3,5 % att inga lärare, 55 % konstaterar att några få, 34,5 % anser 
ganska många och 7 % svarar att alla lärare använder sig av sina egna erfarenheter i 
undervisningen.     
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Figur 1.2  Hur många lärare  använder sig  av de studerandes och sina egna erfarenheter i undervisningen 
 
På den tredje frågan ”hur användning av erfarenheter påverkar ditt lärande”, tycker 95 % av 
de studerande att deras lärande påverkas positivt.  Endast 2 % tycker att lärandet påverkas 
negativt och 3 % tycker att deras lärande inte alls påverkas. 
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Resultaten från de både enkäterna visade att svaren på de två första frågorna skilde sig för 
mycket. De flesta lärare svarade att de ofta eller alltid använde erfarenheter i undervisningen 
och majoriteten av de studerande svarade att inga eller några få lärare använde erfarenheter i 
undervisningen (figur 1.1 och 1.2). För att få en förklaring på den stora skillnaden, gjordes 
ytterligare en analys. Syftet var att undersöka hur noga genomtänkta svaren var i de två 
enkäterna. Om respondenterna hunnit tänka genom sina svar skulle de med stor sannolighet 
skriva exempel eller kommentarer, som efterfrågades. 
Fråga 1: 
94 % av lärarna svarar att de ofta eller alltid använder de studerandes erfarenheter i 
undervisningen och 97 % av dessa utvecklar sina svar med utförliga kommentarer eller 
exempel. Detta kan jämföras med att 73 % av de studerande svarar att inga eller några få 
lärare använder de studerandes erfarenheter i undervisningen och  endast 29 % av dessa 
utvecklar sina svar eller ger exempel. 
Fråga 2:  
97 % av lärarna svarar att de ofta eller alltid använder sig av egna livserfarenheter i 
undervisningen och 89 % av dessa utvecklar sina svar med utförliga kommentarer eller 
exempel. Detta kan jämföras med att 58,5 % av de studerande tycker att inga eller några få 
lärare använder sig av egna livserfarenheter i undervisningen och 23,5 % av dessa utvecklar 
sina svar med utförliga kommentarer eller exempel. 

5.2 Kvalitativ analys av de skriftliga kommentarerna i enkäten 

5.2.1 Enkäter lärare 
Många av respondenterna utvidgade sina svar med exempel och närmare beskrivningar. 
Nedan följer en analys av svaren, grupperad efter olika undervisningsämnen. Lärarnas egna 
kommentarer (citat)  återges med kursiverad stil.  
 
SFI/Svenska 2 lärare (16 svar) 
Fråga 1: Hur ofta använder du dig av studerandes egna erfarenheter i undervisningen? 
De flesta tycker att det är vid genomgångar, vid frågor och vid diskussioner. Syftet är att ge 
konkreta exempel och använda tema från de studerandes liv och verklighet. Som exempel 
uppges familj, boende, mat och dryck, religion, uppväxtmiljö (även kultur, geografi och i viss 
mån historia), skolgång, yrkeserfarenhet mfl. En lärare beskriver att de studerande även har 
egna foton med sig när de berättar. Undervisningen bygger på dialoger mellan deltagare och 
lärare. Då blir det ofta utifrån deltagarnas egna erfarenheter. Vidare används de studerandes 
erfarenheter i den kontrastiva undervisningen vid jämförelser mellan olika kulturer samt för 
att kommunikationsövningar ska vara så konkreta och så nära vardagen som möjligt. I SV 2 
grupperna finns det många välutbildade elever med mycket kunskap och yrkeserfarenheter. 
För mig är det självklart att använda den kompetensen som finns i gruppen, om så behövs. 
 
Fråga 2: Hur ofta använder du dig av dina egna erfarenheter i undervisningen? 
Många svar speglar den andra sidan av ”dialogen” i klassrummet och vissa lärare hänvisar till 
fråga nr 1. Lärarna berättar om sig själva, sin familj, uppväxt och skolgång. Någon berättar 
om sina släktingar som utvandrade till USA, en annan talar om Sveriges utvecklig de senaste 
50 åren ur sitt eget livsperspektiv. Några skriver att de använder sig själva som personer och 
sina erfarenheter som exempel, när det behövs. Andra skriver att de bjuder på sina åsikter. Jag 
är oftast hela jag i min undervisning. Det betyder att när jag möter varje elev, bygger 
relationer med var och en, är det med min livserfarenhet jag agerar.  
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Fråga 3: Hur ofta finns det hinder för att använda erfarenheter i undervisningen? 
Samtliga utom en svarade att det aldrig eller sällan finns hinder. De hinder som kan uppstå är 
om familjesituationen (ibland komplicerad och känslig) vill hållas privat. Det kan även handla 
om personlig integritet och/eller skyddad identitet. Hänsyn måste även tas till religiösa eller 
politiska normer. Med öppenhet och respekt för varandras liv och erfarenheter kan det mesta 
tas upp i dialogen eller i diskussion. Språket kan också vara ett stort hinder, särskilt i början. 
Det kan ta flera år för dem som inte har någon skolgång innan de får ett fungerande språk, 
enligt flera lärare. Endast en av lärarna uppgav tidsbrist som hinder: Kanske tidsbrist, för 
stora elevgrupper – man hinner inte ”möta” eleven. 
 
Språklärare (utom SFI/Svenska 2) (9 svar) 
Fråga 1: Hur ofta använder du dig av studerandes egna erfarenheter i undervisningen? 
För att verklig kunskap ska uppnås måste kunskaperna införlivas i individens varande. 
Annars glöms de bort, är en bra inledning till kommentarerna. De flesta tycker att de 
studerande berättar om sina erfarenheter från resor och vistelse utomlands, men även om 
erfarenheter från vardagslivet och yrkeserfarenheter. Även elevernas erfarenheter av litteratur, 
kultur, geografi och resor i länder där målspråket talas är värdefulla i undervisningen.  Elevers 
erfarenheter från målspråksländerna utnyttjas ofta och gärna. Den vanligaste anledningen är: 
När jag introducerar tex. en ny text, börjar jag alltid med att låta eleverna berätta 
om/diskutera det ämne som texten tar upp – vi inventerar vilka erfarenheter som finns i 
gruppen. Därefter försöker jag återkoppla till dessa så mycket som möjligt. 
 
Fråga 2: Hur ofta använder du dig av dina egna erfarenheter i undervisningen? 
Många svar speglar igen ”den andra sidan av dialogen” i klassrummet: Jag använder mina 
erfarenheter för att förstå och nå elever. Alla har olika ”nycklar” och elever känner att man 
är äkta. Några tycker att om läraren bjuder på sig själv så uppskattas det av eleverna och det 
även gör att de ”öppnar upp”. Undervisning i språk handlar om kommunikation och det är 
naturligt att prata om erfarenheter, eller som en lärare svarar med en motfråga: Går det att 
undvika?  Lärarna utgår också från sina erfarenheter vid diskussioner och ibland berättar de 
eller ger tips om hur de själva lärde sig det aktuella språket.  
 
Fråga 3: Hur ofta finns det hinder för att använda erfarenheter i undervisningen? 
Fem av lärarna tycker att det sällan finns hinder och fyra tycker att det aldrig finns hinder. 
Kan inte se några hinder att använda erfarenheter som hör hemma i sammanhanget, 
kommenterar en av lärarna och en annan skriver att hinder kan vara smärtsamma och 
obearbetade erfarenheter.   
 
SO lärare (5 svar) 
Samtliga lärare utvecklade sina svar och gav exempel med närmare beskrivningar. En av 
lärarna utrycker i sitt svar något som framträder i många av de andra svaren och som utrycker 
den syn och ambition som många lärare på Komvux i Halmstad har: Komvux styrka är att 
människor från olika miljöer och med helt olika bakgrunder möts här. Detta är något vi måste 
utnyttja.  
 
Fråga 1: Hur ofta använder du dig av studerandes egna erfarenheter i undervisningen? 
Fem av lärarna svarar att de ofta använder sig av de studerandes erfarenheter och en tycker att 
detta sker alltid.  Många exempel som ges i svaren beskriver att vid genomgångar kopplas 
alltid nya teorier till de studerandes egen värld, egna upplevelser och erfarenheter. Detta sker 
även vid diskussioner och reflektioner i klassen eller grupper. Individuella arbeten och val av 
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uppgifter i form av fältstudier utgår alltid från erfarenheter eller verkligheten. I skrivningar 
ges möjlighet till eller önskemål om att förklara teorier med exempel från vardagen eller att 
skriva om egna erfarenheter. Detta gäller även under grupparbeten. Diskussion i mindre, 
blandade grupper kring frågor gör att eleverna delar med sig av sin egen erfarenhet. Sedan 
är det bara att anknyta till detta. Det blir då gruppens funderingar man bygger vidare på.  
 
Fråga 2: Hur ofta använder du dig av dina egna erfarenheter i undervisningen? 
Fem av lärarna svarar att de ofta använde sig av de studerandes erfarenheter och en svarar 
alltid. Det är stor samstämmighet om att egna erfarenheter och upplevelser i undervisningen 
ger liv och en verklighets förankring till undervisningen. Lärarna berättar om sina upplevelser 
från resor, familjelivet, yrkeserfarenheter från andra yrken, även om det som andra bekanta 
har varit med om. Detta brukar underlätta vid olika moment i undervisningen. Att skapa 
öppenhet och förtroende i klassen är också en viktig anledning. En lärare skriver: Bjuder nog 
en hel del på mig själv, men naturligtvis bara av det jag vill. Min förhoppning är att detta ska 
göra att även eleverna gör samma sak samt att jag ska framstå lika mycket som en 
medmänniska som en lärare. Jag ser ingen konflikt i detta! 
 
Fråga 3: Hur ofta finns det hinder för att använda erfarenheter i undervisningen? 
Tiden, snäva kursplaner och för stora grupper ses som de största hindren. Tiden till 
förfogande hänger ihop både med hur mycket läraren ”hinner med” och med att klasserna är 
för stora: Bättre med tid hade gjort att eleverna vågat träda fram mer samt naturligtvis stora 
klasser. Däremot vet jag att eleverna delar med sig mycket av sina erfarenheter när de 
diskuterar i mindre grupper.   

NO och matematik lärare (6 svar) 
Endast tre av NO lärarna och tre av matematik/data lärarna svarade och detta med några få 
och korta kommenterar. Lärare som undervisar i matematik undervisar oftast även i NO 
ämnen och pga. få svar och få kommentarer analyseras därför matematik och NO lärare 
tillsammans som en enda grupp.  
 
Fråga 1: Hur ofta använder du dig av studerandes egna erfarenheter i undervisningen? 
Fyra av lärarna svarar att de ofta använder sig av de studerandes erfarenheter och två tycker 
att detta sker sällan. Det var endast en lärare som utvecklade sitt svar och två gav korta 
exempel. De exempel som gavs var: användning av erfarenheter vid formulering av uppgifter, 
att göra om tal till kronor, kilo, mil mm. samt  att göra om uppgifter till verklighetsexempel 
som att låna pengar, att räkna ut moms, att använda mängder och avstånd i verkligheten.  
 
Fråga 2: Hur ofta använder du dig av dina egna erfarenheter i undervisningen? 
Samtliga sex tycker att de ofta använder sina erfarenheter. Endast två utvecklar sina svar där 
det framgår samma som ovan. Erfarenheterna används vid förklaring av olika moment och 
olika uppgifter knyts till verkligheten och till den praktiska användningen i yrkeslivet.   
 
Fråga 3: Hur ofta finns det hinder för att använda erfarenheter i undervisningen? 
Fyra lärare tycker att det sällan finns hinder och 2 tycker att det aldrig finns hinder. Ingen av 
de sex lärarna ger närmare beskrivning eller exempel. 

5.2.2  Enkäter studerande   
Fråga 1:  
Hur många av dina lärare använder sig av de studerandes erfarenheter i undervisningen? 
59 % av de studerande tycker att några få lärare använde sig av deras erfarenheter och 22 % 
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tycker att det är ganska många. Enstaka studerande skriver i sina kommentarer att endast 
några få lärare använder sig av deras erfarenheter, vissa endast sporadiskt eller ”helt apropå”. 
Andra skriver att vissa lärare aldrig använder sig av deras erfarenheter: De använder sina 
egna erfarenheter men ingen ser och ger exempel från vårt perspektiv. Några tycker däremot 
att det är självklart att lärare brukar fråga ”om man har hört talas om detta tidigare” eller 
”varit med om något liknande”. Vissa lärare frågar om erfarenheter inom det aktuella 
kunskapsområde och uppmanar de studerande att berätta för hela klassen. Det är svårt att 
avgöra om påstående nya lärare tar gärna in information som ”svampar”, i alla fall vissa, 
ska tolkas som positivt eller negativt.  

Flera studerande tycker att vissa lärare använder sig av deras erfarenheter, men detta beroende 
av vilket ämne de undervisar i. De ämnen som speciellt nämns är samhällskunskap (flera 
tycker att de får diskutera och använda sig av sina erfarenheter på lektionerna), psykologi, 
pedagogiskt ledarskap, livsstil och hälsa. Det är ett annorlunda sätt att undervisa på. 
Erfarenheter definieras som exempel från vardagslivet, yrkeserfarenheter, att berätta om sig 
själv och sin familj.  Erfarenheter kan också skapas i klassen. Det som eleverna kommer fram 
till i sina respektive grupper presenteras och diskuteras sedan i hela klassen och det går att 
dra gemensamma slutsatser. En kvinnlig studerande tycker att ganska många lärare använder 
erfarenheter och förklarar: Lärarna kan t.ex. fråga sina elever om de har några egna 
erfarenheter inom aktuellt område. De elever som vill, kan då delge sina klasskamrater sina 
erfarenheter och på så vis starta en diskussion.     
 
Fråga 2:  
Hur många av dina lärare använder sig av egna livserfarenheter i undervisningen?   
55 % av de studerande tycker att några få lärare använder sig av egna erfarenheter och 35 % 
anser att det är ganska många. Det händer faktiskt väldigt ofta att läraren förklarar något den 
vill lära ut och ger sedan ett exempel från sin vardag, så att vi lär oss enklare. Många av 
svaren kan sammanfattas med att ganska många lärare drar nytta av sina erfarenheter, både 
medvetet och omedvetet och även automatiskt. Många av svaren liknar svaren på den första 
frågan, den om hur många lärare använder de studerandes erfarenheter. De studerande ritade 
ibland pilar mellan de båda frågorna för att markera likheter i deras svar. De ämnen som 
nämns, ibland med konkreta exempel, är SO ämnen (knyter bäst till det vuxna livet), filosofi, 
religion, geografi, engelska, svenska, matematik (ränta på banken), kemi (användning av 
diskmedel), pedagogiskt ledarskap (egna erfarenheter av hur det är att vara ledare) och 
psykologi. Lärarna, enligt beskrivningarna, berättar om sig själva och använder exempel från 
sitt liv, sin familj och från olika livssituationer. De berättar om det som har hänt dem och som 
har anknytning till ämnet. De flesta lärare gör det helt automatiskt. Språklärarna berättar om 
”målspråkslandet” och om sin utbildning där, ger även tips om hur man bäst lär sig vissa 
saker (ord, grammatik) samt hur de själva har gjort. De berättar om resor och upplevelser från 
det aktuella landet och samma gör även lärare i religion. Lärare i psykologi relaterar ofta till 
sina erfarenheter av barnuppfostran och det underlättar för dem som inte har barn själva och 
gör det lättare att förstå t.ex. utvecklingspsykologi. En av de studerande utrycker sin 
tacksamhet: Hon gör det för att få oss att förstå saker, eller bara för att dela med sig det hon 
har varit med om och som kan ge oss en tankeställare.    
 
Fråga 3:  
Hur tycker du att användning av erfarenheter i undervisningen påverkar ditt lärande?  
Så många som 95 % av de studerande tyckte att användning av erfarenheter påverkade deras 
lärande positivt. Jämfört med de första frågorna, utvecklade många sina svar på just den här 
frågan och det märktes att den engagerade alla. Det kan hjälpa en själv om man känner igen 

 23



 

det som sägs och kan relatera till det i sitt vanliga liv. En annan utrycker det som: Om man 
inte har ett läshuvud så kan man tänka sig in i situationer på ett annat sätt.  
Nedan följer en kort sammanställning av positiva effekter som de studerande 
uppmärksammade i sina kommentarer  

 att kunna koppla teorin med det verkliga livet för att få bättre perspektiv på det man 
hade lärt sig. Bra att få någon annans åsikt och inte bara svart på vit i en bok.  

 
 att få en helhetsbild och kunna sätta den nya kunskapen i sitt rätta sammanhang. Man 

får en verklighetsbild till det som lärs in. 
  

 att känna igen det som har hänt de studerande själva och kunna förstå varför. 
Livserfarenheter speglar ju det verkliga livet.   

 
 att relatera till erfarenheter inom undervisningen är ett bra sätt att få elever 

intresserade och ett sätt att variera undervisningen så att den blir mer levande. Mer 
levande undervisning än att bara följa läroboken.  

 
 att kunna knyta kunskaper till egna erfarenheter och lära sig för framtiden genom att 

tänka på hur man skulle agera annorlunda nästa gång om samma situation skulle 
uppstå. Bra att förstå hur den nya kunskapen kan användas. 

 
 att alla lär sig av varandra och genom varandras erfarenheter. Det blir lättare att 

minnas och mycket roligare undervisning.  
 

 att lära sig av varandras misstag och att förstå att fela är mänskligt. Det visar att 
lärarna själva kan göra fel eller visar att de själva tar lärdom genom att göra fel.  

  
 att höra andras erfarenheter gör att de studerande förstår bättre det nya, känner sig 

säkrare på sina kunskaper och blir mer motiverade och intresserade av  sina studier 
  

 att knyta rena fakta till verkliga händelser gör undervisningen mer personlig och 
intressant. Har man varit ute i arbetslivet så räknas erfarenheter som något man kan 
använda sig av även i skolan.   

En bra sammanfattning på dessa svar är: Man kan ta till sig undervisningen bättre om man får 
konkreta och praktiska exempel. Undervisningen blir mer stimulerande och väcker intresse. 

5.3 Intervjuer 
Resultatet visar de intervjuades svar på de tre huvudfrågorna, vilka har använts både i 
enkäterna och i intervjuerna. Eftersom nya och återkommande tema framträdde vid den 
kvalitativa analysen, utökades intervjuresultaten med två nya teman. Dessa var: betydelsen av 
grupparbete samt de studerande med en annan kulturell bakgrund och deras erfarenheter. 
Förekommande värderingar och retrospektiva uppskattningar är de intervjuades egna, såsom 
de uppfattades av intervjuaren. 

Tema Lärarintervjuer 
1) Användning av studerandes erfarenheter i den egna undervisningen. 
2) Användning av egna erfarenheter i undervisningen. 
3) Hinder mot användning av erfarenheter 
4) Grupparbete 
5) Studerande med en annan kulturell bakgrund 
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5.3.1 Intervju 1 
Christer, 52 år, är lärare i matematik och data och har undervisat i mer än 30 år.  
 
1) Användning av studerandes erfarenheter i den egna undervisningen 
Enligt Christer är det alltid lättare att förklara hur man räknar när de studerande får olika tal i 
kronor, kilogram, kilometer, mil, bråkdel som pizzabitar, procenttal som moms eller att räkna 
på konkreta exempel. De vuxna förstår talen bättre eftersom de är vana att handla och 
handskas med pengar. Det är då de använder matematik i det verkliga livet. Christer använder 
sig av konkreta vardagsexempel för att förklara abstrakta tal och ge olika exempel på tillfällen 
när de vuxna kan testa sina matematikkunskaper i det vanliga livet utanför skolan. Enligt 
Christer, använder sig de studerande av matematiken dagligen, men det är viktigt att lära dem 
att utrycka olika saker på ”mattespråket” för att de senare kan klara av problemlösningar på 
lektionen och i läroboken.  
 
2) Användning av egna erfarenheter i undervisningen 
Christer talar gärna om sina egna erfarenheter helst sådana som har anknytning till 
undervisningen. För att ge exempel, förklarar han sitt resonemang om att bostadsrätt blir 
billigare än hyresrätt. Det räknade han på innan han köpte lägenheten. Någon i klassen brukar 
ha en annan erfarenhet och alla hjälps åt och räknar på månadskostnaden för ett eget hus eller 
för en hyrd bostad.  
 
3) Hinder mot användning av erfarenheter 
Några hinder mot att använda erfarenheter i undervisningen har Christer först svårt att se. När 
han tänker efter, så skulle det vara klassrum och möbleringen, om de studerande ska sitta i 
grupper. Det är vissa lärare som vill ha gruppmöblerat och blir därför placerade i speciella 
klassrum. Annars måste klassen hjälpas åt att möblera om. Klassens storlek påverkar också 
hur mycket tid läraren har till förfogade för varje elev. Det är skillnad om det finns 15 eller 30 
elever i en matematik klass. När terminerna börjar så finns det så många som 30 studerande i 
klassen, men eftersom Komvux är en frivillig skolform och många börjar jobba under 
terminens gång, så är det inte så många vid slutet av terminen. Det blir inte trångt i 
klassrummet som Christer upplever det, bara under de första veckorna. Mellan 20 –25 elever 
finns i varje klass, men det är alltid några som är borta så det brukar vara mellan 15 – 20.    
 
På tal om tidsutrymme, så menar Christer att han inte har någon stress på sina lektioner. När 
de studerande vill berätta om sina erfarenheter så får de också chans till det.  Det ryms i 
undervisningen på Grundvux. Christer säger: Jag har ingen stress på grundskolan, men i 
gymnasiets matematik tror jag att många upplever stress.” I varje klass finns det några 
studerande som inte vill tala inför klassen och några som pratar mycket. ”Alla kan diskutera 
och komma med sina erfarenheter om de vill.  
 
4) Grupparbete 
De studerande sitter alltid och jobbar i grupper på Christers lektioner. De får bestämma själva 
hur de vill sitta och det blandar sig Christer inte i. Helst ska de sitta så att i varje grupp finns 
elever på ungefär samma nivå. På det viset lär de sig mer av varandra. Den ena gången är det 
en studerande som kan och andra gången är det någon annan.  Har jag förklarat för en elev, 
så vill jag att den ska förklara vidare för att de lär sig av det. När man förklarar för någon 
annan så lär man sig samtidigt. 
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5) Studerande med en annan kulturell bakgrund 
Några nackdelar med olika nationaliteter i klassrummet har Christer svårt att se, tvärtom 
tycker han om att det finns så många studerande med utländsk bakgrund på Komvux.  Det är 
en liten extra krydda om de vill berätta något från sina egna erfarenheter, det tycker alla i 
klassen att det är roligt att höra. Då får vi andra lära oss något nytt genom deras 
erfarenheter och det är intressant för alla att höra.  

5.3.2 Intervju 2 
Julia, 41 år, är lärare i historia, samhällskunskap och ped.ledarskap och har undervisat i 10 år. 
 
1) Användning av studerandes erfarenheter i den egna undervisningen 

För Julia är det viktigt att de studerande börjar lära utifrån sin egen verklighet och därför 
måste hon själv alltid utgå från deras verklighet. Att läsa en teori, diskutera den och relatera 
den till sin egen verklighet, det är då man lär sig. Det enda sättet att visa att man kan använda 
teorier, enligt Julia.  
 
I pedagogiskt ledarskap är det speciellt viktigt. Det handlar om att hela tiden utgå från de 
studerandes egna erfarenheter. Ett gott ledarskap innebär att du känner dig själv, ta vara på 
dina egna resurser, att du lär dig leva på dina styrkor och jobba med dina svagheter, för att 
de ska bli bättre. Där handlar det om vad eleverna har gjort och vad de inte har gjort. Det 
finns inga prover, eleverna går hem och reflekterar efter varje avsnitt och ska skriva insikter 
utifrån vad man själv har kommit fram till. Vad har jag lärt mig och hur skulle jag kunna 
använda detta i framtiden. I pedagogiskt ledarskap kommer Julia mycket nära eleverna. De 
skriver om sina upplevelser och insikter, även sådana som de inte har berättat för så många 
andra. I slutet av kursen ska var och en av de studerande leda klassen i 10 eller 20 min och då 
kommer det upp många egna erfarenheter. Det är de studerande själva som väljer vad de ska 
berätta om för klassen.    
 
I historia är det svårare för att det inte är så lätt i alla samanhang att relatera till alla 
studerande. Ju närmare Julia kommer dagens datum, desto lättare blir det för eleverna att 
känna någon slags närhet. Invandrareleverna känner en annan närhet.  Plötsligt kan de se ett 
sammanhang i det man läser om landet därifrån de kommer. De vill på något sätt skapa en 
struktur kring sin egen historia. Samma sak händer om någon har rest eller bott i ett annat 
land. Julia brukar ofta fråga om någon av de studerande har rest i vissa länder och kan berätta 
hur det såg ut där.  Den geografiska utformningen påverkar ofta historia och hur vissa 
områden har utvecklats. Klassen kan jobba vidare från den geografiska utformningen.  
    
I samhällskunskap är det lättare att relatera till världen utanför. Det är lättare att relatera till 
nyheter, vad den studerande tänker och tycker eller själv har upplevt. Om Julia jämför alla tre 
ämnen med tanke på användning av erfarenheter, så är det lättast i pedagogiskt ledarskap, 
sedan blir det i samhällskunskap. Själv använder Julia ofta kunskaper från historia som 
bakgrund till diskussioner inom samhällskunskap. 
 
2)  Användning av egna erfarenheter i undervisningen 
Julia tycker att hon är öppen och berättar om sig själv, om sin familj och om sina erfarenheter. 
Det handlar mycket om att bjuda på sig själv för att komma nära eleverna. I pedagogiskt 
ledarskap berättar hon hur det är att vara mamma till små barn och till tonåringar, vad hon har 
gjort bra eller dåligt som lärare och hur har hon tänk kring det. Julia har också vikarierat som 
rektor och då berättar hon hur det var att vara chef. Jag försöker att vara öppen och skapa 
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sådant klimat att jag kan bjuda in eleverna, så att de också kan vara öppna med sina 
erfarenheter. Jag väljer ju att göra det för att visa att det är tillåtet. 
 
3) Hinder mot användning av erfarenheter 
Jag vill inte se hinder, jag vill se det som utmaningar. Det är något som vi också diskuterar i 
mina klasser. Problem finns det för att lösa och kan man inte lösa dem, så vet man bara inte 
hur. Om den fysiska utformningen av klassrummen, säger Julia att lokalerna inte alls är 
anpassade till en diskussion i hela klassen.  De är anpassade till förmedlingspedagogiken. När 
Julia har en klass med 30 elever som sitter i rader, så måste de möblera om. Det händer ofta 
och hon har en speciell och genomtänkt ”snabblösning” för detta. Dessutom får de studerande 
resa på sig, får lite motion och övar på att samarbeta. Det finns inte ofta utrymme i kursplanen 
för att ta in erfarenheter och diskutera. För mig är det viktigt att man kan sätta kunskaper i 
relation till sin verklighet och det kanske låter konstigt, men jag skulle generellt kunna tänka 
mig att göra mindre bra på en punkt i kursplanen och se till att det vi gör är kopplat till 
elevens verklighet än att vi får ”små öar” av kunskap som hänger ovanför huvuden på oss 
och inte är förankrade i verkligheten. Ska dem lära sig för livet eller för betyget. Det pratar vi 
ofta om med mina elever. Varför lär vi oss, vad är syftet med att lära sig, vad ska vi ha våra 
kunskaper till.  
 
Vill någon av de studerande dela med sig av sina erfarenheter eller säga något, måste man 
räcka upp handen och det handlar om att talutrymme ska finnas för alla. Alla ska känna att det 
finns möjlighet att få berätta. Julia känner att hon har en del av ansvaret som lärare att sätta 
gränser, men inte hela. De studerande är vuxna människor och det handlar om samspel. Julia 
har huvudansvaret, men de studerande har ansvar för hur de beter sig. Hon har ledaransvar, 
men också förtroende för eleverna att de gör det de ska. Redan i början av kursen sätter hon 
upp vissa regler. De två viktigaste är: för att kunna svara måste man räcka upp handen och 
eleverna får inte prata när någon annan har ordet.    
 
4) Grupparbete 
De studerande får inte välja gruppen själva. Julia har ett syfte med att blanda olika studerande 
i grupper. Hon vill att hennes elever vet vad samtliga i klassen heter och vem de är och känner 
sig trygga i gruppen. Det är många som skriver på kursutvärderingar: Tack för att du tvingade 
oss att lära känna varandra, det kändes tryggt att veta vem de andra i klassen var. Ibland 
sätter Julia upp olika tema på tavlan och då får eleverna sätta sitt namn under det tema som de 
tycker är intressant att jobba med.  
    
5) Studerande med en annan kulturell bakgrund 
Julia tycker att en lärare måste vara försiktigt ibland och känna sig för. Det kan vara 
smärtsamt att fråga rakt på sak. Vissa vill berätta om sitt ursprung, hur deras länder såg ut 
innan kriget, men det finns också elever som inte vill berätta inför 30 andra i klassen. Jag 
måste vara säker på att den här eleven kommer att uppskatta att jag frågar om hans hemland. 
Jag vill absolut inte sätta honom i något dåligt läge och det kan man lätt göra. Jag skulle 
aldrig göra det första månaden. Att ha studerande med utländsk bakgrund i klassen betyder 
också att man lär sig av varandras kulturer. Som ett exempel berättar Julia om en elev som 
skickade runt bilder på sitt hem, hur det var innan kriget och sedan bilder hur det såg ut efter 
kriget, när allt var förstört. Man kan inte förstå det helt ut, men man får en aning om hur det 
kan vara att vara en elev med flyktingbakgrund. Man ser plötsligt människor bakom antal inte 
bara en grupp i boken. Det är viktigt att de studerande med utländsk bakgrund har så goda 
kunskaper i svenska som möjligt och har förståelse för språket för att förstå, kunna diskutera 
och sedan reflektera. Genom diskussionen i klassen och reflektion, kommer de studerande 
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fram till nya insikter som även är bra för deras privata liv utanför klassrummet. Jag tycker att 
eleverna, de tycker själva det också, blir bättre människor genom att lära sig av varandras 
historia, för då får de bättre förståelse för världen so helhet. Hur andra människor från andra 
kulturer resonerar, vad har hänt och inte hänt.  Jag brukar säga till svenska elever att vi har 
levt så bra och vi har faktiskt skyldighet och känna till hur andra människor har det. 
 

5.3.3 Intervju 3 
Kurt, 43 år, är lärare i matematik och kemi och har undervisat i 19år. 
 
1) Användning av studerandes erfarenheter i den egna undervisningen 

Kurt försöker anknyta till de studerandes egna erfarenheter så ofta som det går. Eleverna 
kommer ofta med spontana frågor i anslutning till något arbetsmoment som han introducerar 
eller till någon teoretisk modell. Det är viktigt att tankarna från erfarenheterna kommer fram 
och det är viktigt att man kan anknyta de till ämnet. Det gäller både kemi och matte. Jag 
tycker att det är värdefullt att förankra ämnet i den praktiska vardagen. För att vara konkret 
ger Kurt några exempel från kemin - lösligheten och tvättverkan, hanteringen av tvättmedel 
samt ett ”tricks” som man kan använda för att slippa putsa silvret där hemma. Det blir lättare 
att förklara och de studerande förstår det nya bättre om det presenteras i sitt riktiga 
sammanhang. Sedan beror det också på hur läraren presenterar sin förklaring. Det är viktigt 
att få den nya kunskapen både ämnesförankrad och att visa att den är meningsfull och något 
som man har användning för i det praktiska livet. Hur lärarna på Komvux använder sig av de 
studerandes erfarenheter kan variera lite från ämne till ämne. Kurt menar att mattematik eller 
kemi skiljer sig från psykologi eller samhällskunskap, eftersom inom dessa ämnen är 
livserfarenheter en ännu större resurs. Jag tror att det blåser nya vindar att man ska göra så 
och att många lärare försöker. Givetvis beror det på engagemang, ämnets karaktär och även 
på de studerande. Men ambitionen hos de flesta lärare är att man försöker hitta olika sätt..  

2) Användning av egna erfarenheter i undervisningen 
Kurt försöker att ta in i undervisningen även sina egna erfarenheter, men det behöver inte 
alltid vara det han själv har gjort eller upplevt. Det går bra att även koppla till en praktisk 
kunskap som han själv har förvärvat. Kurt berättar för sina elever hur han själv tänker och 
vilka fel han har gjort. Det finns en ambitionsnivå, men om jag alltid lyckas det vet jag inte. 
Jag bjuder på mig själv och till och med på mina funderingar.  

3) Hinder mot användning av erfarenheter 
Den begränsade tiden för undervisning är ett generellt problem på Komvux, enligt Kurt. 
Kursplan kontra den tid som man har till sitt förfogande. De har dragit ner i tid och då är det 
vissa saker som inte ryms i lektionen längre. Just den här erfarenhetsbiten kräver helt enkelt 
mer utrymme. Tiden är ett hinder och ett problem. Studierna på Komvux är kompakta, ganska 
koncentrerade i tid och det gäller att vara högeffektiv, mer krävande och att gå snabbare fram. 
Det avsetts för lite tid i undervisningen även för att de studerande ska få möjlighet att jobba i 
grupper. 

4) Grupparbete 
Grupper ser Kurt som en resurs, eftersom de genererar fler kunskaper. Inom kemi är det en 
del laborationer och då jobbar eleverna i grupp. Eleverna redovisar vanligen i en 
storgruppsdiskussion eller så kan de skriftligt dokumentera sina tankar och redovisa i form av 
en rapport. Även i matte får de göra vissa undersökningar och jobba en eller flera studerande 
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tillsammans. Det är viktigt att få igång dialogen inom gruppen. Det bästa är om det finns flera 
elever i gruppen som är intresserade, har många tankar, reflekterar samt vågar komma fram 
och dela med sig av dessa tankar i gruppen. De blir en positiv och viktig resurs. De andra i 
gruppen vågar då också att öppna sig och komma med sina inlägg.   
 

5) Studerande med en annan kulturell bakgrund 
I vuxenutbildningen existerar det mångkulturella, med allt vad det innebär. Det blir mycket 
mer spännande med erfarenheter från olika kulturer. Klassen är inte homogen och med 
blandade kulturer blir livet i klassen mer spännande på något sätt tycker jag.  För mig har det 
varit en faktisk tillgång, både som resurs och glädje då jag som lärare får ta del av 
människornas liv. Men det är inte alltid enkelt, tycker Kurt. Som lärare måste han känna av 
lite och visa stor respekt för deras integritet.  Kurt försöker inledningsvis att lyssna, känna av 
och bilda sig en uppfattning. Det är inte generellt så att en lärare kan klampa in överallt.  

5.3.3 Intervju 4 
Emily, 63 år, är lärare i matematik och kemi och har undervisat i över 40 år 
 
1) Användning av studerandes erfarenheter i den egna undervisningen 

I matematiken måste Emily vara konkret för att det kan handla om sådana saker som att 
många elever inte är bra på t.ex. sträckor och enheter. Eleverna får gissa på olika sträckor som 
de känner till, sedan räkna på kartan och se om det blir skillnad mellan verkligheten och deras 
gissning. Det är en viktig erfarenhet. Genom att jämföra sina svar och bedöma om det är 
rimligt, får de känsla för avstånd. Undervisningen blir väldigt konkret på det här viset. 
Matematiken handlar inte bara om siffror och tecknen. För att kunna applicera olika tal på 
verkligheten måste läraren referera till de studerandes erfarenheter. Förkunskaper är också 
erfarenhet och i undervisningen bygger Emily på elevernas tidigare kunskaper i matematik. 
Hon försöker att ta reda på vad eleverna redan kan och utgå sedan från det.  
 
2) Användning av egna erfarenheter i undervisningen 

Emily berättar lite om sig själv för klassen och tycker att hon har lärt sig att det lönar sig att 
vara personlig. Det är också viktigt att öppna upp för lite skratt och berätta något som de 
studerande tycker är intressant. Det händer saker ibland som inte behöver ha med 
mattematiken att göra och då kan både Emily och de studerande berätta. När jag var yngre så 
tyckte jag att man skulle vara ganska objektiv och samtidig var jag så avundsjuk på dem som 
hade svenska och historia för de kunde prata med sina elever på ett annat sätt än naturvetare, 
men nu ser jag att jag bryr mig inte om det så mycket och känner jag att jag vill kommentera 
något som händer utanför skolan eller något som en elev berättar om så gör jag det. Det kan 
vara saker som man har läst i tidningen, något som hände på vägen till skolan. 

Att kunna berätta om sina egna erfarenheter och hur Emily har lärt sig mattematik, hör också 
till. Jag berättar hur jag lärde mig och vad jag gjorde för fel. Mitt eget matteliv handlar 
mycket om studieteknik, eller bristen på den. Det brukar jag prata om, hur jag gjorde och när 
jag kom på hur jag borde göra – vilken förändring det blev. Vissa oroar sig mer än andra och 
blir nervösa inför proven. För att hjälpa dem, brukar hon berätta om sina egna erfarenheter hur 
stress påverkar och hur dåligt man fungerar. Emily berättar ibland för eleverna om sin 
upplevelse när hon för första gången åkte skidor i svarta pisten. Jag var så nervös att jag 
trodde att jag skulle dö. Det berodde också på att jag inte hade tränat tillräckligt. Är man för 
osäker och samtidigt utsätts för stress, då fungerar ingenting. De brukar skratta men jag vet 
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att de förstår. Jag tror att de förstår bättre de här konkreta exemplen från verkligheten för att 
de kan sätta dem i ett sammanhang. 

3) Hinder mot användning av erfarenheter 
Det största hindret är tidsbrist. Många av de vuxna studerande har väldigt dåliga förkunskaper 
i matematik. Även om Emily alltid vill bygga på deras förkunskaper så finns det inte 
tillräckligt stort tidsutrymme för att gå tillbaka för att repetera. Tiden vi har till vårt 
förfogande med eleverna räcker inte till. Vi behöver mycket mer tid, speciellt för dem som är 
svaga. De har kanske skött skolan dåligt och kan inte komma vidare om de inte har 
grunderna som behövs.  Klassrum kan bli tråkiga om de inte går att gruppmöblera och även 
antal elever kan påverka undervisningen. Om det finns 30 elever i klassen, så är det svårt att 
gruppmöblera till så många. Många lärare envisas att ha grupper i alla fall och Emily hör till 
dessa. Hon tycker att det blir bättre för eleverna om de får sitta i grupper.  

4) Grupparbete 
De studerande sitter alltid i grupper på Emilys lektioner och klassen möbleras om när det 
behövs. ”Matematik är också ett språk inte bara att räkna. Ibland är det lite trögt med 
grupparbete från början och då försöker jag ha lite socialisering, då kommer de snabbare 
igång med arbete sedan.” Med socialisering menar Emily att alla ska lära känna varandra för 
att känna sig trygga i klassen eller i gruppen. Först brukar hon presentera sig själv. Lite 
personligt och kanske något lite avslöjande också, när jag talar om mina svagheter. Jag 
berättar också för eleverna att jag själv har varit rätt dålig i matte när jag gick i skolan. 
Sedan får eleverna prata och göra sina egna presentationer för varandra i grupper. Emily går 
runt och lyssnar lite i varje grupp. De studerande får skriva till henne, det de väljer om sig 
själva. Då får hon också veta något om deras förkunskaper i matematik.    
 
Att jobba flera i en grupp är bra tycker Emily och vill att de studerande ska kunna samtala 
med varandra om matematiska problem. Hur de löser dem och hur har de tänkt. Sedan kan 
alla i gruppen eller klassen hjälpas hjälps åt. På det viset lär de sig. Om den ena förklarar så 
lär den sig ännu mer. För kan man förklara för någon annan så att den förstår, så då har 
man förstått själv. Det förstärker de egna kunskaper. I början fick alla i Emilys klasser byta 
grupp efter några gånger, för att de skulle träffa nya studerande. Tyvärr tar det för mycket tid 
från undervisningen. De gör det inte nu längre eftersom tiden är begränsat. Det är svårt att 
vara mer flexibel inom den ramen som finns. Ofta formas det relativt homogena grupper. De 
studerande själva läser av varandra och de svagare vill inte sitta bredvid dem som är alltför 
duktiga. I matematiken är det fördel om grupperna är homogena. De som är svaga skulle bli 
annars överkörda av de duktigare. Det är bättre att de svagare räcker upp handen så kan Emily 
hjälpa de enskilt. 

5) Studerande med en annan kulturell bakgrund 
När temat kommer upp känner sig Emily lite kluven. Det borde vara så att elever med 
utländsk bakgrund berikar undervisningen, för det gör de. Men, eftersom ramarna är så 
snäva med tiden, blir det mycket svårare för dessa elever eftersom de inte har matte- och NO 
språket på samma sätt som de svenska eleverna har. De skulle behöva mer hjälp än de kan få 
och det skulle kunna lösas med lite mer tid.  
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5.3.5 Intervju 5 
Greta 33 år, Bengt 22 år, Staffan 28, alla heltidsstuderande på Komvux i Halmstad 
 
1) Hur många  lärare använder sig av de studerandes egna erfarenheter i undervisningen? 
Enligt Greta är det några lärare som använder de studerandes erfarenheter i undervisningen 
men skulle hon summera alla ämnen så är det några få. Hon uppger engelska som exempel, 
för att där får hon användning för sina erfarenheter från den tiden hon har bott i Holland.    
Bengt talar om en lärare som alltid har sin egen uppfattning. Det skulle vara bättre om 
läraren går genom teorin först och sedan kan någon i klassen berätta något exempel ur 
verkligheten. Om någon i klassen har varit med om något liknande. Staffan påpekar att de 
som jobbar i häktet berättar hur det är där, under rättskunskap. Det är intressant för oss andra 
också. Att ta reda på hur det är i verkligheten än att bara läsa om det i boken. I boken fins det 
ju bara fakta. Annars tycker han inte att de studerande får berätta särskilt mycket om sina 
egna livserfarenheter. Alla tre är överens om att det beror på lärarens personlighet och båda 
två håller med Greta när hon säger att sämst är det när klassen har praktikanter (lärarstudenter 
på VFU) som lärare. Det blir så mycket teori så att vi inte hinner med.  
 
2) Hur många lärare använder sig av sina egna livserfarenheter i undervisningen? 
Staffan tycker att vissa lärare gör det ofta och det är alltid spännande att lyssna på något som 
de har upplevt. Bengt tycker att det beror på om läraren kan berätta. Det beror också på om en 
person som ska berätta, kan berätta. Man måste ha lite känsla för det. Vissa lärare kan 
monotont berätta och det är tråkigt. Jag har haft en lärare som kunde berätta och det var 
intressant att höra. En annan kunde bara monotont hålla på och då var det ingen som 
lyssnade. Det måste finnas en viss läggning för att kunna berätta historier.  
 
3) Hur tycker ni att användning erfarenheter i undervisningen påverkar ert lärande? 
Eftersom vi inte har någon praktik så är det viktigt att tänka på hur saker kan fungera i 
praktiken. Man lär sig mycket bättre, menar Staffan och får medhåll från de övriga. Engelska 
är kanske lättast att knyta till livet utanför och så är det med alla språk. Språket används för 
att kommunicera och för att prata om vardagliga händelser. Även i samhällskunskap syns det 
tydligt kopplingen till verkligheten. En stor del av tiden gick nyligen till att diskutera valet. Vi 
diskuterar jämställdhet, brott, straff, våld i samhället och sådant.  Det händer att vi elever vill 
diskutera vad vi har läst i tidningen eller sett på nyheterna. Vi kan vara själva aktiva om vi 
hinner. Oftast tar läraren upp det själv innan. Det skulle vara bättre om man frågade om 
någon vill komma med något. Staffan tycker att det skulle vara ännu bättre om det hände 
naturligt i en diskussion, inte så att läraren frågar om någon vill berätta något. Greta tycker att 
ibland kan det vara bra om en elev börjar och säger att han/hon har en fråga att diskutera.    
Bengt tycker däremot att läraren bör ta initiativ, lägga ut en fråga och skapa en diskussion 
kring den. Det är läraren som måste initiera ämnet innan det kan bli frågor. De har ju 
planerat i förväg och vet vad som är viktigt att ta upp annars kan det kanske störa 
planeringen.     

4) Grupparbete 
I engelska och svenska arbetar eleverna i grupper nästan hela tiden och det fungerar mycket 
bra, särskilt om eleverna jobbar med någon fråga som kan utvecklas vidare i gruppen. Oftast 
är det så att alla vet något och så får vi ihop allting. Man lär sig mycket mer. Mycket mer än 
att bara sitta och läsa en bok. Eller som Staffan utrycker det: man lär sig vad de andra vet. 
Diskussionen i gruppen och talutrymme är ett annat problem.  Det beror på vilket ämne det 
är. I vissa ämnen är det svårt att diskutera om man inte vet någonting, menar Staffan. Vissa 
elever pratar för mycket, andra säger knappast något även om man försöker att de skulle vara 
mer i diskussionen, men de flesta pratar, anser Bengt. Men de flesta delar med sig av det de 
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vet. Det är sällan att någon dominerar, så är det i alla i våra klasser, är Gretas åsikt. Bengt 
tycker att grupper fungerar ganska bra och skulle det ändras något till bättre så skulle det vara 
att man växlar elever inom olika grupper. Att det inte alltid är samma personer. Det skulle 
vara bra att diskutera med några andra också. Ofta sitter man hela tiden ihop med kompisar 
och det blir på något sätt samma uttryck. Om man byter så kan man få andra synvinklar.     
 
Att ändra på något engagerar alla. Om jag skulle ändra på något på Komvux så skulle jag inte 
ändra så mycket på lärarna som på eleverna. Ja, jag skulle tycka om att lärarna skulle bli lite 
hårdare på att disciplinera eleverna. Så framställer Bengt sitt förslag och de andra två 
samtycker och alla förenas i en livlig diskussion. Trots att det känns konstigt att tala om 
vuxna  och disciplin i klassrummet,  är  alla tre upprörda över att eleverna kan t.o.m. sitta med 
MP3 spelare i öronen under vissa lektioner. Det allra mest störande är när de studerande går 
ut under genomgången för att prata i mobilen. Regler ska både läraren och eleverna 
tillsammans komma överens, men läraren måste ta initiativet i början på terminen, tycker de 
alla tre. Om alla personer är från början överens om detta så är det inte acceptabelt att gå ut 
och prata med sin pojkvän. Det blir mer ansvar inför resten av klasskamraterna om man har 
varit med och beslutat om det. De som väntar ett viktigt samtal får tala om det i förväg och be 
om lov för att gå ut i så fall. Slutligen är alla tre överens om att om man bortse från dessa 
irritationsmoment, känns atmosfären i klassen trygg och alla vågar fråga saker, berätta eller 
diskutera. 
 
Ett helt annat problem är sammansättning av klasser. De äldre elever får gå i samma klass 
som de yngre, som kommer nästan direkt från gymnasiet och det är inte bra. De som inte har 
gått i skolan på mer än 10 år har svårt att hänga med dem som kommer med alldeles färska 
kunskaper. Det finns ofta 3 olika klasser men ändå blir vi blandade. Det skulle vara bättre om 
vi som är lite äldre fick gå tillsammans. Det blir inget individuellt lärande för att läraren går 
efter deras kunskaper och sätter ribban. Går för fort framåt och glömmer de andra som har 
kanske glömt en del, menar Staffan. Bengt tycker att det sällan hjälper att ha med sig 
livserfarenheter och erfarenheter från arbetslivet: Det går kanske inom samhällskunskap men 
inte i matte eller språk, där måste vi alla kunna samma sak och följa betygskriterier. 
Problemet är också att det finns sådana betygshöjare. Det borde finnas en egen klass för dem 
som läser upp sina betyg. De som inte har gått på gymnasiet kan vara i en egen grupp. Det 
även händer att vissa elever redan har läst på högskolan och ska höja sina betyg från 
gymnasiet för att komma på en viss utbildning. Det känns så fel att de ska vara i samma klass 
som vi andra. Dessutom skulle man  försöka att lyfta fram även de andra kunskaper som vi 
som har varit ute i livet har. 
 
5) Studerande med en annan kulturell bakgrund 
Det är mycket intressant att få höra erfarenheter och synpunkter från någon som är uppväxt i 
ett annat land. Det är mycket intressant att höra deras version. Man vidgar sin uppfattning om 
världen och kan ifrågasätta vissa saker som man tycker. Jag läser religion och när vi läste 
om buddhismen så de elever som finns på skolan och har den religionen kan ibland komma in 
och berätta. Det är väldigt intressant och man lär ju ser mycket mer då, än att bara läsa om 
det i boken.  Alla tre har en liknande uppfattning. I boken läser man bara den ena sidans 
åsikt, men att få höra hur det är i verkligheten, eller höra en annan uppfattning, få saker 
belyst från olika vinklar, då kan man själv bilda sig en uppfattning. Man blir ju medveten om 
olika perspektiv och hur den andra sidan tycker. Böcker talar inte 100 % sanning och allt 
ändrar sig ju hela tiden, det som var sant igår stämmer kanske inte idag. Greta menar också 
att: vi lär oss av varandra och det gäller alla individer inte bara de med utländsk bakgrund. 
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5.3.6 Intervju 6 
Giovanna 33 år, studerande med utländsk bakgrund 
 
1) Hur många lärare använder sig av de studerandes egna erfarenheter i undervisningen? 
I vissa ämnen händer det ofta, tycker Giovanna. I livsstil och hälsa till exempel utgår läraren 
från elevernas livsstil, kondition, motion och gör olika tester. I språkundervisning och även i 
matematik använder läraren exempel från de studerandes vardag (vad olika saker kostar, vilka 
mängder som behövs, olika mått osv.). Tidigare jobbade Giovanna på ett labboratorium och 
på No lektionerna fick hon både berätta och visa hur de gjorde med kemikalier. Läraren 
tyckte att det var roligt att se och sa att hon tyckte att det ger så mycket när man jobbar med 
vuxna människor i olika åldrar med olika erfarenheter. Många lärare använder sig av de 
studerandes egna erfarenheter. Personlig utveckling känns viktig för Giovanna: Jag vill 
utveckla mig mer som människa och jag kommer med glädje till denna skola och lär mig 
något nytt varje gång.  
 
2) Hur många av dina lärare använder sig av sina egna livserfarenheter i undervisningen? 
Det händer ofta på lektionerna i engelska.  Läraren berättar om hur hon själv har lärt sig vissa 
ord och olika sätt att utrycka sig på engelska samt hur hon gör för att bäst komma ihåg saker. 
Hon kan också berätta om sin resa till England eller USA.  Det blir mer personligt och det blir 
roligare att gå till skolan. Giovanna tycker att hon känner sig inspirerad att studera och att 
vara mer aktiv både på lektionerna och i gruppen. Även när de berättar om sig själva, lite 
privat så känns det som att de vill göra mer än sitt jobb, att de bjuder på sig själva som 
personer. Det ska kännas att vi skapar en närmare kontakt med varandra, som människor. 
Hon är inte bara en lärare, men kanske även en mamma med småbarnsproblem. Det känns 
lite tryggare med en sådan lärare. Jag kan sedan öppna mig och berätta om mig själv och det 
gör de andra också. Barriären som fanns mellan oss i början har försvunnit och vi kom 
varandra närmare. Om läraren berättar om sig själv, så berättar eleverna också gärna. Det blir 
sedan ömsesidigt i hela klassen och både mellan elever och läraren och eleverna sinsemellan. 
Om läraren är mer stängd, är eleverna också sådana och det är inte roligt på lektionerna och 
sedan känns inte ämnet roligt heller. Man bryr sig mindre.  
 
3) Hur tycker du att användning erfarenheter i undervisningen påverkar ditt lärande? 
Giovanna är övertygad om att de studerande lär sig mycket mer genom att erfarenheter 
används i undervisningen och menar att det också är viktigt att de används. Jag började på 
den här skolan just för att jag behöver utveckla mig mer som människa, att få se saker även 
från andras perspektiv. Det räcker inte bara med det jag själv upplevt, det är roligt att höra 
andra att berätta och lära sig av dem. Man kan jämföra med det man tror eller vet själv. Då 
lär man sig mer och utvecklar flera sidor hos sig själv. Man kan upptäcka också sina svaga 
sidor som att se var man behöver jobba med. I Livsstil och Hälsa lär jag mig hur man ska äta, 
träna osv. och det har jag direkt nytta av i mitt privata liv. Det går inte bara sitta och lyssna 
på läraren. Om inte vi själva  får bli aktiva, då är det bara tråkigt.  
 
4) Grupparbete 
De flesta uppskattar grupparbete.  Jag tycker om att jobba i grupp, men grupper är olika och 
man lär sig inte lika mycket i alla grupper. Det beror på med vem man jobbar med i gruppen. 
Alla människor passar inte ihop. Med vissa går det bra att jobba ihop och då lär man sig 
mycket”. Gruppindelningen bestämmer de studerande ibland själva, ibland läraren och de 
skiftar ofta grupperna. Det händer att de också lottar vem så ska sitta med vem. Lite längre 
fram på terminen byter alla och det tycker Giovanna är bra. Ibland får jag jobba ihop med 
sådana som inspirerar mig och det bli bättre för att jag lär mig mer. 
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Det är svårt att avgöra om homogena grupper är bättre än heterogena. Det är bättre, om 
grupper i språk och matematik är mer homogena än grupper i andra ämnen. I grupper där 
eleverna reflekterar, diskuterar och utgår från sina erfarenheter, är det bättre om de studerande 
är mer olika. I engelska är vi mycket olika och då blir det svårare för mig för att jag inte är så 
duktig som de andra och då blir jag inte så aktiv. Det går inte bara lyssna på de andra, jag 
lär mig bäst när jag själv är också aktiv. Men i andra ämnen är det intressant att få höra de 
andras synpunkter och få med sig även deras erfarenheter. Då lär jag mig mycket mer. I 
hennes nuvarande klass i mattematik jobbar inte eleverna i grupper. Vissa klasser i 
mattematik sitter i grupper, men i hennes klass var de för många. I början fick de knappt plats 
att sitta. Nu sitter eleverna i långa rader och kan endast fråga den eller dem som sitter bredvid.    
Det är bättre med mindre grupper, särskilt när det är ont om tid. Det blir svårare när grupperna 
är större, för då hinner inte alla komma med sina inlägg och diskutera. Jag tycker att fem till 
sex personer är lagom stor grupp. Gruppen får inte heller vara för liten, för då kan eleverna 
inte välja den de vill samarbeta med eller utmana varandra till diskussion. Alla tycker inte om 
att diskutera och då vill man inte bli den enda som pratar hela tiden, det  behövs respons.  

5) Studerande med en annan kulturell bakgrund 
Giovanna får en fråga hur det är när man själv har utländsk bakgrund. Om lärarna använder 
sig av elevernas kulturella erfarenheter. Hon berättar att i språkundervisningen kan läraren 
jämföra hur det är i olika länder. I Giovannas klass pratar de till exempel om hur det är att fira 
jul och andra högtider i olika länder, om olika seder och bruk, och det tycker alla är mycket 
intressant. Eleverna pratar hela tiden engelska. Det är intressant för alla att höra hur andra har 
det och även spännande att försöka berätta om sitt hemland på engelska. På frågan om det 
finns studerande som inte vill prata om sin bakgrund, svarade Giovanna: Jag tror att de flesta 
vill berätta. Jag har sett bara en ung kvinna som inte ville det. Det var synd, för hon tog på 
något sätt avstånd från oss alla andra. Läraren försökte och engagerade sig. Det hade nog 
inget med hennes bakgrund att göra, det var nog mer att hon var en sådan avvisande person. 
Som elev tycker jag att det är bara positivt att vi är från så många olika länder. Det är så 
spännande att prata i olika grupper. Vi lär oss så mycket om varandra.  
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6 Diskussion 
 
Studiens resultat visar att lärarna och de studerande som deltog i undersökningen anser, att 
användning av erfarenheter i undervisningen har stor betydelse för lärande De studerandes 
perspektiv på erfarenhetslärande under grupparbeten, samt gruppernas betydelse för personlig 
utveckling var något nytt som framträdde under undersökningens gång. Med hjälp av lärarnas 
åsikter kan även konkreta hinder inom själva lärmiljön, såsom tidsbrist, snäva kursplaner och 
stora studerandegrupper, identifieras. Resultatet visar också lärarnas och de studerandes 
positiva syn på erfarenheter som de studerande med utländsk bakgrund har med sig in i 
undervisningen. Dessa erfarenheter, enligt både lärarnas och de studerandes åsikter, berikar 
undervisningen och påverkar synen på omvärlden.   
 
Den vuxenpedagogiska forskningen pekar på att utgångspunkten för vuxenundervisning borde 
vara studerandes erfarenheter och kunskaper, som de studerande har med sig in i 
utbildningssituationen. I Lpf 94 markeras det tydligt, att eleverna ska kunna använda sina 
kunskaper för att bl.a. reflektera över erfarenheter och kritiskt granska påståenden och 
förhållanden. Skolan skall också skapa förutsättningar och grund för elevernas livslånga 
lärande. Undersökningen visar att, enligt de studerandes åsikt, stämmer inte alltid detta i 
verkligheten. I sin kritik mot Komvux menar Larsson (1996), att kunskaper som de 
studerande redan har inte utnyttjas. Lärarna utmanar inte vardagskunskaper, eftersom de 
ligger långt ifrån undervisningens innehåll. Detta framgår även från resultatet från 
studerandeenkäter och intervjuer.     
 
Kritiken speglar till en stor del de studerandes syn på användning av erfarenheter i 
undervisningen. Majoriteten av de studerande (73 %), enligt enkätresultaten, tycker att inga 
eller några få lärare använder de studerandes erfarenheter i undervisningen. De studerande 
upplever att deras egna erfarenheter inte utnyttjas som de borde.  Jag ser tidsbrist under själva 
enkätundersökningen som en möjlig förklaring till kanske ogenomtänkta och förhastade svar. 
Frånsett detta, visar ändå gruppintervjun och de få skriftliga kommentarerna kritisk, om än 
något mer nyanserad, syn. En av de studerande utrycker sin kritiska inställning med: De 
använder sina egna erfarenheter men ingen ser och ger exempel från vårt perspektiv. Det 
finns några studerande med liknande åsikt medan andra har den motsatta och tycker att det är 
självklart att lärare brukar fråga ”om man har hört talas om detta tidigare” eller ”varit med 
om något liknande”. Övriga svar pendlar mellan dessa två..  
 
Mer konkret tycker de studerande att vissa lärare frågar om erfarenheter inom det aktuella 
kunskapsområde och uppmanar de studerande att berätta för hela klassen. De flesta är dock 
överens om att det beror på lärarens personlighet och mest av allt på ämnets karaktär. De 
ämnen som nämns ofta i undersökningen och där erfarenheterna används mest är 
språkundervisning, samhällskunskap, pedagogiskt ledarskap, psykologi och religion. Detta 
stämmer även med lärarnas upplevelser och min egen erfarenhet från VFU. Enligt min åsikt, 
känns det mer naturligt, om inte nödvändigt, inom vissa ämnen att utgå från verkligheten och 
klassens samlade erfarenheter. 
    
Trots de studerandes kritiska åsikt att få lärare använder sig av erfarenheter i undervisningen, 
visar resultaten från lärarnas enkät, utförliga kommentarer och exempel samt intervjuer, att de 
flesta lärare är väl medvetna om betydelsen som erfarenheter har för lärandet. 94 % av lärarna 
tycker att de ofta eller alltid använder sig av de studerandes erfarenheter. Det framgår tydligt, 
att lärarna strävar medvetet efter detta trots olika hinder. En lärare utryckte de flestas 
ambitioner med: Jag tror att det blåser nya vindar att man ska göra så och att många lärare 
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försöker. Givetvis beror det på engagemang, ämnets karaktär och även på de studerande. 
Men ambitionen hos de flesta lärare är att man försöker hitta olika sätt. De flesta lärare 
identifierar tidsbrist som det största hindret. Det är svårt att hinna med både teorin, diskussion 
i klassen och grupparbete. Det finns inte utrymme på lektionerna eftersom kursplanerna är för 
snäva. Även stora klasser eller grupper upplevs som ett hinder, då mer tid behövs för att så 
många som möjligt ska kunna komma till tals och förmedla sina erfarenheter. Trots alla dessa 
hinder försöker lärarna inkludera erfarenheter i undervisningen. Lärarnas medvetenhet, som 
jag ser det, framgår från en av många liknande kommentarer: Komvux styrka är att människor 
från olika miljöer och med helt olika bakgrunder möts här. Detta är något vi måste utnyttja. 
Från min egen VFU vet jag att detta förmedlar den syn som många lärare på Komvux i 
Halmstad har. Det framgår från undersökningen att lärarna tycker att användningen av 
erfarenheter i undervisningen underlättar vid teoripresentation, vid genomgångar samt vid 
grupparbeten och diskussioner i klassen. Deras åsikt är att det är lättare att förklara det 
abstrakta med hjälp av egna eller de studerandes vardagserfarenheter och att den nya 
kunskapen dessutom får en verklighetsförankring inom ett sammanhang. Både de studerande 
och lärarna bekräftar, genom sina uttalanden, de slutsatser som Lönnhed och Olstedt (2005) 
drar från sin forskning. Tidigare erfarenheter tillsammans med tidigare kunskaper ger en 
djupare förståelse än enbart memorering skulle ge. 
 
På Komvux i Halmstad ges möjlighet att läsa vissa ämnen på ett traditionellt sätt med 
lektionsundervisning eller vissa som ”flexibelt lärande”. Flexibelt lärande påminner om PBL 
och bygger på studerandes egna erfarenheter. Lärarna påverkas av metoden även inom den 
vanliga lektionsundervisningen. I en av studiehandledningarna för flexibelt lärande framgår 
det att de studerande skall ges möjlighet att utgå från sina erfarenheter och upplevelser, samt 
har ansvar för sina resultat. Läraren handleder endast och stödjer hela inlärningsprocessen 
(Antbring, 2006).  
    
97 % av lärarna upplever att de använder sina egna livserfarenheter i undervisningen och  
41,5 % av de studerande tycker att ganska många eller att alla gör det. Det händer faktiskt 
väldigt ofta att läraren förklarar något den vill lära ut och ger sedan ett exempel från sin 
vardag, så att vi lär oss enklare, är bara en av många liknande svar. De studerande tycker att 
detta sker både medvetet och omedvetet eller helt automatiskt. Lärarna upplever att de 
använder sig själva och sina erfarenheter i förklaringar av olika problem med anknytning till 
undervisningen. Oftast använder de konkreta exempel under presentationen av något nytt 
inom ämnet, de bjuder på sina åsikter samt ger tips och berättar hur de själva har lärt sig olika 
svåra moment. En av språklärarna svarar med motfrågan: Går det att undvika? En annan 
viktig anledning, tycker de flesta av lärarna, är att skapa öppenhet och förtroende i klassen. En 
lärare skriver: Bjuder nog en hel del på mig själv, men naturligtvis bara av det jag vill. Min 
förhoppning är att detta ska göra att även eleverna gör samma sak samt att jag ska framstå 
lika mycket som en medmänniska som en lärare. Jag ser ingen konflikt i detta!  
 
95 % av de studerande anser att användning av erfarenheter i undervisningen positivt påverkar 
deras lärande. Deras åsikt är att det praktiska sammanhanget ger kunskaperna en mening och 
att det blir lättare att förstå teorin. Detta påpekas även i gruppintervjun: Eftersom vi inte har 
någon praktik så är det viktigt att tänka på hur saker kan fungera i praktiken. Man lär sig 
mycket bättre. De studerande upplever att det är lättare att tillägna sig nya kunskaper om de 
sätts i ett vardagssammanhang och förståelsen kan skapas istället för att enbart memorera det 
som finns i läroboken. När Larsson (1996) talar om livslångt lärande, pekar han på autenticitet 
som betyder att studiernas innehåll är i kontakt med vardagen, samt relevans dvs. kunskaper 
grundas i elevernas egna erfarenheter och upplevelser. Lärandet försvåras om utbildningen 
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saknar autenticitet och relevans. Denna insikt, som framgår tydligt från resultatet, finns både 
hos de studerande och hos lärarna.   
 
Diskussion och dialog anser både de studerande och lärarna vara de bästa metoderna för att 
kunna utnyttja erfarenheter i undervisningen. Diskussioner i mindre grupper, eller i hela 
klassen, ger en möjlighet att ta del av andras erfarenheter, diskutera olika perspektiv och 
reflektera över det som står i läroboken. Under en diskussion, kan de upptäcka olika alternativ 
och få bekräftelse på det de redan vet eller kan få nya insikter. Lönnhed och Olstedt (2005) 
menar också att det blir lättare för studerande att ställa frågor, reflektera och utveckla ett 
kritiskt förhållningssätt Den nyanserade bilden i kommenterarna och som även framträder 
under intervjuerna visar, att de studerande redan har vanan att utgå ifrån sina egna 
erfarenheter, reflektera över andras åsikter samt att använda sig av kritiskt tänkande.  
 
Att arbeta i grupper visar sig ha en större betydelse för de studerande än vad som har framgått 
från den pedagogiska forskningen. Gruppens betydelse står i särklass mot alla andra frågor i 
undersökningen och alla, både lärarna och de studerande, påpekar hur viktigt grupparbete är 
för användning av egna och andras erfarenheter och för lärande. Enligt Lönnhed och Olstedt 
(2005), kan de studerandes erfarenheter vara unika och individuella eller generella och 
gemensamma för hela gruppen eller klassen. De individuella erfarenheterna kan göras till 
gemensamma för alla genom samtal eller diskussion (ibid.). Mest av allt uppskattar de 
studerande diskussioner under grupparbeten.  Viktiga åsikter om hur sammansättningen av 
grupper påverkar både det individuella och hela gruppens lärande, kommer fram under 
intervjuerna.  Det är svårt att avgöra om homogena grupper är bättre än heterogena, men de 
flesta är överens om att det beror på ämnets karaktär. Det är bättre att grupper i språk och 
matematik, när det behövs ”säkra” grundkunskaper, är mer homogena än i andra ämnen. I 
grupper där eleverna reflekterar, diskuterar och utgår från sina erfarenheter och insikter, är det 
fördel om de studerande är mer olika. Den bästa förklaringen kommer från en av intervjuerna: 
I engelska är vi mycket olika och då blir det svårare för mig för att jag inte är så duktig som 
de andra och då blir jag inte så aktiv. Det går inte bara lyssna på de andra, jag lär mig bäst 
när jag själv är också aktiv. Men i andra ämnen till exempel livsstil och hälsa är det 
intressant att få höra de andras synpunkter och få med sig även deras erfarenheter och då lär 
jag mig mycket mer. Samtliga är också överens om att det är bättre med mindre grupper för att 
alla ska hinna med att komma med sina inlägg och diskutera, särskilt när det är ont om tid. 
Grupper om 5-6 personer är lagom, tycker både lärarna och de studerande.  
    
Grupparbeten på Komvux både uppskattas av de studerande och spelar en viktig roll i 
inlärningen, menar lärarna. Diskussion i mindre, blandade grupper kring frågor gör att 
eleverna delar med sig av sin egen erfarenhet. Sedan är det bara att anknyta till detta. Det 
blir då gruppens funderingar man bygger vidare på.  Den inställningen har de flesta lärare på 
Komvux enligt de själva och de studerande. Detta stämmer också med mina egna erfarenheter 
från VFU. Olstedt (2005) påpekar, att genom argumentation skapas förutsättningar för ny 
kunskap. De studerande lär sig av varandra och får bättre studieresultat eftersom den nya 
kunskapen förankras i sammanhanget och inlärningen inte enbart handlar om staplande av 
fakta. Fakta som man dessutom glömmer efter att tentamen är över (Larsson, 1996). Detta 
syns klart både i enkäter och i intervjuer och stämmer väl med mina egna positiva erfarenheter 
av att använda gruppens samlade kunskaper som resurs. Samtidigt står allt detta positiva i 
stark kontrast mot mina andra erfarenheter av hur grupparbetet fungerar på Högskolan, 
särskilt under lärarutbildningen.  
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Det nya som framkommit i undersökningen är de studerandes syn på gruppernas betydelse för 
personlig utveckling. De studerande på Komvux är oftast studiemotiverade, har 
kompetenshöjande mål och många ser sin personliga utveckling som en stark 
motivationsfaktor. En av de intervjuade utrycker det som sin personliga åsikt, men den 
åsikten stämmer väl med vad andra tycker: Jag började på den här skolan just för att jag 
behöver utveckla mig mer som människa, att få se saker även från andras perspektiv. Det 
räcker inte bara med det jag själv upplevt, det är roligt att höra andra att berätta och lära sig 
av dem. Man kan jämföra med det man tror eller vet själv. Då lär man sig mer och utvecklar 
flera sidor hos sig själv. Man kan upptäcka också sina svaga sidor som att se var man 
behöver jobba med. De flesta tycker att det är viktigt att egna livserfarenheter och erfarenheter 
från yrkeslivet räknas som resurs i undervisningen. Många av lärarna och de studerande pekar 
också på att andras berättelser och erfarenheter gör undervisningen mer levande och intressant 
och detta gör att de studerandes egen motivation och studieintresse stärks.  
 
Den sociala interaktionen och samspelet mellan elever och lärare är också viktigt. Både de 
studerande och lärarna menar, att om läraren är öppen så uppstår dialog mellan eleverna och 
läraren och även elever sinsemellan. Jag försöker att vara öppen och skapa sådant klimat att 
jag kan bjuda in eleverna, så att de också kan vara öppna med sina erfarenheter. Jag väljer 
ju att göra det för att visa att det är tillåtet, tycker en av lärarna.  
 
Resultatet visar att dela med sig av sina egna erfarenheter berikar både lärarnas och de 
studerandes kunskaper eftersom genom erfarenhetsutbyte lär sig alla av varandra. Enligt min 
åsikt, är användning av erfarenheter både en förutsättning för och ett resultat av den 
ömsesidiga dialogen. Det är också viktigt att skolklimatet tillåter både diskussion och dialog. 
Lärarnas roll som handledare i gruppen medför ansvar för att skapa bra klimat så att alla vågar 
komma fram med sina insikter och diskutera. I sina svar visar lärarna att de är medvetna om 
hur de påverkar klimatet i klassen och om sitt ansvar för att grupperna ska fungera bra. 
Ledarskapsteorier från gruppdynamisk psykologi (Levi, 2001) och handledning av grupper av 
Andersson och Persson (2002), tycker jag är relevanta i det här sammanhanget. Om 
grupparbeten och klassrumsdialoger ska fungera måste läraren kunna leda gruppen. I det 
livslånga lärande talas det om att undervisningsformer och lärarrollen måste förändras. 
Lärarens nya roll blir mer som pedagogisk ledare än kunskapsförmedlare 
(Utbildningsdepartementet, 2001). De studerande själva tycker att regler behövs för att få bort 
olika störande moment så att lärmiljön främjar diskussioner och arbeten i gruppen. Det är 
läraren som måste ta initiativ och bestämma tillsammans med klassen vad som gäller, tycker 
de studerande.   
 
Samtliga av de intervjuade tycker att erfarenheterna som de studerande med utländsk 
bakgrund har berikar undervisningen och hjälper till att bättre förstå omvärlden. Det livslånga 
lärandet måste vara integrerat i tid och rum, enligt Gustavsson och Osman (1996). Detta 
betyder, att olika kulturers kunskaper borde utnyttjas i lärandet. Genom en dialog med andra 
kulturer och deras synsätt kan motsättningar överbryggas, förståelsen skapas och uppfattning 
om världen ändras (ibid.). Enligt mina erfarenheter och studiens resultat finns dessa insikter 
både hos lärarna och hos de studerande. Den intervjuade kvinnan med utländsk bakgrund 
tycker att det händer ofta att lärarna gör jämförelser med hur det är i olika länder och alla som 
vill kan berätta. En av lärarna talar både för lärare och för studerande på Komvux: Jag tycker 
att eleverna, de tycker själva det också, blir bättre människor genom att lära sig av varandras 
historia, för då får de bättre förståelse för världen som helhet. Hur andra människor från 
andra kulturer resonerar, vad har hänt och inte hänt. En av de studerande utryckte sin åsikt 
om detta under gruppintervjun: Det är mycket intressant att höra deras version. Man vidgar 
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sin uppfattning om världen och kan ifrågasätta vissa saker som man tycker.  Dessa två åsikter 
illustrerar den naturliga dialogen mellan olika kulturer, som finns på Komvux i Halmstad.  
 
Det behövs flera liknande empiriska studier i forskningssyfte, för att klarlägga både de 
studerandes och lärarnas perspektiv på användning av erfarenheter i undervisningen. Lärarnas 
åsikter behövs för att konkret kunna beskriva de hinder som finns och kunna komma till rätta 
med dem. Lärarna skulle behöva bekanta sig med de studerandes perspektiv på behov och 
nytta av erfarenheter för lärandet. Larssons kritik (1996) mot bristande användning av 
erfarenheter i vuxenundervisningen gäller inte bara Komvux, men även högskolan. Som 
Claesson (2002) påpekade, kom de lärarstuderande ut som nyexaminerade lärare med egna 
och oförändrade grundläggande uppfattningar. Under gruppintervjun i den här 
undersökningen, tycker de studerande att lärarstudenter är sämst på att använda sig av deras 
eller sina egna erfarenheter: Det blir så mycket teori så att vi inte hinner med.  När jag tänker 
på min egen utbildning till lärare, kan jag inte låta bli att jämföra den med undersökningens 
resultat. Jag drar den slutsatsen att lärarstudenter måste få lära sig att använda erfarenheter i 
undervisningen. Samtliga har minst tolvåriga erfarenheter från sin grundläggande utbildning, 
från ett elevperspektiv. Det bästa sättet är att de själva får använda sig av sina erfarenheter 
redan under lärarutbildningen. Många nya kunskaper blir inte förankrade och försvinner på 
grund av ”examinal amnesi” (Kvale i Larsson 1996), strax efter examen.  Med utgångspunkt i 
resultatet i denna studie är min åsikt att det behövs medvetenhet och insikt om hur de 
lärarstuderandes erfarenheter kan utmanas och utnyttjas. 

7 Avslutning  
De studerandes syn på användning av erfarenheter i undervisningen är positiv. Deras åsikt är 
att förståelsen underlättas om lärandet knyts till deras egna erfarenheter och kunskaper.  
Genom diskussion och reflektion med andra i gruppen leder erfarenheter till lärande. Även 
intresset stimuleras och motivation för studier stärks. Samma syn har lärarna som deltog i 
undersökningen och ett liknande resonemang förs i den vuxenpedagogiska forskningen. Det 
som avviker från detta och är att de studerande inte alltid upplever att deras erfarenheter 
används och tas tillvara i den utsträckning dem borde. Lärarna, trots sin positiva värdering av 
erfarenheternas betydelse i undervisningen, upplever att tidsbrist, stora klasser, samt snäva 
kursplaner ofta hindrar deras ambitioner. Om visionen om livslångt lärande ska förverkligas, 
innebär det att hänsyn måste tas till hur vuxna lär sig.  Lärarna inom vuxenutbildningen måste 
därför få stöd i kursplanerna för att få möjlighet att fokusera på tidigare kunskaper, kritisk 
reflektion av nya fakta och teorier samt på deras praktiska användning i verkligheten.  
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Bilaga 1                           Enkät – studerande                                     
 
Skriv inget namn – enkäten är anonym och ska behandlas konfidentiellt.  
Ringa in endast ett alternativ  
 
Bakgrund   
Kön:   Man Kvinna  
 
Ålder:   20-30 30-40  40-50 50+ 
 
Kulturell bakgrund: svensk annan  
  
 
Fråga nr 1 
Hur många av dina lärare använder sig av de studerandes egna erfarenheter i undervisningen? 
 
inga några få ganska många         alla   
 
Kan du ge ett eller flera exempel?  
 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 
Fråga nr 2 
Hur många av dina lärare använder sig av sina egna livserfarenheter i undervisningen? 
 
inga några få ganska många         alla   
 
Kan du ge ett eller flera exempel? 
 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 
Fråga nr 3 
Hur tycker du att användning av erfarenheter i undervisningen påverkar ditt lärande? 
 
negativt inte alls positivt 
 
Kan du kort förklara varför? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 
Tack för din hjälp med min undersökning! 

 



 

Bilaga 2                                Enkät – lärare                               
 
Skriv inget namn – enkäten är anonym och ska behandlas konfidentiellt.  
Ringa in endast ett alternativ.   
 
Bakgrund   
Kön:   Man Kvinna  
 
Ålder:   20-30 31-40  41-50 51-60 60+ 
 
Undervisningsämne: språk NO ämne SO ämne    matematik/data    SFI/sv2 
 
Antal år som lärare: 1-5           6-10             11-20          21-30          30+   
 
1)Hur ofta använder du dig av studerandes egna erfarenheter i undervisningen? 
 
    aldrig sällan ofta  alltid 
 
Kan du ge ett eller flera exempel?  
 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 
2)Hur ofta använder du dig av dina egna livserfarenheter i undervisningen? 
 
   aldrig sällan ofta  alltid 
 
Kan du ge ett eller flera exempel? 
 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 
3)Hur ofta finns det hinder för att använda erfarenheter i undervisningen? 
 
   aldrig sällan ofta  alltid 
 
 
Kan du kort förklara vilka? 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
Tack för din hjälp med min undersökning! 
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