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Femteklassarna på Freinetskolan Tallbacken i Ljusdal har i tjugo år gett ut skoltidningen Tallbackens Magazin. På bilden syns eleverna som utgjorde 
redaktionen för det nummer som kom ut i våras. Foto: Freinetskolan Tallbacken.
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Elever som medieproducenter, en skola 
i dialog med det omgivande samhället 
och en idé om barnet som jämlik sam-
hällsmedborgare. Det var visionen då 
den franske läraren Célestin Freinet på 
1920-talet ville modernisera undervis-
ningen. 

Tiden efter första världskriget fanns 
det på olika håll i Europa pedagoger 
som ville förnya och reformera sko-
lan. En av de mer kända var den fran-
ske läraren Célestin Freinet som ville 
utveckla skolan med nya medier och 
öppna för en undervisning där elev-
erna utforskade samhället. I dag snart 
hundra år senare har skolutvecklingen 
kommit i kapp Freinets idéer.

Freinet ställde ut katedern i kor-
ridoren och lät den bli arbetsbänk för 
tryckeriet där eleverna gjorde egna 
tidningar. Han sa nej till läxor, prov 
och skolböcker och gav eleverna infly-
tande över undervisningen. I Sverige 
var det den borgerliga regeringens 
friskolereform 1992 som gav möjlighet 
att starta specialiserade Freinetskolor 
och i dag finns det sju organiserade 
Freinetskolor i Sverige. 

– Vi är pragmatiska, förklarar 
Inger Nordheden, ordförande för 
Freinetrörelsen i Sverige och lärare på 
Freinetskolan Kastanjen i Botkyrka. 
Nationella prov och betyg är ett måste 
i svensk skola. Läxor kan ses som ett 
sätt att hålla kontakt med hemmen 
och föräldrarna. Freinets idéer ger oss 
ett förhållningssätt till eleverna och 
undervisningen.

Det finns ingen Freinetskola som 
idag förkastar läromedel, men med-
vetenheten är hög om att läromed-
len inte får reducera elevernas eget 
skapande. Freinet myntade begreppet 
”arbetets pedagogik” för att betona att 
eleverna är aktiva och medskapande 
– och att det som sker i skolan ska ses 
som ett riktigt arbete. Arbete med att 
trycka text och publicera tidningar 
och rapporter är traditionellt arbete i 
Freinetskolor.

– De senaste decenniernas lä-
roplaner har fångat upp Freinets 
visioner om att elever ska utforska 
omvärlden och gestalta sin kunskap, 
säger Elisabeth Zätterström, lärare på 
Freinetskolan i Lund. Jag är övertygad 
om att Freinet skulle ha varit en stark 
förespråkare för elevers möjlighet att 
använda digital kommunikation.

Tidningsbolag på skolan

Skoltidningen Tallbackens Maga-
zin, från Freinetskolan Tallbacken 
i Ljusdal, firar tjugoårsjubileum i 
år. Tidningen är ett sätt att förvalta 
Freinets vision om att med tryckpres-
sen stärka de ungas röster och att 
låta eleverna vända sig till en verklig 
publik. Tidningen utkommer med 
ett nummer varje termin. Den görs 
av elever i årskurs 5, men alla skolans 
180 elever är involverade i arbetet 
som är organiserat som ett bolag, det 
vi kallar entreprenörskap.

– Eleverna styr arbetet och elev-
erna i redaktionen går runt i klasser-

na och stämmer av vad de andra vill 
skriva om, berättar skolans vd Mats 
Ericsson.

Tidningen drar in 40 000 kro-
nor per läsår genom försäljning av 
lösnummer och annonser. Eleverna 
förstår snabbt skillnaden mellan jour-
nalistik och reklam. Eleverna beslutar 
hur pengarna ska användas, oftast blir 
det till resor.

– För eleverna som gör tidningen 
är uppgiften ny varje år, säger Mats 
Ericsson. Det är vi pedagoger som 
måste påminna oss om varför arbetet 
är viktigt. Tidningen lyfter fram det 
eleverna vill forska kring och skriva 
om. De lär sig grunderna för att driva 
ett tidningsföretag och det blir en del 
mediekunskap på köpet.

Det trevande försöket

I Göteborg har Freinetskolan Bild och 
Form etablerat sig som en medveten 
kulturskola med de ungas skapande 
i fokus. Skolan lyfter fram Freinetpe-
dagogikens öppna och undersökande 
arbetssätt, men också reflektionen 
lärare emellan.

– Freinet talade om ”det trevande 
försöket”, idag talar vi om det socio-
kulturella eller kollegiala lärandet, 
förklarar skolans vd Ulf Påhlsson. 
Vi vill förverkliga idén om arbetets 
pedagogik. Men vi utbildar inte för 
bondesamhället, vi vill vara en del av 
den digitala revolutionen.

Även om både läroplaner och tek-
nik kommit i kapp Freinets visioner 

Skolutvecklingen har hunnit i kapp Freinets idéer
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Célestin Freinet flyttade ut under-
visningen i verkligheten och tog in 
medierna i skolan. Han är en av pi-
onjärerna vad gäller att låta skolan 
ta emot barn på flykt.

Célestin Freinet (1896–1966) fick efter 
första världskriget en lärartjänst i en 
fransk byskola. Han ville förnya under-
visningen utifrån fyra hörnstenar:

• Skolarbetet måste vara menings-
fullt och utformas så att eleverna ges 
möjlighet att pröva och utforska.

• Eleverna måste ges frihet att 
uttrycka sig, inte bara reproducera 
kunskaper som de själva saknar förhål-
lande till. 

• Skolan måste stå i förbindelse med 
världen utanför klassrummet för att 
arbetet ska bli angeläget. 

• Skolarbetet måste baseras på 
gemensamma produktionsprocesser 
för att lägga grunden för den delaktig-
het som det demokratiska samhället 
bygger på.

För att ge spridning åt elevernas 
skolarbeten införskaffade Célestin 
Freinet år 1924 en tryckeriutrustning 
med vilken eleverna kunde trycka och 
sprida egna tidningar. När Freinet år 
1928 bytte skola blev han granne med 
filmbolagsdirektören Charles Pathé 
som imponerades av Freinets arbete 

och som ställde filmutrustning till  
förfogande. Med detta introducerades 
även filmen i skolan.

Elevernas texter utgick från de 
ungas egna iakttagelser, vilket ansågs 
provocerade. Freinet anklagades för 
att uppvigla de unga och han tvinga-
des år 1935 att öppna en privat skola 
utanför Nice.

Efter nazisternas terrorbombningar 
av den spanska staden Guernica den 
26 april 1937 evakuerades tusen-
tals spanska barn. Många fördes 
till Frankrike. Några inkvarterades i 
Freinets skola. Barnen fick bearbeta 
sina upplevelser genom att rita och 
berätta. Texterna översattes, trycktes 
och spreds. Detta sätt att ta emot flyk-
tingbarn genom att efterfråga deras 
berättelser står idag som förebild för 
många skolor världen över.

Ville modernisera skolan med medier

att bidra med nya perspektiv och nya 
hypoteser.

– Freinetrörelsen uppfattats ibland 
som politisk, säger Inger Nordheden, 
ordförande för Freinetrörelsen i Sveri-
ge. Motessoripedagogiken kan kännas 
mer modern eftersom det rör sig om 
en individorienterad undervisning. 
Freinet menar att varje barn är unikt, 
men att vi lär och utvecklas i dialog 
med andra. Waldorfskolorna odlar 

intresset för sin pedagogik genom en 
egen lärarutbildning. Någon sådan 
har inte vi. Många av Freinets idéer 
har förverkligats i dagens skola, men 
alla vill inte vara med i en förening. 
När Freinetrörelsen etablerades i Sve-
rige fanns ett bredare intresse för idé-
burna skolor. Idag handlar debatten 
främst om friskolor som affärsidé.

KLAS VIKLUND

Celestin Freinet tillsammans med 
sina elever utanför skolan i Saint-
Paul de Vence  dit han kom 1928.

för skolan handlar det i stor ut-
sträckning om hur man organiserar 
arbetet. 

– Ett sätt att komma runt den 
fragmentarisering som eleverna 
kan uppleva under de senare åren i 
grundskolan är att arbeta ämnesöver-
gripande, kring ett tema eller kring 
en specifik fråga, säger Susanne Kill-
man som undervisar i matematik och 
NO på Drakbergsskolan i Göteborg. 
Det är ett sätt att organisera under-
visningen som knyter an till Freinet 
genom att arbetet blir mer verklig-
hetsförankrat och där ingår svenska 
och estetiska processer som involve-
rar både medier och det som Freinet 
kallar ”handens arbete”.

Att göra elevernas arbeten synliga 
på webben och i närsamhället är en 
tanke i Freinets anda som i Norrtälje 
förvaltas genom att niondeklassarna 
på de båda skolorna Hugin och Mi-
mer under förra läsåret sammanfat-
tade vad de lärt i grundskolan genom 
att göra film och teater. Vårens filmer 
handlade om olika demokratifrågor 
och de visades på den lokala biogra-
fen där de kommenterades av inbjud-
na experter och professionella.

Demokrati med unga

Det finns också förskolor i Sverige 
anslutna till Freinetrörelsen. 

– Det finns en uppfattning om att 
demokrati för barn handlar om att de 
unga ska välja om de vill ha köttbul-
lar eller inte, om de ska gå ut eller 
inte, säger Jarno Paananen Burman, 
förskolechef på Lillstrumpa. Men det 
handlar i grunden om att ta tillvara 
barns tankar och att lyfta in barnens 
idéer och erfarenheter i undervis-
ningen. Det är en av de svåraste 
utmaningar vi vuxna kan ta oss an, 
att lyssna in barnens hypoteser och 

!


