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Förord 
 
För att ett examensarbete som detta ska vara genomförbart behövs ett gott samarbete med berörda 
personer samt en stor öppenhet och vilja från modellskolan, Technisch College Velsen. Därför ett 
stort tack till alla som har bidragit till att detta slutresultat nu har kunnat publiceras. 
 Ett särskilt tack vill jag rikta till Dennis Engelhart, praktikantkoordinator på den nederländska 
skolan, Technisch College Velsen (TCV). Hans entusiastiska och konstruktiva inställning har 
visat sig vara en enorm källa för att genomföra utredningen. Utan hans och den övriga 
personalens kunskapsgenerositet hade mycket information förblivit osynligt. 
 Stor tack till eleverna från årskurs ett och två från TCV, för deras villighet till att samarbeta 
samt öppenhet angående deras tankar kring TCV:s undervisningsmodell. 
 Vidare vill jag tacka min fru för hennes uppmuntrande ord, samt hennes språkliga 
korrigeringsinlägg. 
 Sist men inte minst vill jag tacka min vetenskapliga handledare Lena Lundberg Vesterlund 
för sina många goda råd.  
 
Tack till er alla! 
 
Boden i januari 2007 
 
 
 
Adde Nooij 
 
 
 
 
 



 

  

Abstrakt 
 
Under detta arbete har den nederländska didaktikmodellen, Technisch College Velsen-modellen 
studerats. Studien gjordes för att undersöka om TCV-modellen går att förankra i de svenska 
styrdokumenten och en analys har gjorts om TCV-modellen är tillämpningsbar i den svenska 
skolan.  Under fem veckor har TCV-modellen studerats på plats i Nederländerna. Studien 
genomfördes genom att skribenten använde sig av observation samt arbetade inom skolans 
normala lärarkår. I Sverige intervjuades tre lärare på en högstadieskola för att analysera om TCV-
modellen passar in i den praktiska dagliga undervisningsdidaktiken. Samtidigt gjordes en analys 
av Lpo94 och skollagen. Resultatet visar att TCV-modellen infriar samtliga krav specificerade i 
Lpo94 – endast skollagens artikel 4§3 och 4§3a vållar bekymmer där de avgränsar elevernas 
frihetsutrymme vid inlärning. Samtliga intervjuade pedagoger sanktionerade, i olika grad, TCV-
modellens didaktiska potential i den svenska skolan. Undersökningen visar sammantaget att 
TCV-modellen är användbar i den svenska skolan.  
 
 
 

Institutional education is an intentional process trough which individuals become 
uncultured into the complex web of human competence and social networks 
constituting society. (Uljens, 1997 s. 3) 
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1 Syfte  
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att studera den nederländska didaktikmodellen, Technisch College 
Velsen-modellen, för att undersöka om TCV-modellen är tillämpningsbar i den svenska skolan 
genom att analysera de svenska styrdokumenten samt genomföra ett antal intervjuer med lärare i 
den svenska grundskolan. 
 
 

1.2 Forskningsfrågor  
 
I arbetet görs en teoretisk tillämpningsbarhetsanalys på de svenska styrdokumenten. Frågan som 
följer är: Går det att använda TCV-modellen i den svenska grundskolan? Denna teoretiska analys 
följs av en verksamhetsanalys genom intervjuer. Frågan som följer är: Går det att använda TCV-
modellen i den svenska vardagsskolan?  
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2 Bakgrund 
 

2.1 Inledning 
 
Efter beslutet att immigrera har det svenska samhället givit mig mycket. Genom omskolning till 
lärare på Luleå tekniska universitet räknar jag med att kunna ge lite tillbaka. Under denna 
utbildning har min invandrarbakgrund visat sig vara en värdefull tillgång. Genom presentationen 
av didaktiken som används i en skola i min nederländska hemkommun Velsen, hoppas jag att 
denna kan bli en tillgång för både svensk skolpersonal samt forskare med inriktning 
didaktik/pedagogik. För att göra arbetet överskådligt har författaren döpt den nederländska 
skolans arbetsform till TCV-modellen, där TCV står för förkortningen Technisch College Velsen, 
modellskolans namn. 
 TCV-modellen har begeistrat mig på grund av dess funktionalitet samt dess likheter med det 
svenska problembaserade lärandet. Jag hoppas kunna göra andra uppmärksamma på didaktiken 
samt åskådliggöra att den möjligen har en större framtidspotential inom utbildningsdidaktiken. 
 På lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet framhålls vikten av att de studerande 
lärarstudenterna blir en ny generation lärare. Studenterna ska gå ut och arbeta för att de 
traditionella skolundervisningsmetoderna skall ersättas med ett mer individualiserad lärande. 
Studenterna bör uppmuntra ett arbetssätt där undervisningen tar stor hänsyn till elevernas olikhet 
och kunnande.  
 Skolans, och därmed TCV-modellens didaktik utgår ifrån att varje elev hittar den studieväg 
som på ett naturligt sätt ansluter till hans/hennes möjligheter och talanger. Det klassiska 
utbildningsdidaktiska systemet har övergivits, och ersatts av en i hög grad samhällsanpassad 
didaktik där eleverna inhämtar sina kunskapar självständigt med hjälp av lärarnas vägledning. 
Genom denna didaktik har denna nederländska skola tagit fram ett nytt, spännande och 
utmanande undervisningssätt. I detta arbete undersöks den teoretiska möjligheten att tillämpa 
TCV-modellen inom den svenska grundskolan.  
 De i detta arbete, använda begreppen, används på följande sätt. Begreppen didaktik och 
undervisningsmetod är sättet på vilket inlärningsmaterialet erbjuds eleverna. Under pedagogik 
underförstås sättet på vilket det erbjudna materialet används av pedagogerna. Metodik står för 
den metod som används för att lösa en problemställning. 
 Många svenska skolor tillämpar traditionellt förankrade undervisningsmetoder, där läraren 
ofta gestaltas som föreläsare vilken kraftfullt styr elevernas dagliga arbete och arbetssätt. TCV-
modellen tillämpar en undervisningsform där läraren i stort har blivit en tillgång för eleverna och 
där eleverna har fått stora friheter i såväl val av arbete som arbetssätt. TCV-modellen kan erbjuda 
en didaktik som erbjuder ett arbetssätt vilket passar den svenska undervisningsmetoden, det 
problembaserade lärandet.  
 I detta arbete beskrivs samt analyseras TCV-modellen. För att kunna tillämpa TCV-modellen 
eller delar ur denna behövs goda kunskaper omkring dess uppbyggnad samt funktion. Skribenten 
har av denna orsak tillbringat fem veckor som praktikant i den nederländska skolans första två 
årskurser med elever i åldern 12 till 14 år. Under dessa fem veckor har skolan med stor öppenhet 
visat upp sin verksamhet, samt låtit skribenten ingå i skolans lärarkår. Denna generositet har lett 
till att skribenten fått stora kunskaper angående det teoretiska tänkandet bakom didaktiken samt 
dess praktiska fungerande. 
 Innan undervisningsmodellens praktiska lämplighet kan analyseras bör man först fastställa 
om TCV-modellen går att förankra i de svenska styrdokumenten. Det arbetssätt som de svenska 
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skolorna tillämpar grundas på olika styrdokument framtagna av de svenska myndigheterna. Det 
tyngsta dokumentet är Skollagen (1985:1100), utfärdad av riksdagen 1985-12-12,  följd av de tre 
läroplanerna för de olika skolformerna: Lpo94, Lpf94, Lpfö98. För att analysera TCV-modellens 
förankring i de svenska styrdokumenten har både skollagen samt Lpo94 analyserats. Valet av 
Lpo94 gjordes på grund av de nederländska elevernas ålder, vilken är jämförbar med eleverna i 
den svenska grundskolan för senare år, vilken i sin tur styrs av Lpo94:s regelverk. 
 
 

2.2 Didaktiska undervisningsteorier 
 
2.2.1 Skolans didaktiska bakgrund 
 
I de flesta skolor runtom i världen används en didaktik som har följt skolan sedan dess 
begynnelse. En klassisk klassundervisning erbjuder standardinlärningsmaterial för att det skall 
tillgodogöras av en standardtypelev (Richardson, 1999). Vetenskapliga framsteg, bland annat 
Howard Gardners nio intelligenser och Maslows behovstrappa, har visat att det inte finns en 
standardtypelev. Varje enskild individ och därmed varje elev inhämtar kunskaper genom en 
särpräglad individuell metod, en studieväg som på ett naturligt sätt ansluter till hans/hennes 
möjligheter och talanger (Imsen, 2000).  
 De svenska beslutfattarna har insett att landets skoldidaktik är grundad på ett föråldrat 
didaktiskt tänkande grundat på behaviorismen. Myndigheterna har genom nya styrdokument 
angett intentionen att man vill att skolorna ska förändra sin undervisningsdidaktiska form 
(Richardsson, 1999). Som otvetydiga tecken på den attitydförändring som ägde rum i slutet av 
1980-talet och början av 1990-talet kan man se de beslut om ny läroplan och nytt betygssystem 
för grundskolan som fattades 1993 (Richardson, 1999, s. 105). 
 
 
2.2.2 Behaviorism 
 
Under tiden av den industriella revolutionen i det 19e århundradet utformades ett obligatoriskt 
offentligt undervisningssystem. Dåtidens samhälle och näringsliv övergick till att få behov av ett 
stort antal skolade människor. Dessa människor behövdes för att fylla behovet av arbetskraft 
som, den för första gången i världshistorien obegränsat växande, ekonomin skapade (Richardson, 
1999). Skolsystemets didaktik och pedagogik utvecklades genom behaviorismen, en avstickare 
av strömningen logisk positivism (Graham, 2005), som ansåg att världen är uppbyggd ur 
observerbar fakta. 
 Imsen (2000) beskriver i boken Elevens Värld pedagogikens fungerande på följande vis. Man 
erbjuder inlärningsmaterialet i små mängder och eleven, som från början anses vara ett tomt ägg 
skall upprepa materialet tills han självständigt kan reproducera detta. Genom belöning och straff 
skapades den nödvändiga inlärningsdrivkraften. Påfallande är att många lärare då ansåg och än 
idag anser att elever saknar en inneboende motivation. Man ignorerar det faktum att människor 
av naturen är motiverade till kunskapsinhämtning.  
 Behaviorismen anses ofta stå för det gamla skolsystemet men har principiellt inget att göra 
med klassvis/frontal katederutbildning. Liksom att det inte har någon principiell bindning till ett 
arbetssätt som följer schema eller obligatoriska undervisningsämnen (Richardson, 1999).  
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2.2.3 Social konstruktivism 
 
Social konstruktivism är bättre känd som konstruktivismen, där ordet social ofta bortlämnas ur 
denna didaktikbenämning. Historiskt sett har ett konstruktivistisk tänkande funnits under fler 
århundraden men didaktiken har inte slagit igenom på allvar förrän 1960-talet, Jean Piaget och 
Lev Vygotsky är grundläggande namn inom strömningen (Imsen, 2000). Detta didaktiska 
tänkande har, olikt andra didaktiska riktningar, ingen koppling till en särskild pedagogik men 
skildrar hur lärandet går till (Oliehoek, Sociaal Constructivisme). Konstruktivismen beskriver 
lärandet genom att den som lär sig konstruerar kunskaper, den utgår ifrån att man lär sig inom en 
kontext. Detta för att åtskilliga didaktiker anser att människor lär sig enklast kunskap som erbjuds 
inom en kontext, detta eftersom våra hjärnor också lagrar kunskap inom en kontext. På grund av 
detta borde man inte erbjuda fragmenterat inlärningsmaterial. Genom konstruktivismen 
konstruerar eleverna sina egna kunskaper. Didaktikens princip är att eleverna därför enklare kan 
minnas kunskaperna samt bättre använda dem i praktiska situationer (Imsen, 2000). 
 En ökande förståelse för hjärnans fungerande har gjort att ett växande antal 
didaktiker/pedagoger har ådragit sig ett motstånd gentemot behaviorism. Den konstruktivistiska 
didaktiken har öppnat nya utvecklingsbara arbetsmöjligheter för dem som vill skapa eller 
utforska nya utbildningsfilosofier (Oliehoek, Behaviorisme).  
 
 
2.2.4 Kognitivism 
 
Under 70-talet – motiverad av datorteknikens framväxt – utformades kognitivism, vilken grundas 
på logisk positivism. Insikten att datorer behövde en informationsbearbetningsprocess gjorde att 
man ansåg att även människans hjärna behöver en bearbetningsprocess. Kopplingar drogs mellan 
människans hjärna och datorns uppbyggnad. Hjärnan ansågs, likt datorn, hantera information på 
skilda nivåer och hjärnans funktionerande likställdes vid datorns funktionerande (Sheehy, 1995). 
Skoldidaktiken med upprepning, upprepning, upprepning övergavs.  
 Psykologisk forskning om kognitivism har visat att hjärnans inlärning inte kan likställas med 
datorernas. Hjärnan påverkas starkt av bland annat emotion samt har en kreativ förmåga, där 
hjärnan lägger kopplingar mellan till synes osammanhängande information (Imsen, 2000).  
 
 
2.2.5 Problem-baserat lärande  
 
Didaktikformen Problem-baserat lärande avkortas med PBL och dess svenska namn är en 
avbildning av didaktikens engelska beteckning; Problem Based Learning, även känt under 
benämningen Project-based Learning. Utvecklingen av PBL startade i början av 1970-talet vid 
Medicinska fakulteten av McMaster University, Hamilton, Otario, Canada. Rötterna kan 
historiskt knytas till: Socrates fråga- och svardidaktik, Hegelian thesis antithesis synthesis 
(försvara motsats sammanfattning) och 1960-talets discovery-based learning. (Rhem, 1998) 
 Didaktiken strävar efter ett skapande av ett meningsfullt innehåll kopplade till de egna 
erfarenheterna istället av ett blott faktasamlande.  
 Enligt Aspholm, Morin (2003) ser arbetsgången inom PBL ut enligt följande: 
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1. Klargör utgångspunkten. Hur uppfattar gruppen utgångspunkten? Finns det termer eller 
begrepp som behöver förklaras? 

2. Brainstorming. Associera fritt kring utgångspunkten 
3. Systematisera i problemområden. Granska och värdera gruppens kunskap om 

problemområdena. 
4. Välj en eller flera problemformuleringar. 
5. Precisera inlärningsbehov utifrån problemformulering/-arna. 
6. Inhämta kunskap. I relation till inlärningsbehoven. 
7. Bearbeta och belys problemformulering/-arna. Tillämpa bearbetningen på 

utgångspunkten. 
PBL uppfattas ha vissa likheter med Natuurlijk Leren. 
 
2.2.6 Natuurlijk Leren  
 
Natuurlijk leren, vilket fritt kan översattas till naturligt lärande, är att lära sig utifrån behovet till 
självutveckling genom en inneboende motivation. Didaktiken ser till att varje människa (barn) 
hittar den studieväg som på ett naturligt sätt ansluter till hans/hennes möjligheter och talanger. 
Inneboende motivation är en förutsättning. Dessutom ser en genomträngande och attraktiv 
studieomgivning till att skapa optimala möjligheter till självutveckling (Oliehoek, Wat is 
natuurlijk leren?).  
 Natuurlijk Leren är grundat på didaktiken social konstruktivism och bör inte förväxlas med 
den amerikanska didaktiken Natural Learning även betecknat; Unschooling, child-led learning, 
discovery learning, autodidactic learning, or child-directed learning (Wikipedia Foundation, Inc., 
(2007), Unschooling). 
 Natuurlijk Leren introducerades i Nederländerna av en utbildningskonsultbyrå vid namn 
APS, Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (Wikipedia Foundation, Inc., (2007), Natuurlijk 
leren). Sedan 1999 (APS, Boek: Vind maar eens een valk in Rotterdam) har ett antal skolor i 
Nederländerna anammat natuurlijk leren som undervisningsform. Skolorna som har valt denna 
pedagogik har var för sig antagit pedagogikens grundarbetsform och anpassat dessa till sin 
undervisning. Natuurlijk leren är med andra ord ingen färdig paketlösning. Didaktiken kräver 
emellertid vid igångsättningen en fullständig omställning av hela skolbilden, didaktiskt, fysiskt 
och samhällsmässigt (Blijde, 2005).  
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2.3 Den Technisch College Velsen, TCV-modellen 
 
Genom att skribenten under fem veckor aktionsforskade på plats i den nederländska skolan, 
Technisch College Velsen kunde följande inblickarna framställas. Som tidigare påpekats är 
författaren upphovsman till namnet TCV-modellen vilket hänvisar till skolans (Technisch 
College Velsen) didaktiska undervisningsmetod. 
 
 
2.3.1 skolan  
 
År 2003 startade skolan ett projekt vilket fullständigt skulle ändra den didaktiska och 
pedagogiska verksamheten – en ny episod initierades. Inspirerad av undervisningsformen 
Natuurlijk Lerens möjligheter lanserade skolan sin, på Natuurlijk Leren grundade, nya didaktiska 
undervisningsform. Didaktiken tillämpas i dagsläget i årskurserna ett till tre. Hösten år 2007 
kommer att vara det första verksamhetsår där de samtliga fyra årskurserna arbetar med det nya 
utbildningssystemet ”Natuurlijk leren”. Skolans interiör har genom ombyggnationer anpassats till 
denna nya didaktiska och pedagogiska undervisningsform. 
 Skolan förbereder eleverna för den rådande arbetsmarknaden men likaså till fortsatt 
utbildning. Den ingår i ett samarbete mellan nio skolor vilka har en gemensam styrelse. 
Samarbetets skolorganisation bär namnet ”De Noordzee Onderwijs Groep”. Skolans dagliga 
funktion styrs av en direktör vilken har stöd av två koordinatörer.  
 Idag studerar ca 360 elever i åldern 12 till 16 vid skolan. I årskurserna ett och två får 
studenterna en allsidig utbildning. Om eleven i slutet av årskurs två har ett godkänt studieresultat 
så väljer hon/han ett program vilket påbörjas i nästa årskurs. Skolan erbjuder fem program; 
motor-, byggnads-, elektro-, metall- och installationsteknik.  
 
 
2.3.2 Skolans mission och vision 
 
Skolan orienterar sig på att ge yrkesundervisning med hänsyn till och aktning för det 
nederländska samhällets värdegrunder. Den inriktar sig på att optimalt utveckla individualiteten 
hos eleverna för att de ska kunna möta framtiden. Elevernas välbefinnande, samt att ge stöd till 
eleverna är ansträngningar som skolan skall göra i sitt strävande för att uppnå sin mission och 
vision. (TCV schoolgids) 
 
 

TCV-modellens praktiska tillämpning 
 
2.3.3 Elevernas skolgång 
 
Eleverna går fyra år på skolan. Skolgången är uppdelad i två block. Årskurserna ett och två får en 
bred teknisk grundutbildning och i årskurs tre och fyra läser eleverna en vald inriktning. Årskurs 
ett och två kan liknas vid svensk grundskola för senare år och årskurserna tre och fyra vid den 
svenska gymnasieskolan.  
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 Elevens skolår är uppdelat i åtta fyraveckors perioder. Efter två perioder följer en lektionsfri 
vecka, den så kallade fördröjda veckan. Under denna vecka har eleverna möjlighet att arbeta i 
kapp med eventuellt eftersläpande arbete och varannan period hålls portofoliosamtal.   
 På första veckodagen i skolan öppnas skolveckan med en veckoöppning av klassläraren. Alla 
övriga dagar öppnar samma klasslärare med en dagöppning. Vid dessa tillfällen bedömer 
klassläraren elevernas skolagenda samt arbetsinsats och åtgärdar där det behövs.  
 Under en lektionsvecka måste eleverna göra följande: I kärnämnena matematik, engelska, 
nederländska, fysik/kemi, teknik och gymnastik följer eleverna en obligatorisk workshop 
(lektion) i veckan. Utöver dessa obligatoriska workshops måste eleverna gå på minst fem valfria 
workshops. Dessa valbara workshops annonseras ut på en anslagstavla nära receptionen och 
eleverna registrerar sig i receptionen. En gång varje vecka gör eleverna ett av de obligatoriska 
kunskapstesterna. Elever som inte vet vilket test som kommer att göras kan inte särskilt studera 
inför dessa tester. Testerna används för att registrera elevens framsteg i kärnämnena. Skoltiden 
som inte upptas av dessa obligatoriska moment arbetar eleverna självständigt och/eller i små 
grupper. 
 Under varje fyraveckors period samarbetar två eller tre elever med ett större övergripande 
projekt. Projektet innehåller ett stort och omfattande arbete där eleverna ska lösa en 
genomgripande uppgift. Parallellt löser eleverna självständigt, ett av lärarna bestämt antal, 
uppgifter. Dessa uppgifter ställs i form av skriftliga frågor som eleverna själva väljer ut ur ett 
utbud skapat av lärarna. Det finns fyra olika uppgiftskategorier som eleverna arbetar med: 
Willem Wever (teknik), Shakespeare (engelska), Krant i de klas (samhällsvetenskap), Einstein 
(fysik, kemi och matematik). 
 
 
2.3.4 Elevernas lärlinjer, arbetspärm och en portfoliomapp.  
 
Elevernas fyråriga skolgång bedöms med hjälp av 23 ”lär- och utvecklingslinjer”, fritt översatt 
från det nederländska ”leer- en ontwikkelingslijnen”.  
 Allt arbete som eleven gör riktas mot dessa lärlinjer och läraren använder sig av dessa vid 
bedömningen av elevens ämnes- och utvecklingsframgångar. Skolan har vidareutvecklat 
lärlinjerna i olika dokument, detta för att det enkelt blir underförstått vad som inryms inom varje 
lärlinje.  
 Det arbete som eleven vill ska påverka sina lärlinjer måste signeras av en behörig lärare och 
förvaras i portfolion. Under varje fördröjd vecka håller lärarna portfolio- och elevsamtal med 
eleverna. Här tycker eleven till om på vilka linjer han bör avancera, och framför bevis för detta. 
Läraren bedömer det uppvisade portfoliobeviset. Eleven kan diskutera för sin sak men läraren 
beslutar om eleven avancerar. Även utseende av portfolion är av vikt när det bestäms på vilka 
lärlinjer samt hur mycket eleven kan avancera. Viktigt är att en elev aldrig kan nedflyttas till en 
lägre nivå på en lärlinje. De lärlinjer som används inom TCV-modellen återfinns i bilaga 1. 
 För den dagliga skolgången förfogar varje elev över en arbetspärm, en mapp som bör vara 
prydlig och innehålla allt arbete vilket eleven inte ännu har avslutat. Avslutat verk förflyttas från 
arbetspärmen över till elevens portfoliopärm. En mapp som måste vara prydlig och innehålla allt 
avslutat och underskrivet arbete. Som tidigare påpekat är denna mapp grundläggande under 
elevens skolgång! Läraren bedömer elevens framgångar på portfolions innehåll, vilken omfattar 
allt arbete vilket eleven vill framlägga som bevis för att han kan avancera på skilda lärlinjer. 
Eleverna har ett eget ansvar för båda pärmarna.  
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2.3.5 Elevens fysiska och psykiska studiemiljö 
 
Enligt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori är samspelet mellan individ och omgivning 
den viktigaste aspekten i människans utvecklingsförlopp (Imsen, 2000, s. 410). 
I skoldelen som årskurserna ett och två nyttjar återfinns i ett stort öppet utrymme, skolans 
reception. Receptionen drivs av eleverna själva. Övriga utrymmen används till de olika 
workshops, men nyttjas även som arbetsutrymmen där eleverna självständigt arbetar. Det finns 
rikligt med datorer inom dessa utrymmen. Skolans mål är att eleverna, så mycket som möjligt, 
arbetar självständigt och lokalerna är anpassade till detta.  
 Elevernas primära psykiska arbetsomgivning utgörs av inlärningsmomenten och pressen den 
medför. Elevernas kreativitet är en omfattande självständig faktor. Poängen är att kreativitet inte 
skall ses som en egenskap utan som ett förhållningssätt (Steinberg, 1987). 
 En sekundär psykisk påfrestning kan skapas av de verktyg som lärarna anammar för att styra 
eleverna. Lärarna kan styra elevernas beteende på olika sätt, bland annat:enskilt samtal med 
eleven, extra studieuppgifter, kvarsittning och datoranvändningsförbud. 
 
 
2.3.6 TCV-modellens brister 
 
Att endast ta upp TCV-modellens starka sidor skulle göra arbetet ofullkomligt. Metoden har sina 
svagheter. Det ifrågasätts om eller vilka elever som klarar av det stora individuella ansvaret som 
TCV-modellen innebär. Här är det pedagogens ansvar att stödja de elever som behöver stöd. 
Skolans direktör uppger att det studerar många svaga elever på skolan vilket påvisar att TCV-
modellen inte endast behöver vara lämpad för de socialt starka eleverna. 
 Även TCV-modellens fungerande betvivlas av kritiker. Kritiker finna inom många nivåer av 
samhället: föräldrar, företagare, skolpersonal på andra skolor med flera. Lärarna på Technisch 
College Velsen påstår att de inte har iakttagit försämring i elevernas kunskaper sedan de bytt till 
den nya didaktiska metoden. Det finns dock inga vetenskapliga belägg som bekräftar deras åsikt. 
Metoden är modern och är absolut inte fulländad. Den nederländska skolan granskar och 
utvecklar sin didaktik kontinuerligt. 
 
 

3 Metod 
 

3.1 Tillvägagångssätt vid analys av TCV-modellen 
 
Grunden i beskrivningen av TCV-modellen var en fem veckors vistelse på plats i den 
nederländska skolan. Vistelsen skedde från och med den sista veckan i september till och med 
den sista kalenderdagen i oktober 2006.  
 Under denna period har skribenten genom aktionsforskning, en metod där forskaren är/blir en 
del av själva forskningsobjektet (Rönneman, 2004), studerat skolans funktionerande. I praktiken 
tillämpades aktionsforskningsmetoden genom att skribenten blev införlivad i skolans ordinära 
lärarkår. Metodens tillvägagångssätt ger forskaren en handlingsfrihet inom forskningsobjektet 
(Rönneman, 2004). Handlingsfriheten gjorde att skribenten bland annat kunde: observera, 
utfråga, samtala och analysera, samtliga individer på skolan, från elever och lärare till 
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vaktmästarna och direktören. Samtidigt fick skribenten insyn i många av skolans relevanta 
processer och dokument. Skolprocesser har observerats och analyserats på plats. Även 
tillgängliga dokument studerades på plats, och har vidare analyserats vid återkomsten till Sverige. 
Som slutresultat av aktionsforskningsprocessen beskrivs en komprimerad bild av 
forskningsobjektet i kapitel 2.3.  
 
 

3.2 Tillvägagångssätt vid analys av de svenska styrdokumenten 
 
För analys av TCV-modellens förankring i de svenska styrdokumenten, skollagen och Lpo94, 
användes den hermeneutiska tolkningsprocessen. I processen används tolkningar som 
huvudmetod. Metoden lämpar sig väl för analys av dokument. Den utgår ifrån att genom tolkning 
skapa förståelse och beskriva själva förståelsen och dess villkor. (Kvale, 1997). 
 Genom att studera styrdokumentens olika paragrafer och projektera dessa på TCV-modellen 
kunde en tolkning göras. Tolkningen gav en bild av hur TCV-modellen tillgodoser de krav som 
finns i de svenska styrdokumenten. 
 
 

3.3 Tillvägagångssätt vid val av intervjumetoden 
 
Kvalificerade tillgängliga klassificerbara metoder som lämpar sig till denna undersökning är 
enkät- och intervjumetoder. Båda metoderna är vetenskapligt underbyggda men 
tillämpningsbarheten är olika beroende på undersökarens ändamål. Arbetets ämneskomplexitet 
kräver att de utfrågade skall ha en relativt bra insyn i TCV-modellen. Detta kan endast 
åstadkommas medelst en genomgång och utläggning av TCV-modellen. Individuell formell 
kontakt ansågs vara en nödvändig faktor inom undersökningen för att kunna nå ett brukbart 
resultat. Detta bekräftades av Trost i boken Kvalitativa intervjuer (2005).  
 Ovanstående gör enkäter till en mindre ändamålsenlig forskningsmetod, vilket bekräftas av 
Trost (2005) och Kvale (1997). Samtidigt lämnar intervjuer ständigt utrymme till klartänkta 
förklaringar samt skapar interaktion och ger möjlighet till fördjupnings- eller uppföljningsfrågor, 
vilket saknas i enkätmetoden (Kvale, 1997).  
 Själva intervjumetodiken uppdelas i kvantitativa och kvalitativa studier. Det kvantitativa 
angreppssättet analyserar relationer mellan variabler och inte mellan människor (Trost, 2005, s. 
9). Detta arbetsintresse ligger på en kvalitativ nivå som av Trost (2005) beskrivs på sidan 14 
genom: ”Om jag däremot är intresserad av att t.ex. försöka förstå människors sätt att resonera 
eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, så är en kvalitativ 
studie rimlig.” Intervjuernas ändamål var att synliggöra högstadielärarnas uppfattning om TCV-
modellens användbarhet i den svenska skolan. Den kvalitativa intervjumetoden har valts som 
datainsamlingsmetod. Intervjuernas standardisering är förlagd på en låg nivå. Detta på grund av 
att intervjusituationerna var olika och i själva frågeställningen kom endast huvuddraget i 
grundfrågorna att vara lika. Under alla intervjuer användes en mångfald av följd- och 
fördjupningsfrågor.  
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3.4 Intervjuprocessen vid undersökning av den svenska lärarens vardag 
 
För intervjuprocessen har Kvales utvecklat sju stadier i hans InterView mall (Kvale, 1997). Dessa 
sju stadier har använts som vägledning för att åstadkomma en accepterbar vetenskaplig 
forskningsnivå. Kvales stadier som han beskriver i boken Den kvalitativa forskningsintervjun 
(1997) börjar med en tematisering. Undersökningens syfte skapas och det görs en analys av 
problemområdena. Andra stadium är planering, undersökningens detaljplanering stäms av mot 
syftet, bakgrund samt övriga följande stadier. Det tredje stadiet blir själva intervjuerna. I fjärde 
stadiet görs utskrifter och materialet tillgängliggörs för analys. Femte stadiet är analysen och 
utifrån ett teoretiskt perspektiv analyseras samt bearbetas det insamlade materialet. I sjätte stadiet 
görs en verifiering, granskning av analysens ledtrådar. Sjunde och sista stadiet är skrivandet av 
rapporten. 
 Genom arbetsplatsbesök lades första kontakten med de intervjuade. Totalt genomfördes tre 
intervjuer, en kvinna och två män utfrågades på en högstadieskola. Valet av de tre intervjuade 
personerna skedde på plats under det första arbetsplatsbesöket genom en oförmedlat, tvångsfri 
självselektion.  
 Två av intervjuerna gjordes under första besökstillfället under vecka 49, 2006. Den tredje 
intervjun gjordes på en senare avtalad tidpunkt, vecka 50, 2006. Samtliga intervjuer genomfördes 
på de intervjuades arbetsplats, en i ett tomt lärarrum och övriga i de intervjuades för övriga 
tomma arbetslagsrum. Genom skriftliga anteckningar skrevs svaren samt övriga iakttagelser ner 
av intervjuaren, inga inspelningar gjordes. 
 Tillfälligheten gjorde att pedagogernas frivilliga självselektion skapade ett representativt 
urval, vilket grundas på följande: Samtliga tre intervjuade hade ett gemensamt ämne och två av 
de intervjuade hade båda sina ämnen gemensamt. De tre intervjuade hade olika lång 
yrkeserfarenhet, även om det hade varit mer optimalt om intervjuade 2 hade haft en 
yrkesverksamhet som hade legat mitt mellan de andra två intervjuade.  
 Rimligtvis kan undersökningens dimension anses skapa ett marginellt statistiskt 
representativt urval. Granskning av intervjuerna genererar emellertid olika åsiktsvariation som 
man inom yrkesgruppens heterogenitet rimligtvis bör kunna urskilja.  
 
 

4 Resultat och diskussion 
 

4.1 Förankring i de svenska styrdokumenten 
 
För att analysera TCV-modellens förankring i de svenska styrdokumenten behöver både 
Skollagen samt Lpo94 analyseras. Som tidigare beskrivits beror valet av Lpo94 på de 
nederländska elevernas ålder, 12 till 14 år. Deras ålder är jämförbar med eleverna i den svenska 
grundskolan för äldre år. Denna skolverksamhet styrs av Lpo94:s regelverk och behövs av den 
orsaken utvärderas. 
 En granskning av både skollagen och Lpo94 har gjorts där samtliga artiklar har utvärderats. 
Analysen kommer att åskådliggöra att TCV-modellen bemöts av endast en hämmande 
skollagsartikel. Övriga artiklar, såväl Skollagen som Lpo94 förhåller sig neutrala eller är mer 
tillmötesgående till TCV-modellen. På grund av att de neutrala artiklarna inte har en analyserbar 
påverkningseffekt exkluderas de och fokus läggs på de övriga artiklarna. 
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4.2 Skollagen  
 
Skollagen (1985:1100), utfärdad av riksdagen 1985-12-12, stadgar om skolplikten samt rätten till 
allmän likvärdig utbildning för alla –  i Sverige bosatta – barn, ungdomar och vuxna. Lagen 
gäller för samtliga utbildningsformer, undantaget universiteten samt högskolorna (Skolverket, 
2006). I det allmänna kapitlet 1, samt de allmängiltiga kapitlen 2 och 3 finns inga krav på hur 
undervisningen didaktiskt eller pedagogiskt ska utformas. Detta lämnar alla möjligheter öppna 
för att tillämpa TCV-modellen i Sverige.  
 Skollagens kapitel 4, Grundskolan, hyser däremot ett större dilemma och fordrar en 
noggrannare analys. I kapitel 4 kan artiklarna enkelt kvalificeras på följande sätt: Artiklarna 1 och 
2 anses vara tillmötesgående och positiva för TCV-modellen. Artikel 3 ger däremot ett mer 
hämmade intryck. De övriga artiklarna i detta kapitel av Skollagen förhåller sig neutrala för 
TCV-modellen. 
 
 
4.2.1 Tillmötesgående artikel 4§1  
 
Skollagens kapitel 4, artikel 1 lyder: 
 
 1§  Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper 
 och färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i  
 samhällslivet… (Lärarförbundet, 2002, s72) 
 
Artikel 1 fastställer att eleven skall ha de kunskaper som behövs för att delta i samhällslivet. Här 
finns behovet av att fastställa vilka kunskaper det är som samhället anser nödvändiga för ett 
deltagande i dess komplicerade funktion. Samt vilka personlighetsdrag som behövs stimuleras 
och utvecklas till fördel av vårt samhälles utvecklande.   
 Innovation, initiativ, individualism, uppfinningsrikedom samt egenföretagande är begrep som 
allt oftare används när det pratas om Sveriges framtida samhälle. Eftersträvar man sådana 
egenskapar hos individen behövs dessa plockas fram, stimuleras och värdesättas inom 
utbildningsväsendet.  
 Historiskt kan det snabbt konkluderas att sådana individuella egenskapar har åsidosatts utan 
en större värdesättning inom skolundervisningen. Skolans grunddidaktiska form behaviorism 
strävar efter att modellera individuella elever till mallanpassande kunskapsfokuserade 
arbetskrafter. Ämneskunskaperna har varit de kunskaper som värderats i skolan. Personliga 
egenskaper som eftersträvas på den framtida arbetsmarknaden kuvas där de upplevs som 
störningsmoment. Forcerad inlärning genom upprepning skapar inga självtänkande 
individualister, den förintar dessa individuella egenskaper (Richardson, 1999).  
 TCV-modellen är utrustad för att driva fram dessa eftersträvade karaktärsdrag. 
Utbildningsformens individuella karaktär värdesätter och främjar elevernas individuella och 
unika personlighet, uppmuntrar initiativ samt sporrar innovation. Den bör vara ett verktyg som 
driver fram de kunskaper som behövs för att delta i samhällslivet.  
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4.2.2 Tillmötesgående artikel 4§2  
 
Skollagens kapitel 4, artikel 2 lyder ; 
 
 2 § Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas.   
 Omfattningen och utformningen av elevernas inflytande skall anpassas   
 efter deras ålder och mognad (Lärarförbundet, 2002, s72). 
 
Artikel 2 söker att ge elever inflytande över sin egen utbildningsvardag. Historiskt sett har skolan 
ingalunda motiverat ett individuellt elevinflytande. Skolan och dess pedagoger har format elevens 
skolgång. Fokus har lagts på pedagogens enkelriktade kunskapsförmedling. Pedagogiska 
situationer där kunskap självständigt inhämtades konstruerades men förblev kalkylerade 
undantag. Styrning av inlärningsprocessen ansågs ge eftersträvade resultat (Richardson, 1999). 
 Elevinflytande är en grundsten för TCV-modellen. Eleverna bestämmer till större del sin 
egen skolgång. Lärarna ser till det som behövs regleras men det är i grunden eleverna som 
planerar sina egna skolscheman. Elevinflytande används inom TCV-modellen snarare som ett 
verktyg än ett mål att sträva mot. 
 
 
4.2.3 Den hämmande artikeln 4§3 samt 4§3a 
 
 Dessa artiklar (för artikeltexten se bilaga 2) föreskriver omfattningen av 
grundskolans tidsmässiga uppdelning, och kan sammanfattas enligt följande: 9 
årskurser av storleken ett läsår där varje läsår är uppdelat i två terminer, höst- och 
vårtermin. Studiegången skall vara gemensam och timplanen tillämpas efter 
fastslagna regler. Genom sin beskrivande och fastslående karaktär begränsar 
artikeln skolans fria utvecklingspotentialer. Den omintetgör dock inte TCV-
modellens möjligheter där artikeln lämnar gott om manöverutrymme. 
 De första tre punkterna börjar med skolgångens nio undervisningsår, där ett läsår är uppdelat 
i en höst- och vårtermin med gemensam studiegång skapar inga större svårigheter för TCV-
modellen. Dessa bestämmelser förankras utan besvär in i TCV-Modellen. Tiden är inte den 
viktigaste faktorn och går att anpassa inom en modell som TCV-modellen. Eleverna får en 
gemensam studiegång men med stora individuella inslag.  
 Den sista punkten, timplanen, kan däremot skapa ett dilemma. Skollagen fördelar skoltiden i 
ämnesgrupper och olika enskilda ämnen. Reglerna har en viss flexibilitet men skapar inga större 
friheter för ett undervisningssystem som TCV-modellen. TCV-modellen har skapat en 
undervisningssituation där eleverna i större utsträckning själva bestämmer vad de ska fokusera 
på. Skollagen 4§3 lämnar marginellt utrymme till flexibilitet men man behöver göra en större 
analys för att kunna se om lagen går att förena med TCV-modellen. 
 
 

4.3 Lpo94 
 
Grundskolans verksamhetsstyrning är fastlagd i Lpo94 vilken är grundstenen till de obligatoriska 
skolformerna. Lpo94 ger skolorna grundkonstruktionen som de skall konstruera sin 
undervisningsverksamhet på. Genom värdegrund, uppdragsbeskrivningar, riktlinjer och mål 
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tydliggörs skolans uppdrag. De neutrala bestämmelserna tas inte upp. Detta av den enkla 
anledningen att de, oberoende val av undervisningsmetod, saknar en påverkningseffekt.  
 
 

Lpo94 Kapitel 1, Skolans värdegrund och uppdrag 
 
4.3.1 Grundläggande värden 
 
 Det första inledande stycket introducerar det svenska samhällets syn på människans 
fundamentala samhällsvärdegrund och pekar på vikten av en förmedling samt förankring av dessa 
hos eleverna.  
 TCV-modellen lämpar sig för kapitlets utbildningsuppdrag samtidigt som stycket öppnar 
vägen för TCV-modellens tillämpningsbarhet i den svenska undervisningskulturen. TCV-
modellens didaktiska samt pedagogiska metoder skapar de förutsättningar som behövs för att 
kunna förmedla samt förankra dessa värdegrunder hos eleverna genom de många individuella 
elevkontakterna. Samtidigt ger TCV-modellen eleverna stora möjligheter för att hitta sin unika 
profil under ansvarig frihet. Detta stycke av Lpo94 stimulerar undervisningssystem likt TCV-
modellen vilket framhävs av följande citat: ”Undervisningen i skolan skall vara icke-
konfessionell. Skolans uppgift är att  låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 
kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”  (Skolverket, 2001, s. 5) 
 
 
4.3.2 En likvärdig utbildning 
 
Lagstiftarna eftersträvar i stycket En likvärdig utbildning på inga villkor en för alla likformad 
utbildning. Skolverket vill ha en likvärdighet hos utbildningsanstalterna som tar stor hänsyn till 
elevernas individuella förutsättningar och behov. Öppningen av paragrafen riktar omedelbart 
uppmärksamheten till detta och citeras: Undervisningen skall anpassas till varje elevs 
örutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling  
(Skolverket, 2001, s. 6). 
 Den individuella undervisningsmetoden som används inom TCV-modellen ger eleverna ett 
stort ansvarstagande över sitt eget lärande och kunskapsutveckling. TCV-modellen täcker 
fullständigt det citerade överstående kravet. Undervisningen inom TCV-modellen anpassar sig 
efter elevens förutsättningar, bakgrund och behov. Inom TCV-modellens metod är det i största 
utsträckning undervisningen som rättar sig efter eleven och inte eleven som behöver rätta sig 
efter pedagogernas pretentioner.  
 Utdraget: Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Påträffas mot slutet i detta 
stycke av Lpo94 (Skolverket, 2001, s. 6), tydliggör att Skolverket inte ämnar en konstruktion 
med en likformad skola för alla, vilket öppnar möjligheterna för TCV-modellens användande.  
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4.3.3 Skolans uppdrag 
 
Skolans uppdrag är den särdeles största paragrafen av Lpo94 och förmedlar myndigheternas 
vision av skolans uppdrag. Samhällsförändringar gör att skolans uppdrag underkastas olika 
diskussioner. Historiskt sätt räckte faktakunskapsförmedling, idag efterlyses enligt Rickardsson 
(1999) bland annat: stimulerade, samarbetande, ansvarskännande, samhällsorienterade, 
miljömedvetna, skapande och bildade elever. Inom denna paragraf finns en myndighetssyn vilken 
betryggande anknyter TCV-modellen till den svenska grundskolan.  Citat som förankrar TCV-
modellen är: 
 

• Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper 
(Skolverket, 2001, s. 7).  

• Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet (Skolverket, 2001, s. 7). 
• Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde 

och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda 
ny kunskap blir därför viktiga (Skolverket, 2001, s. 7). 

• Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och 
förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ (Skolverket, 2001, s. 7). 

• Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar (Skolverket, 2001, s. 7). 
• De skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa 

problem (Skolverket, 2001, s. 7). 
• Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om 

kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och om hur 
kunskapsutveckling sker (Skolverket, 2001, s. 8). 

• Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter 
  (Skolverket, 2001, s. 8). 
• Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig (Skolverket, 2001, s. 8). 

 
 
4.3.4 God miljö för utveckling och lärande 
 
Kapitel 1, stycke god miljö för utveckling och lärande på lyder: 
 

Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall 
sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja 
och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. 
Strävan skall vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas 
bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och 
självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll 
därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje 
och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna 
svårigheter (Skolverket, 2001, s. 9). 

 
En analys av stycket för tankarna till den fulländade skolan. Är ovanstående citat en utopi och 
utom samhällets räckvidd eller kan samhället leva upp till dess önskemål? Åtskilliga didaktiska 
och pedagogiska strömningar har avvikande tankar beträffande metoderna för tillfredsställelse av 
ovanstående. TCV-modellen förefaller att passa in utomordentligt i denna bild som skapas av 
artikeln. Om den är den ultima lösningen är diskutabelt, men vilken metod blir inte ifrågasatt? 
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4.3.5 Den enskilda skolans utveckling 
 
Lärarna och skolledarna bär ansvaret för hur undervisningen i grundskolan utvecklas. Utan deras 
individuella insatser vilka ger didaktiska eller pedagogiska omställningar sker ingen utveckling. 
Implementerandet av TCV-modellen kräver stort kurage av de inblandade men Skolverket stöttar 
skolutveckling och stöder dem som har modet att förändra. 
 
 Skolans verksamhet måste utvecklas... Detta kräver att undervisningsmålen ständigt
 prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. 
 (Skolverket, 2001, s. 9). 
 
 

Lpo94 Kapitel 2, Mål och riktlinjer 
 
4.3.6 Kapitel 2.2 Kunskaper, stycke mål att sträva mot 
 
Elevens personliga utveckling inom TCV-modellens individuella inlärningsprocess infriar de 
strävande målen som gestaltas härvidlag. TCV-modellens strävande reflekterar myndigheternas 
bestämmelser och följaktligen får modellen en stark förankring i detta stycke.  
 

Skolan skall sträva efter att varje elev 
• utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 
• utvecklar sitt eget sätt att lära, 
• utvecklar tillit till sin egen förmåga, 
• känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra, 
• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, 
• befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl kunskaper som 

förnuftsmässiga och etiska överväganden, 
• tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig och 

få beredskap för livet, 
• utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk, 
• lär sig att kommunicera på främmande språk, 
• lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att 

– formulera och pröva antaganden och lösa problem, 
– reflektera över erfarenheter och 
– kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden,  

• inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa väl underbyggda val 
av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.  

(Skolverket, 2001, s. 11-12) 
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4.3.7 Kapitel 2.2, Riktlinjer, stycke läraren skall 
 
I stycket ”Läraren skall” finnar man de krav som i detta sammanhang ställs på lärarna. De 
nedskrivna kraven siktar på elevfokusering samt lärarsamarbete vilket är intentionen i TCV-
modellen. Beakta att inga krav ställs på hur ämneskunskap skall förmedlas. Lärarna är obundna i 
sina val av didaktiska och pedagogiska metoder. 
 

• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 
• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 
• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel, 

stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, 
• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen och 
• organisera och genomföra arbetet så att eleven 

 – utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda  
 och utveckla hela sin förmåga, 

– upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskaps 
  utvecklingen går framåt, 
– får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,  
– successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget 
  ansvar, 
– får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang och 
– får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. 

 (Skolverket 2001, s. 14-15) 
 
  
4.3.8 Kapitel 2.3, Elevernas ansvar och inflytande 
 
De fyra paragrafer som utformar kapitlet ”Elevernas ansvar och inflytande”, genomsyras av 
skrivningar vilka främjar och förankrar TCV-modellens individuella undervisningsmetod i 
Lpo94. Belägg för detta bildas av själva artikeltexterna, och framhävs av bland annat följande 
utdrag:  

 
• De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta 

alla elever. (Skolverket, 2001, s. 15) 
• Skolan skall sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin 

arbetsmiljö (Skolverket, 2001, s. 15) 
• Alla som arbetar i skolan skall främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande 

över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön. (Skolverket, 2001, s. 15) 
• Läraren skall utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning 

och för sitt arbete i skolan (Skolverket, 2001, s. 15) 
• Läraren skall svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer, 
  (Skolverket, 2001, s. 16) 
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4.3.9 Kapitel 2.7, Bedömning och betyg 
 
Likväl som kapitel 2.3 visar kapitel 2.7 skrivningar vilka främjar och förankrar TCV-modellen i 
Lpo94. TCV-modellens strävande att skapa en elevfokuserad utbildning med mycket 
kommunikation mellan pedagogen och eleven gör att de framförda bestämmelserna elementärt är 
en del av själva TCV-modellen. Några bestämmelser som ger stöd för detta är:  
 

• Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och 
utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i 
relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. (Skolverket, 2001, s. 18) 

• Läraren skall genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala 
utveckling, (Skolverket, 2001, s. 18) 

 

 
4.4 TCV-modellens tillämpningsbarhet i den svenska lärarens vardag.  
 
I föregående avsnitt har vi granskat TCV-modellens förankring i de svenska styrdokumenten. 
Den teoretiska analysen följs i detta kapitel upp genom en evaluering av tre högstadielärares syn 
på TCV-modellens användbarhet i svensk skolundervisning.  
 
 

 4.5 Intervjuerna  
 
Intervjuerna är resultatet av en omsorgsfull bearbetning av det skriftliga empiriska materialet 
kombinerat med intervjuarens minnesbilder från intervjutillfällen. Analysen av intervjuerna har 
gjords genom meningskategorisering av svararna, vilket innebär att svararna placeras i olika fack, 
till exempel positivt, neutral och negativt. Metoden är enligt Kvale (1997) en av de vanligaste 
former för dataanalys. Intervjuerna är nedtecknade utifrån intervjuarens ord och är inte citat. 
 Intervjufrågorna kan indelas i fyra delar: Del ett som består av inledande frågor (fråga 1-3), 
följd av andra delen som gör en fördjupning i den intervjuades dagliga arbetssituation (fråga 4-6). 
Den tredje delen tar upp de intervjuades förtrogenhet till problembaserat lärande (fråga 7-9). 
Fjärde och sista delen skapar reflektion kring TCV-modellen (fråga 10-13) 
Vid de olika intervjutillfällena följdes en frågemall (se Bilaga 3). Frågorna följdes när nödvändigt 
av fördjupnings-/ följdfrågor.  
 
 För att säkerställa de intervjuades integritet samt anonymitet har tre åtgärder implementerats: 

1. Den könsneutrala terminologin intervjuade ett, två och tre används som benämning  
2. Vissa svarsyttranden har genomgått en subtil ändring. 
3. Tre av grundfrågorna har begrundats. 

• Fråga 1; Hur länge har du varit lärare? Denna fråga besvarades med antal 
yrkesverksamma år. Dessa svar har omarbetats och yttras i arbetet genom neutral men 
analyserbar terminologi. Detta för att skydda den intervjuades integritet. 

• Fråga två; Vilka är dina undervisningsämnen? Samtliga intervjuade svarade, men 
svarens disposition bedöms blottställa de intervjuades identitet. Frågan har 
följaktligen uteslutits till viss del från bearbetning men frågeställningens relevans 



 

 

- 18 - 

 

kvarstår. Vissa undervisningsämnen kan i betraktarnas ögon lämpa sig bättre till vissa 
didaktiska stilar, och därmed påverka de intervjuades reaktioner.  

 Påpekas skall dock att samtliga tre intervjuade hade ett ämne gemensamt och två av 
 de intervjuade hade till och med båda ämnena gemensamt.  
• Fråga tre; Vilka årskurser undervisar du? Samtliga intervjuade arbetar med barn i 

åldern 13 – 15 år, deras individuella svarsmönster kan möjligen  
exponera deras identitet och har likt fråga två uteslutits fullständigt från bearbetning. 
Frågans relevans kvarstår. Elever i en viss ålder kan i betraktarnas ögon lämpa sig 
bättre till vissa didaktiska stilar, och därmed påverka den intervjuades reaktioner.  

 
 
4.5.1 Intervju ett 
 
Hur länge har du varit lärare?  
Intervjuade 1 har kortast yrkeserfarenhet.  
 
Hur undervisar du dina elever idag? 
I undervisning får eleverna själva ett stort ansvar för sin utbildning. De får jobba mycket själva. 
De jobbar självständigt eller i små grupper med att ta reda på lösningar samt kunskap till de 
problem de jobbar med.  
 I början av ett större projekt tas kursplanen upp och stämms av med huvudämnet. Nästa steg 
är att eleverna och läraren kommer med olika förslag till vad de vill jobba med inom ämnet. 
Förslagen stämms av mot kursplanen samt huvudämnet, och det diskuteras hur, när och var 
arbetet ska vara färdigt. Eleverna väljer slutligen ett förslag att jobba med.  
 Eleverna jobbar enskilt eller i små grupper med att lösa uppgiften. Basen i undervisningen är 
klassrummet men den individuella stilen gör att de jobbar lite överallt inom skolan. De kan vara i 
klassrummet, biblioteket, korridoren eller datasalen. Det händer regelbundet att de även arbetar 
utanför skolan med sin uppgift. Läraren uppfattar sin roll mer som handledande, där han/hon går 
omkring och checkar av eleverna. 
 Många elever jobbar på bra men de elever som saknar motivation samtalas med. Uppgiften 
kan justeras så att eleven tycker den blir roligare eller eleven byter uppgift helt. Det viktigaste är 
att eleverna jobbar och upplever lämpligheten av själva uppgiften.  
 Läraren använder sig inte av prov men bygger upp en uppfattning om elevens betygsnivå 
under hela undervisningsperioden. När betygsättningen kommer har läraren en uppfattning om 
elevens nivå och det är eleven som får argumentera fram sin betygsnivå med koppling till 
läroplanen.  
 
Vilken undervisningsmetodik eftersträvar rektorn / skolan? 
 Skolan har ingen uttalad undervisningsmetodik. Rektorn är relativt ny på skolan men han/hon 
eftersträvar en friare didaktik. Rektorn är nytänkande. Han/hon använder sig av en lobbystil och 
planterar frö hos några inom personalen som sakta får gro. Lobby är nog tekniken som han/hon 
använder sig av. Läraren påpekar att rektorn däremot är jättenöjd med lärarens undervisningsstil 
men att rektorn ej vill peka med hela handen. Skolan har haft flera olika rektorer och alla som 
jobbar inom skolan har blivit avvaktande mot förändring. En idé måste bevisa att den har 
potential eller fungerar. Många i personalen verka tycka att rektorn introducerar för mycket. Men 
skolan har fått resultat genom färre elever som ej klarar målen. 
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Försöker du jobba på ett ämnesövergripande sätt? Ja, hur gör du detta? 
 Inom lärarens egna ämnen brukar han/hon inte sätta gränserna så noga. De kombineras flitigt. 
För övrigt beror det oftast på personerna som jobbar med de olika ämnena. En lärare samarbetar 
den intervjuade en hel del med, främst försöker de komma överens om ämnes- och strävansmål 
och bygger därifrån ett samarbete.  
 
Känner du till problembaserat lärande?  
Vad vet du om detta arbetssätt? 
 Läraren gjorde ett större arbete på universitetet i ämnet så han/hon vet mycket. Man jobbar 
utifrån problem. Läraren jobbar en del med det i undervisningen men då i anpassad form. I 
undervisningen brainstormas det till exempel i helklass och inte i små grupper. Metoden är en 
frågebaserad pedagogik vilket passar lärarens stil men den är tids- och resurskrävande. Därför 
passar den inte alltid. 
 
Giller du PBL och skulle du vilja jobba på detta sätt ? 
Läraren giller den, men orken och arbetssituationen tillåter inte at använda den på heltid. 
Organisationen är inte anpassad för PBL-pedagogiken. Organisationen är stel samt 
nyckelpositionerna får ständigt nya innehavare med nya idéer. PBL behöver en mycket större 
kontinuitet inom organisationen än den som finns här på skolan. 
 
Vad är din första tanke om denna undervisningsmetod, TCV-modellen? 
Jättebra, ett sätt som läraren skulle vilja jobba på. Det är ju exakt vad läroplanen eftersträvar. 
Men det krockar ju med timplanen på samma sätt som vår läroplan krockar med detta. Läraren 
gillar att eleverna planerar sin egen vecka. 
 
Ser du möjligheter för användning i mindre eller större skala i Sverige? 
Ja, men då mest på mindre skolor. Börja i årskurs fem, detta ger dem en bas att stå på under de 
senare åren. Läraren tror dock att den skulle stöta på en del motstånd från de etablerade 
pedagogerna samt att fackföreningen kan ställa till det. 
 
Kan du tänka dig tillämpa metoden eller delar av metoden i din undervisning? 
Självklart!!! Det är kanske lite svårare i sjunde klass, de har möjligen lite svårt att komma in i 
metoden men det låter ändå bra. I åttonde och nionde klass borde det vara enklare att ge ansvaret 
som det görs i Nederländerna.  
 Det är i dag svårt att motivera elever, tar tid och energi att diskutera vad de vill göra. Även 
byte av ämnesriktningar är jobbiga. Det verkar fungera bra i den där nederländska TCV-
modellen. Det verkar vara en hanterbar undervisningsmetod som skulle kunna passa mig 
personligen bra.  
 
Vad behöver ändras för att en sådan metod kan användas på skolan du arbetar? 
Läraren anser att följande behöver ändras på. Timplanen, som är en riktig glädjedödare. 
Hemklassrum bör skapas så att läraren flyttas runt och inte eleverna. Skolans måste ändra 
interiörens utseende, en stängd flygel/korridor, eleverna måste fysiskt hållas inom en geografiskt 
avgränsad del av skolan för att kunna ha översyn. Lärarna måste ju ha fysisk koll på eleverna, se 
att de är i skolan och jobbar med rätt problem. Även kostnader för att omvandla skolans interiör 
anses bli en stor bromskloss. 
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Analys av intervju ett 
 
Pedagogen jobbar nära styrdokumentens direktiv och eleverna verkar vara placerade i centrum av 
undervisningen. Mycket av pedagogens undervisningsstil verkar överensstämma med TCV-
modellens undervisningsform. Båda PBL och TCV-modellen upplevs attraherande av pedagogen 
vilket reflekteras av hans/hennes arbetssätt. Pedagogen är mycket positiv gentemot TCV-
modellens arbetssätt samt dess möjligheter inom den svenska skolundervisningen. Timplanens 
problematik poängterades som det enda framstående problemet inom de svenska styrdokumenten. 
 
 
4.5.2 Intervju två 
 
Hur länge har du varit lärare?  
Intervjuade två har några fler år yrkeserfarenhet än intervjuade ett. 
 
Hur undervisar du dina elever idag? 
Inom undervisning får eleverna ett eget ansvar för sitt arbete. Ansvaret ökar beroende på elevens 
ålder och mognad. Är de rustade för uppgiften kan de till viss del ha eget val av arbete. Läraren 
släpper dock inte allt. Läraren har svårt att släppa in eleverna när undervisningen planeras, samt 
kan missa att göra individuella lösningar.  
 Eleverna arbetar självständigt inom klassrummet för i skolan finns inte många andra 
alternativ. I datasalen behövs ständig tillsyn vilket saknas. Biblioteket är nyligen färdigställt. 
Läraren är tveksam att släppa eleverna utan tillsyn för att arbeta självständigt i byggnaden. De är 
inte mogna ett sådant ansvar och det skulle nog bli lite gjort. 
 Därför jobbar de i klassrummet där det samtidigt är enkelt att ha uppsikt över samtliga elever. 
Här kan de arbeta självständigt med att försöka lösa sina uppdrag. Men allt inom de ramar som är 
utsatta för hur de ska jobba. Läraren ser sig som elevernas handledare, inte en föreläsare eller 
lärare. Läraren använder sig lite av genomgångar och undviker att använda en didaktisk 
föreläsningsstil men det är svårt att få med, eller motivera eleverna. 
 
Vilken undervisningsmetodik eftersträvar rektorn / skolan? 
På skolan har det varit en hög cirkulation på rektorer. Den nuvarande rektorn har inte kommit in 
på detta. Han/hon försöker utveckla skolan men på den didaktiska fronten har han/hon inte 
kommit långt. Rektorn har inte uttalat en viss vision, ingen pedagogisk profilering har gjorts. 
Lärarna styr var och en sin undervisning. 
 
Försöker du jobba på ett ämnesövergripande sätt? Ja, hur gör du detta? 
När det jobbas med större viktigare arbetsområden, exempelvis Andra världskriget, då är det 
några kollegor som samarbetar, pratar ihop och planerar de övergripande målen. Det händer en 
till två gånger per termin. Det är då under en treveckorsperiod de jobbar med detta. Sina egna 
ämnen brukar läraren själv kombinera vilket blir ämnesövergripande.  
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Känner du till problembaserat lärande?  
Vad vet du om detta arbetssätt? 
Läraren känner till detta där han skrev ett större arbete under sin lärarutbildning om detta. Man 
jobbar med frågor eller problem och för diskussioner.  Elever är aktiva kunskapssökare och 
läraren har en handledande roll.  
 
Giller du PBL och skulle du vilja jobba på detta sätt? 
Läraren kan tänka sig detta, men skulle mer använda sig av dialog med eleverna än diskussion. 
Frågorna skulle läraren själv utveckla.   
 
Vad är din första tanke om denna undervisningsmetod, TCV-modellen? 
Läraren tycker att det låter intressant och verkar innehålla användbara tekniker. Eleverna har 
redovisningsval och stor frihet. Inlärningen gör de till stor del efter intresse samtidigt som lärarna 
kontrollerar de största och viktigaste delarna. 
 
Ser du möjligheter för användning i mindre eller större skala i Sverige? 
Man har även i Sverige kommit en bra bit med tanke på PBL. Det sker dock ingen tydlig 
profilering här i landet, men läraren tror absolut att det går att använda detta koncept. 
 
Kan du tänka dig tillämpa metoden eller delar av metoden i din undervisning? 
Läraren kan absolut tänka sig det. Det låter intressant, men en timme styrd 
kärnämnesundervisning låter lite. Övergången är stor i detta fall och lärarkåren måste bli bättre på 
att möta eleverna på deras sätt. TCV-modellen kan vara ett sätt att nå fram till eleverna. Lärare 
måste få fler elever med på tåget så att säga. Låter intressant att eleverna styr sin inlärning 
samtidigt som lärarna finns till i större utsträckning för eleverna. 
 
Vad behöver ändras för att en sådan metod kan användas på skolan du arbetar? 
Läraren anser att attityden hos personalen kommer att vara det största hindret på vägen. 
Organisationen som måste ändras och skolbyggnaden som behöver ombyggnationer anses vara 
av mindre krävande karaktär.  
 
 
Analys av intervju 2 
 
Pedagogen verkar ha en bra överblick över styrdokumenten. Han/hon strävar efter att jobba efter 
styrdokumentens direktiv och påstår sig ha kommit en bra bit på vägen. Pedagogen upplever 
emellertid att det finns för många hinder/motstånd inom skolvärlden. Pedagogen bedömer att 
PBL samt TCV-modellen är intressanta och användbara didaktiska arbetsformer vilket reflekteras 
inom hans/hennes undervisningsdidaktik. Den intervjuade uppfattar TCV-modellens didaktiska 
och pedagogiska möjligheter och är inte främmande mot att tillämpa dessa. Det svårast 
överkomliga problemet som pedagogen anger är attityden hos personalen.  
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4.5.3 Intervju tre 
 
Hur länge har du varit lärare? 
Den intervjuades yrkeserfarenhet är mer än tredubbel gentemot de övriga intervjuade. 
 
Hur undervisar du dina elever idag? 
Det har kommit nya läroplaner vilket har ändrat lärarens undervisning från en katederstyrd till en 
mer varierad undervisningsstil. Även undervisningsredskapen har ändrats och utökats. Tidigare 
var undervisningen mycket formell och knuten till läroböcker, mycket grammatik. Nya inslag 
som språkprogram, TV och radio har haft stor påverkan på undervisningen. Nu är 
undervisningsinnehållet mer varierat. Eleverna får idag mer ansvar, aktiveras mer och de söker 
ofta en dialog. 
 Lektionerna hos läraren kan generellt beskrivas på följande sätt. Först är fokusen på läraren. 
Läraren skriver upp de moment som har påbörjats eller som eleverna kommer att jobba med. 
Detta följs av en ”starter”, en övning för att mjuka upp eleverna, få igång dem i ämnet. Efter detta 
börjar eleverna jobba med det de ska göra, vilket är bestämt sedan tidigare. Planering försöker 
läraren göra tillsammans med eleverna. Läraren bestämmer emellertid vad som ska jobbas med 
och i större utsträckning hur, eleverna får bestämma i vilken ordning materialet tas. Överlåter 
man vad och hur i undervisningen till eleverna då vill de helst slappa sig genom lektionerna. 
 
Vilken undervisningsmetodik eftersträvar rektorn / skolan? 
Rektorn eftersträvar en så varierad och kvalificerad undervisning som möjligt. Han/hon är 
mycket engagerad för att skolan ska få utvecklas. Fokusen verkar han/hon ha lagt nu på 
problemeleverna, att integrera dem mer i skolan och få med dem. Skolan har emellertid ingen 
uttalad didaktisk eller pedagogisk eftertanke i undervisningen. Pedagogerna är fria att undervisa 
efter egna insikter.  
 
Försöker du jobba på ett ämnesövergripande sätt? Ja, hur gör du detta? 
Tidigare har läraren gjort en hel del av detta men ofta har det varit svårt att få ihop det praktiska. 
Det kräver väldigt mycket strävan och vilja från pedagogernas sida. Beklagligtvis är det svårt att 
få tillstånd ett samarbeta lärarna emellan för att jobba ämnesövergripande. 
 
Känner du till problembaserat lärande?  
Vad vet du om detta arbetssätt? 
Lite grann känner läraren till det. Känner till att det är ett mer elevaktivt sätt att undervisa. 
 
Giller du PBL och skulle du vilja jobba på detta sätt? 
Läraren tycker att det verkar vara ett väldigt intressant och givande arbetssätt. Elevernas 
kreativitet stimuleras och uppmuntras. Men det är inte enbart  bra inslag som följer med PBL. Det 
elevaktiverande inslaget är bra, samt att få fram de funderingar som finns hos eleverna. Det är ett 
bra sätt att få se var eleverna står i sin utveckling. 
 Läraren är likväl tveksam om elever orkar jobba på enbart detta sätt. Läraren upplever att 
eleverna behöver en större variation i sin undervisningsvardag. Katederundervisning har sin plats 
likväl som individuell undervisning. 
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Vad är din första tanke om denna undervisningsmetod, TCV-modellen? 
Läraren uppfattar det som intressant, och utvecklande för eleverna. Det ställer stora krav på 
eleverna när det gäller eget ansvar. Samtidigt verkar metoden skapa förvirring för både lärare och 
elev. Eleverna måste ha insikt i vad som är bra att lära sig. Lärarna måste vara otroligt flexibla i 
sina ämneskunskaper samt ha stor flexibilitet i att kunna växla till de andra ämnena. 
 Läraren anser att eleverna i denna skola får för mycket serverat och att det härskar en tuff 
attityd. Den nederländska modellen knyter även an till vardagen vilket saknas på vår skola. Den 
har en del bra infallsvinklar.  
  
Ser du möjligheter för användning i mindre eller större skala i Sverige? 
Det här systemet behöver en inkörningsperiod. Läraren förmodar att systemet passar bra för 
elever med en intellektuell bakgrund, de som kommer från hem där det diskuteras på en bildad 
nivå. Det är ett intellektuellt arbetssätt. Elever med stora sociala problem klarar det inte. 
 Den aktuella skolans undervisning är läromedelstyrd, elever efterfrågar läromedel/läroböcker. 
Den delen saknas ju inom den nederländska modellen. 
  
Kan du tänka dig tillämpa metoden eller delar av metoden i din undervisning? 
Visa delar kan läraren absolut tänka sig använda. Inom vissa underdelar av undervisningen passar 
det mycket väl. Där skulle det kunna passa med att ge elever valmöjligheter. Läraren tror dock 
mer på den egna undervisningsstrukturen än på TCV-modellen. 
 
Vad behöver ändras för att en sådan metod kan användas på skolan du arbetar? 
Läraren anser att lokalerna och dess utrustning fysiskt behöver anpassas, fler datorer och 
upprustning av de befintliga datorerna. Fler lärare skulle behövas samt attityden hos personalen 
behöver bearbetas. Det skulle skapa stort motstånd där många lärare skulle känna som att de blev 
kastade på tunn is. Ett studiebesök skulle underlätta detta avsevärt. 
 
 
Analys av intervju tre 
 
Pedagogen upprätthåller det beprövade förtrogna pedagogiska alternativet grundat på 
behaviorism, men till synes utdöms inte det moderna alternativet. Även om pedagogens 
undervisningsstil har förändrats under tiden verkar den i grunden fortfarande vara grundad på en 
traditionell skoldidaktik, i vilken pedagogen känner sig trygg. Elevernas samt samhällets 
mognande åsidosätts och motiveras genom en traditionell didaktisk syn. Precis som hos 
intervjuperson 2 anges attityden hos personalen som en tungt vägande faktor mot TCV-modellen.  
 
 



 

 

- 24 - 

 

5 Slutdiskussion  
 

5.1 Validitet och reliabilitet  
 
Aktionsforskningen på den nederländska skolans gjorde att en tydlig och förmedlingsbar bild 
omkring skolans didaktik skapades. Reliabiliteten, undersökningens noggrannhet, för denna del 
av arbetet kan anses vara hög, tack vare den tillämpade, långa aktionsforskningsperioden på fem 
veckor. (Patel & Davidson, 2003).  
 Den hermeneutiska forskningsprocessen lämpade sig väl för analys av de svenska 
styrdokumenten. Metodens tolkande process är däremot inte entydigt och därmed öppen för 
diskussion. De, i detta arbete, gjorda tolkningar är och förblir författarens tolkningar och kan 
anses av andra att vara frimodiga eller diskutabla.  
 De kvalitativa intervjuerna värderade det som avsågs att mäta och har därför fått en hög 
validitet/giltighet (Rudberg, 1993). Reliabiliteten, undersökningens noggrannhet, kan dock 
ifrågasättas på grund av undersökningens dimension, tillämpade bekvämhetsurvalsprocess samt 
att inga inspelningar gjordes (Patel & Davidsson, 2003). Anteckningsmetoden av intervjuerna har 
visat sig vara långt ifrån optimal. Information kan ha blivit bortglömd eller utelämnats. 
Inspelning av intervjuerna hade skapat en stadigare och pålitligare intervjuredovisning (ibid.).  
 
 

5.2 Sammanfattande analys av TCV-modellen  
 
Analyserna i detta stycke är baserade på aktionsforskningen genomförd på den nederländska 
skolan. Den nederländska skolans didaktiska utbildningsmetod grundas på Natuurlijk Leren och 
är utgångspunkten för hela detta arbete. Den nederländska skolan har tillämpat metoden under tre 
år vilket i historisk synvinkel är en kort period. Det medför att metoden kontinuerligt måste 
utvecklas och övervinna skepticism från olika grupperingar inom det nederländska samhället.  
 Didaktiken stödjer sig på elevernas behov till personlig utveckling genom en hos var och en 
inneboende motivation (Imsen, 2000). Eleverna ansvarar till stor del själva för sin utbildning, 
följaktligen får lärarna en mer handledande roll.  
 Didaktiken innebär att eleverna väljer arbetsuppgifter, arbetsmetod, arbetstakt, 
arbetsperspektiv, samarbetspartners samt redovisningsmetod. Lärarna introducerar 
arbetsuppgifterna, följer arbetet, kontrollerar arbetstakten, övervakar samarbetspartnersval samt 
granskar slutredovisningen. Lärarna har en tydlig och synbar kontroll över elevernas skolgång 
även om eleverna upplever att de själva styr sin skolgång.  
 
 

5.3 Sammanfattande analys av förankringen i de svenska  
styrdokumenten 
 
Många av bestämmelserna i styrdokumenten Skollagen och Lpo94 förefaller att vara utformade 
för att främja didaktiska lösningar som inriktar sig på elevernas förutsättningar och behov. Varje 
individuell elev skall stimuleras att inhämta kunskaper själv; ”Skolans uppdrag är att främja 
lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper” (Skolverket, 2001, s. 7). Lärarens roll 
bör bli ledsagande och motiverande; ”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet 
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och lust att lära” (Skolverket, 2001, s. 11). . Ett tänkande som TCV-modellen har lyckats 
realisera genom att överge traditionella undervisningsformer och skapa en tidsenlig didaktisk 
modell. 
 Även om styrdokumentens komplexitet integreras på ett framstående sätt i TCV-modellen så 
framstår ett dilemma, timplanen. Timplanen regleras av Skollagens artiklar 4§3 samt 4§3a, vilka 
bestämmer timindelningen där det gäller ämnesundervisningen. TCV-modellen har till stor del 
utplånat denna inställning, den fokuserar sig på eleverna, där timplanen alltjämt framhäver en 
ämnesstyrd undervisning. Samma timplans paragrafer vållar dock, enligt intervjuade ett, även 
svårigheter inom den befintliga svenska läroplanen. Timplanen exkluderar emellertid inte TCV-
modellens tillämpning. En preliminär analys understryker motsättningen sinsemellan men 
skarpsinnighet bör kunna lösa dilemmat och skapa samexistens.  
 Timplanen täcker hela grundskolans ämnesundervisningsmängd skrivna i timmar av 60 
minuter (Lärarförbundet, 2002). Inom TCV-modellen utbildas eleverna genom att de söker sin 
egen kunskap och samtidigt får en mindre mängd lärarstyrd inlärning inom olika ämnen. TCV-
modellen går att dissekera till tidsfragment som bär en ämnesprägel. Summerar man dessa 
tidsfragment då yppar sig ett ämnestidsschema. Förmår man att skapa ett ämnestidsschema som 
överensstämmer med Skollagens timplan då är dilemmat eliminerat. TCV-modellen integreras då 
fullständigt med styrdokumenten och mäktar klassificeras som en acceptabel 
undervisningsmetod.  
 Det finns nog inga så absoluta samband mellan antalet timmar i timplanen och hur lång tid 
eleverna behöver för att nå målen. Strunta i timplanerna! (Skolverket, 1999, 8). 
 
 

5.4 Sammanfattande analys av intervjuerna 
 
Huvudtendensen hos de intervjuade pedagogerna var lika; att främja elevernas utveckling. Synen 
på tillvägagångssättet frambringar de intervjuade pedagogernas professionella motsättningar.  
 De pedagogiska inställningarna yttrar sig genom de intervjuades individuella reflektioner. 
Svarstonföljd pendlar mellan rikligt rationella argument, ”timplanen är en riktig glädjedödare”, 
till ett svepskäligt irrationellt; ”elever med stora sociala problem klarar det inte”.
 Huvudtendensen gör att TCV-modellen sanktioneras av samtliga intervjuade. De senare 
utexaminerade intervjuade pedagoger med knappare yrkeserfarenhet förefaller mer mottagliga än 
den rutinerade yrkesveteranen för TCV-modellens didaktiska struktur. TCV-modellens 
framtidspotential förefaller vila hos en yrkeskår, där de engagerade och objektiva pedagogerna 
verkar vilja befrämja en potentiell introduktion men där den mer formella pedagogen verkar inta 
en i högre grad protektionistisk inställning.  
 Samtliga intervjuade stadfäster TCV-modellens didaktiska potentialer och konstaterar att 
tillvägagångssättet har förmåga att främja elevernas aktiva lärande. Samtliga är fängslade av 
didaktiken och beredda att tillämpa komponenter inom den egna didaktiska verksamheten.  
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5.5 Avslutande reflektioner  
 
Inom Sverige har nya undervisningsformar vuxit fram och dess företrädare arbetar hårt för att 
etablera dessa. Natuurlijk Leren, som i detta arbete företräds av TCV-modellen, kan vara ett 
tillskott med stora potentialer inom det svenska utbildningsväsendet. Didaktiken är väl omskriven 
inom Nederländerna men saknar en större bas utanför landets gränser. Studien har visat att TCV-
modellen införlivar de juridiska krav som ställs på vårt skolväsende utomordentligt. Utöver detta 
visar studien att didaktiken sanktioneras av professionella svenska pedagoger.  
 TCV-modellens tankeschema tilltalar åtskilliga men misstros möjligen av fler. Dess 
nymodighet oroar genom att dess fungerande avgörs i framtiden. Dess motstycke, ”dagens” 
undervisningsdidaktik förklaras vara en fungerande didaktik, grundad på dess 150-åriga 
bevisbara historia (Richardson, 1999).  Denna klassiska klassundervisning åsidosätter dock ofta 
elevens enskilda behov till fördel av kollektivets utbildning.  
 Det kan anses att endast konstruktivismen kan erbjuda eleven ett mer självständigt lärande. I 
dag kallas konstruktivismen för den ”nya” skolformen, och det hänvisar ofta vid sådana tillfällen 
till lektionsstrukturen. Den gamla strukturen, med de traditionella klassvisa katederlektioner, står 
ofta för behaviorismen. Konstruktivismen står ofta för en friare och självständigare lektionsform 
där eleverna arbetar självständigt. Men även den behavioristiska undervisningsstrukturen kan 
erbjuda eleven ett komplicerat och innehållsrikt lärande, där eleverna under längre tid samarbetar. 
Skillnaden mellan behaviorismen och konstruktivismen är därför inte sättet man erbjuder 
inlärningsmaterialet på. Skillnaden beror på den didaktiska metoden vilken används för att 
eleverna ska tillgodogöra sig inlärningsmaterialet (Imsen, 2000).  
  Passar TCV-modellen in i det svenska samhället och dess skola? Enligt Skollagen och 
Lpo94 lämpar den sig utmärkt till vårt samhälles undervisningstänkande. Samtliga intervjuade 
pedagoger sanktionerar dess potentialer. Är svaret på frågan då ett automatiskt ja? Tyvärr inte, 
möjligtvis är TCV-modellen för progressivt. Vårt samhälles komplexitet utformar ytterligare 
problemställningar som erfordrar lösningar. Författaren upplever att det svenska samhället tycks 
kuvas av en konflikträdsla. TCV-modellens nyskapelse framkallar en mångfald av spänningar 
motiverad av konflikträdsla (Imsen, 2000). Konflikter kan skapas mellan bland annat: didaktiskt 
oliktänkande pedagoger, elever och pedagoger, samhället och utbildningsväsendet, näringsliv och 
utbildningsväsendet, föräldrar och utbildningsväsendet, kommunstyrelse och 
utbildningsväsendet. Dessa åsiktsskiljaktigheter måste lösas för att TCV-modellen ska kunna 
tillämpas och få en framtidstilltro. 
 Ett skifte till TCV-modellens didaktik medför kostnader, dessa kan vara beaktansvärda. 
Grundskolans utformning är en decentraliserad kommunalangelägenhet. Skolan är en kommunal 
angelägenhet och då ska kommunalt självstyre få råda (Andersson, 2006).  
 Kommunernas utbildningsväsende förefaller inte ha varit ett prioriterat ekonomiskt område 
under det senaste decenniet (Sahlberg & Stenström (2006). Frågan är således; är kommunerna 
villiga att finansiera en omvandling av sin grundskoleverksamhet? 
 Högst sannolikt kan ovanstående komma till rätta med men det fordras en tilltro till TCV-
modellens didaktik. Trovärdighet samt tilltro behöver byggas upp genom informativutbildning av 
samtliga inblandade samt forskning på olika områden som; modellans didaktiska arbetssätt, 
ekonomiska frågor, pedagogernas och andra inblandades acceptansnivå. Intervjuer gjorda för 
detta arbete visar att, när TCV-modellen förklaras, accepteras den för dess didaktiska innehåll 
och dess möjligheter. 
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 TCV-modellen kan även vara ett sätt att profilera en skola i konkurrensen om eleverna. Enligt 
SOU 1992:94 framhåller riksdagsbeslutet 1990/91:18 möjligheter som framhålls av följande 
citat: Det offentliga skolväsendet kommer framöver att ha möjligheter att profilera sig samtidigt 
som det kan utsättas för konkurrens på ett sätt som tidigare inte varit möjligt (SOU, 1992:094), s. 
34). 
 TCV-modellen är i hög grad anpassad för de krav som ställs av det moderna svenska 
samhället på utbildningsväsendet. Samtliga pretentioner specificerade i Lpo94 infrias av TCV-
modellen. Endast en artikel i Skollagen vållar bekymmer, men artikeln är enligt den första 
intervjuade pedagogen lika besvärlig för dagens läroplan. Skollagens tyglande artiklar, 4§3 och 
4§3a, kan förväntas vara lösbara. 
 Samtliga intervjuade pedagoger sanktionerade i olika grad TCV-modellens didaktiska 
potential. De visar i och med det att möjligheten till en praktisk tillämpning existerar och att de är 
intresserad av att i olika grad applicera TCV-modellens didaktik.  
  Innan TCV-modellen har möjlighet att användas i Sverige behövs det ytterligare 
forskning. Forskningen behövs för att bekräfta samt förstärka detta arbetes konklusioner och 
skapa en framtidstilltro till TCV-modellens potential. Samtliga berörda, från enskilda föräldrar 
upp till engagerade statliga ämbetsverk, behöver upplysas om metodens potential. 
 TCV-modellen bör ha en plats i dagens komplexa mångfaldiga och utvecklande samhälle där 
den ger pedagoger nya redskap för att adaptera undervisningen till samhällets önskemål. TCV-
modellens många starka punkter har betydande utrymme till utveckling och anpassning. 
Svängrum som bör kunna placera TCV-modellen på det svenska utbildningsväsendets karta. 
 
 

5.6 Fortsatt forskning 
 
Detta arbete kan möjligen åstadkomma att skapa ett intresse för den nederländska didaktiken. För 
att kunna introducera didaktik på allvar inom det svenska skolväsendet behövs en betydande 
större orientering och exponering. Fördjupad forskning på själva didaktiken samt de nederländska 
erfarenheterna, bör sannolikt generera ett ansenligt underlag för en introducerig av didaktiken. 
Forskning på de svenska förhållandena skildrar de möjligheter som didaktiken, eller delar av 
didaktiken, har inom det svenska utbildningsväsende. 
 Förmår det svenska utbildningsväsendet att sanktionera och befrämja Natuurlijk Leren då 
förmår didaktiken att befrämja det svenska utbildningsväsendet.  
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Bilaga 1 

Lärlinjer 
 
Följande enskilda linjer används inom TCV-modellen (TCV Handboek onderbouw werk- en 
leermeesters), där nodigt är en förklaring tillfogad inom parentes. 
 

1. Lära lära (Att förstå sitt eget lärande) 
2. Lösa problem 
3. Börja och fortsätta (Klarar eleven av att ta initiativ, kan eleven övervinna motgångar) 
4. Självkännedom 
5. Samarbeta 
6. Muntligt presentera 
7. Sporta och röra sig tillsammans 
8. Logiskt tänkande 
9. Göra och uppleva konst 
10. Vara med i samhället (Kritiskt tänkande över elevens egen roll i samhället och världen)  
11. Förstå världen (Att känna till världen och förstå ländernas agerande) 
12. Förstå Nederländerna (Förstår jag hur mitt eget land fungerar) 
13. Jag och min omgivning (Miljöförståelse) 
14. Hemma i tiden (Historia kunskaper) 
15. I min levnadsvärld (Elevens förståelse för sin egen levnadsmiljö)  
16. På liv och död (Förståelse för levnads- och naturprocesser)   
17. Fysiska och kemiska fenomen 
18. Räkna 
19. Tekniskt teckna 
20. Tekniska produkter 
21. Material- och verktygsanvändning  
22. Språkförmåga (i olika språk) 
23. Att kommunicera på ett främmande språk



Bilaga 2 

Skollagen artikel 4§3 samt 4§3a (Lärarförbundet, 2002, s. 72) 

 
3 § Grundskolan skall ha nio årskurser. 
 Utbildningen i varje årskurs skall bedrivas under ett läsår. 
 Varje läsår skall delas upp på en hösttermin och en vårtermin.  
  
 Eleverna i grundskolan skall ha en i huvudsak gemensam studiegång, om   
 inte annat följer av föreskrifter som meddelas av regeringen eller den    
 myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1993:1679).  
 
3a § Vissa bestämmelser om utbildningens omfattning i grundskolan (timplan)   
 framgår av bilaga 3. Regeringen eller den myndighet som regeringen    
 bestämmer får 
 1. meddela de närmare föreskrifter angående tillämpning av timplanen som   
  behövs, 
 2. för särskilda utbildningar meddela föreskrifter om avvikelser från timplanen, och 
 3. i övrigt göra begränsade avvikelser från timplanen, om det finns särskilda skäl. 
     Lag (1998:1829). 

 



Bilaga 2 
 

  

Skollagens Bilaga 3 (Lärarförbundet, 2002, s. 114) 
Utbildningens omfattning i grundskolan i timmar om 60 minuter för ämnen och 

ämnesgrupper samt totalt. 

Ämnen 

Bild                            230 

Hem- och konsumentkunskap       118 

Idrott och hälsa                500 

Musik                           230 

Slöjd                           330 

Svenska                       1 490 

Engelska                        480 

Matematik                       900 

Geografi                        885 

Historia 

Religionskunskap 

Samhällskunskap 

Biologi                         800 

Fysik 

Kemi 

Teknik 

Språkval                        320 

Elevens val                     382 

Totalt garanterat antal 

timmar                          6 665 

Därav skolans val               600 

 

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne 

eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. 

Lag (2000:445).



Bilaga 3 
 

  

Intervjufrågorna 
 
Frågemall: 

-1-  Hur länge har du varit lärare? 
-2-  Vilka är dina undervisningsämnen? 
-3-  Vilka årskurser undervisar du? 
 
-4-  Hur undervisar du dina elever idag? 
-5-  Vilken undervisningsdidaktik eftersträvar rektorn / skolan? 
-6-  Försöker du jobba på ett ämnesövergripande sätt ? 
 Ja, hur gör du detta? 
 
-7-  Känner du till begreppet problembaserat lärande? 
 Om svar nej, förklara vad det är och fortsätt med fråga 9 
-8-  Vad vet du om detta arbetssätt? 
-9-  Giller du PBL och skulle du vilja jobba på detta sätt ? 

 
Här ger intervjuaren muntlig en sammanfattande förklarande beskrivning av TCV-modellen. 
 

-10-  Vad är din första tanke om denna undervisningsmetod? 
-11-  Ser du möjligheter för användning i mindre eller större skala i Sverige? 
-12-  Kan du tänka dig tillämpa metoden eller delar av metoden i din undervisning? 
-13-  Vad behövs ändras för att en sådan metod kan användas på skolan du  arbetar? 

 

 


