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Sammanfattning       
Abstract 
 
Arbetets syfte är att efter en genomgång av den här relevanta litteraturen studera hur lärare ser på 
undervisnings inre miljöer. Vad har social kommunikation samt praktiska och pedagogiska verksamheter 
i skolan för betydelse för elevers lärande och allsidiga utveckling? Hur bedrivs de? Först refererar jag till 
några kända teorier om hur barn lär sig sedan tar jag upp hur ser det ut i verkligheten, om skolans roll 
och undervisningsmetoder. Litteraturen tar upp samspelet mellan elevers konkreta handling i praktiska, 
pedagogiska och sociala samanhang, såsom  i lek, dramatisering, studieresor, temadagar och utanför 
skolan aktiviteter. Litteraturen berör också hur elevers förståelse för ämnesinnehåll, lärande samt 
harmonisk utveckling påverkas aktivt av sådana sammanhang.  
Definitionen för begreppet "Inre miljöer" kontra "yttre miljöer för lärande" har att göra med elevers 
psykiska, sociala och biologiska behov vilket påverkar deras förståelse för skolämnesinnehåll och 
lärandet.  
 
"Inre miljöer" kan inte påvisas direkt, eftersom de kommer inifrån eleverna själva, men de är det 
väsentligaste för elevers lärande och utveckling.  
Yttre miljöer för lärande kan definieras som utifrån kommande påverkan såsom lärarnas arbetssätt samt 
yttre intryck såsom ljud, ljus, arbetsmaterial och fysiska resurser som tillgång till skog och hälsosamma 
skolbyggnader.  
 
I min empiriska studie har jag utgått från en kvalitativ metod och intervjuat fyra olika ämneslärare för 
att jämföra om olika ämnen påverkar användning av undervisningsmetoder och valet av lärandemiljöer. 
Rubrikerna har varit långa för att de skall sammanfatta innehållet i avsnitten som följer. 
Begreppet "inre miljöer för lärande", hur lärare uppfattar och skapar detsamma, vilka sociala fördelar 
med förekomsten av sociala, pedagogiska och praktiska verksamheter i skolan framkallar samt hur olika 
miljöer kan påverka elevers lärande och allsidig utveckling är  bland uppsatsens besvarade frågor. 
Intervjuresultat har kopplats till den relevanta litteraturen. I min uppsats har jag kommit fram till att en 
definition för begreppet inre miljöer för lärande är svårt att begränsa. Eftersom eleverna i skolan 
kommer från olika samhällsklasser och har varierade bakgrunder p. g. a. ökad invandring, blir det ibland 
stora skillnader mellan deras psykiska behov, men alla människor har samma biologiska behov.  
Jag har kommit fram till att dagens skola koncentrerar sig på att skapa fysiska miljöer samt saknar 
tillräckligt kompetent personal och ekonomiska resurser för att skapa sociala, pedagogiska och praktiska 
verksamheter, som utvecklar elevers sociala kompetens och underlättar elevers förståelse för skolämnena 
då de handlar om aktivt samspel med andra. 
 
 
 
 

 

 
Nyckelord 
Keyword 
Inre miljöer för lärande, socialt samspel, praktiska aktiviteter, aktivt deltagande, grupparbete 
 
 
 

 



   

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. INLEDNING _______________________________________________ 7 
1.1 Bakgrund _________________________________________________ 7 
1.2 Presentation av arbetet samt syfte och frågeställningar ______________ 8 

1.2.1 Presentation av arbetet _____________________________________________ 8 
1.2.2 Syfte och frågeställningar ___________________________________________ 8 

1.3 Metod ___________________________________________________ 10 
1.3.1 Kvantitativ eller kvalitativ metod ____________________________________ 10 
1.3.2 Kvalitativ metod _________________________________________________ 10 
1.3.3 Förberedelse för kvalitativ intervju___________________________________ 10 
1.3.4 Etik ___________________________________________________________ 11 
1.3.5 Pilotstudier _____________________________________________________ 11 
1.3.6  Urval__________________________________________________________ 11 
1.3.7  Insamling och analys _____________________________________________ 11 

2. LITTERATURGENOMGÅNG ______________________________ 13 
2.1 Synen på barns lärande______________________________________ 13 

2.1.1 Skinner och det motiverade lärandet__________________________________ 13 
2.1.2  Piaget och det mänskliga förståndet__________________________________ 14 
2.1.3 Fröbel och kunskapsutveckling______________________________________ 14 
2.1.4 Vygotskij och den sociokulturella inlärningen __________________________ 15 
2.1.5 Freinet och det verklighetskopplade lärandet ___________________________ 15 
2.1.6 Brunners syn på elevers inre inlärningsmotiv i allmänhet _________________ 16 
2.1.7 Maslow och mänskliga behov och motivation __________________________ 17 
2.1.8  Steiner och helhetsperspektiv på lärande ______________________________ 17 
2.1.9 Dewey och experimenterande principen på lärande ______________________ 18 

2.2 Skolans förutsättningar för ett aktivt lärande och en harmonisk ________  
 elevutveckling_____________________________________________ 18 

2.2.1 Skolans miljöer för lärande _________________________________________ 18 
2.2.2 Motiverat lärande ________________________________________________ 19 
2.2.3 Hur skiljer sig lärandemiljöer inom och utanför skolan? Och kan praktiska 

miljöer uppfattas som lärorika?______________________________________ 19 

2.3  Undervisningens inre miljöer för lärande _______________________ 20 
2.3.1 Vad säger Lpo94 om konflikthantering i skolan? ________________________ 20 
2.3.2 Kommunikation i skolan- Hur viktig är den för elevers lärande och utveckling 20 
2.3.3 Lekens praktiska funktion uppfyller barns olika behov för inlärning_________ 22 
2.3.4 Exempel på undervisningens pedagogiska resurser ______________________ 22 
2.3.5 Undervisningens syfte_____________________________________________ 23 
2.3.6 Minne som sociokulturell förmåga ___________________________________ 23 

2.4 Jämförelse mellan de föregående avsnitten och hur de förhåller sig till 
bestämningar som inkluderas i begreppet ”Inre miljöer för lärande”___ 24 

2.4.1 Den biologiska utvecklingen, miljöns betydelse samt andra aspekters påverkan på 
mänskligt agerande _______________________________________________ 24 

2.4.2 Musiskt lärande och många sinnen ___________________________________ 25 



   

3. RESULTAT_______________________________________________ 26 
3.1 Begreppen ”Inre och yttre miljöer för lärande” ___________________ 26 

3.1.1 Bestämningar som kan inkluderas i begreppen ” Inre och yttre miljöer för 
lärande” ________________________________________________________ 26 

3.1.2 Tid och avstånd i skolan begränsar användningen av resurser ______________ 27 
3.1.3 Användning av sociala kontakter och leken samt dramatisering och studieresor i 

undervisning och konflikthantering i skolan____________________________ 27 
3.1.4 Vilka resurser krävs för att skapa dessa miljöer? ________________________ 27 
3.1.5 Användning av sociala kontakter och leken samt dramatisering och studieresor i 

undervisningen och konflikthantering_________________________________ 28 
3.1.6 Påverkar elevers ålder, språkkunskap och nationalitet innehållet i leken eller 

andra verksamheter? ______________________________________________ 28 
3.1.7 På vilket sätt är sociala kontakter och leken samt dramatisering och studieresor 

viktiga för konflikthantering i ditt ämne? ______________________________ 29 

3.2 Sociala fördelar med förekomsten av praktiska miljöer för skolans sociala 
klimat och elevers aktiva lärande ______________________________ 30 

3.2.1 Förståelse för människor ___________________________________________ 30 
3.2.2 Motverka konflikter_______________________________________________ 30 
3.2.3 Ökat elevinflytande _______________________________________________ 31 

3.3 Hur påverkas elevers lärande och allsidiga utveckling av undervisningens 
sociala miljöer såsom leken och dramatisering samt andra pedagogiska 
verksamheter såsom studieresor och temadagar?__________________ 31 

3.3.1 Relationer ______________________________________________________ 31 
3.3.2 Konkret handling_________________________________________________ 32 
3.3.3 Kunskapsbildning i sociala sammanhang ______________________________ 32 
3.3.4 Identitetskapande_________________________________________________ 32 
3.3.5 Intresse och motivation ____________________________________________ 33 
3.3.6 Samarbete och ansvarstagande ______________________________________ 33 

3.4  Faktorer som har påverkat mitt resultat_________________________ 34 
3.4.1 Mitt val av metod ________________________________________________ 34 
3.4.2 Respondenternas bakgrund och skolornas fysiska miljöer _________________ 34 
3.4.3 Mina relationer med respondenterna__________________________________ 34 
3.4.4 Intervjusituation _________________________________________________ 35 
3.4.5 Mitt val av frågor_________________________________________________ 35 

4. RESULTATDISKUSSION __________________________________ 36 
4.1 Betydelse av begreppet ”Inre miljöer för lärande” _________________ 36 
4.2 Användning av sociala kontakter och leken samt dramatisering och___ 37 
 studieresor i undervisning och konflikthantering i skolan ___________ 37 
4.3 Fördelar med förekomsten av praktiska  miljöer för skolans _________ 38 
 sociala klimat, elevers aktivt lärandet och allsidiga utveckling _______ 38 



   

4.4. Elevers lärande och personliga utveckling påverkas av undervisningens 
sociala miljöer såsom lek och dramatisering samt praktiska verksamheter 
såsom studieresor och temadagar ______________________________ 38 

4.4.1 Relationer ______________________________________________________ 39 
4.4.2 Elevers förståelse för undervisningsinnehållet blir bättre om de handlar aktivt _ 39 
4.4.3 Vad är det som gör att eleverna minns bättre? __________________________ 39 
4.4.4 Identitetskapande_________________________________________________ 40 
4.4.5 Intresse och motivation ____________________________________________ 40 
4.4.6 Samarbete och ansvarstagande ______________________________________ 41 

5. AVSLUTANDE REFLEKTIONER OCH FÖRSLAG TILL_________  
 FORTSATT FORSKNING __________________________________ 42 

5.1  Egna tankar om arbetet _____________________________________ 42 
5.2  Fortsatt forskning__________________________________________ 43 

6. REFERENSER ____________________________________________ 44 
BILAGA______________________________________________________ 45 
1.  INTERVJUGUIDE_________________________________________ 45 
 
 



   7

1. INLEDNING 
Jag ger i detta avsnitt läsaren en bakgrundsbild om mitt val av uppsatsens arbetsområde och 
vilka delar av detta som jag valt att undersöka närmare, syfte, problemformuleringar samt 
metod. 
 
 
 
1.1 Bakgrund 

Innan jag sökte till lärarutbildningen ht1999 visste jag att talet är en viktig del av vår 
personlighet. Hur, var och när vi säger saker är viktigt, d. v. s. på vilket sätt vi formulerar 
orden. Därför har jag bestämt mig för att fördjupa mig i situationer där orden formuleras och 
lärande sker. 
 Av min erfarenhet vet jag att grundskolelever, speciellt invandrar- och yngre elever, har 
svårt för att uttrycka sig och att de behöver stöd i inlärningsmiljön. Jag blev mer intresserad 
av att undersöka vilka sociokulturella inlärningsmiljöer skolan använder sig av. 
 I början av utbildningen läste jag en kurs i dramakommunikation. Mina tankar 
utvecklades då angående skapandet av bättre miljöer för lärande i skolan. 85 procent av vår 
kommunikation sker med kroppen, d v s icke verbalt, resten sker med ord, d v s verbalt. 
Denna viktiga information lägger ännu större roll på praktiska och sociala inlärningsmiljöer i 
skolan. Vi lärare måste försöka skapa trygga inlärningsmiljöer genom att kommunicera med 
våra elever både verbalt och icke verbalt. Effektivare lärande, närmare relationer och 
ömsesidigt samarbete är det önskvärda utbytet av sådana miljöer.  
 Vad menas med inre miljöer för lärande? Det är elevers psykiska, sociala och biologiska 
behov som påverkar deras förståelse skolämnesinnehåll och lärande. Jag kommer i min 
uppsats att utreda betydelsen av begreppet och undersöka vilka pedagogiska, praktiska och 
sociokulturella inlärningsmiljöer som används i skolan. Dessutom kan det vara på sin plats att 
fundera över varför man ska välja att arbeta med t. ex. lek, dramatisering, studieresor eller 
temadagar i sin undervisning. Vad anser lärare om lekens och den sociala kommunikationens 
betydelse för lärande? Vilken inverkan har undervisning på elevers lärande och utveckling när 
man använder pedagogiska, praktiska och sociokulturella miljöer? 
 En annan väsentlig orsak till att jag har intresserat mig för mer praktiska och social 
arbetssätt i undervisningen är att i skolan idag läggs mer vikt på teoriundervisning. Resultatet 
blir många trötta elever som lämnar grundskolan utan godkända betyg. Det här har tidningar 
påstått många gångar. En annan orsak till mitt val är den etniska mångfalden i skolan i dag, 
vilket kräver ökade gemensamma, praktiska och sociala aktiviteter mellan individer för att 
skapa bättre förståelse och närmare relationer. Man kan fråga efter orsaken till rasismen, 
varför finns den egentligen i vårt samhälle? Brist på kommunikation, kunskap och förståelse 
är tänkbara orsaker. Därför bör vi lärare skapa sådana kontakter som kan göra att rasism inte 
uppstår från början.  
 Vidare har jag funderat på hur man skulle kunna öka kvaliteten i undervisningen och 
om hur denna skulle kunna vara förankrad i verkligheten. Kan undervisning, som utövas i 
praktiska, pedagogiska och sociala miljöer öka elevers förståelse för undervisningens innehåll 
och ge ett bättre samarbete och ansvarstagande och lättare leda till att vi accepterar varandras 
olikheter i det mångkulturella samhället? 
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1.2 Presentation av arbetet samt syfte och frågeställningar 
 
 
 
1.2.1  Presentation av arbetet 

Denna uppsats består av fem kapitel. Första kapitlet förklarar varför har jag valt att studera 
ämnet. Syfte och frågeställningar har formulerats utifrån detta.  Metoden har diskuterats 
också. Val av metod, förberedelse, yrkets etik, urval samt insamling och analys av data. Några 
problem har inträffat när det gäller metodanvändningen. Under metoddiskussionen tar jag upp 
dessa. 
 Andra kapitlet presenterar kända sätt av lärande utifrån litteratur. Här vill jag ge läsaren 
en fast grund att stå på. Skinner och det motiverade lärande, Piaget och människliga 
förstående, Fröbel och kunskapsutveckling, Vygotskij och det sociokulturella lärandet, Freinet 
och det verklighetskopplat lärandet, Brunners syn på elevers inre inlärningsmotiv i allmänhet, 
Maslow och människliga behov och motivation, Steiner och helhetsperspektiv på lärande 
samt Dewey och experimenterande principen i lärande. Pedagogerna har olika och ibland lika 
syn på lärande och de skriver om bestämningar som kan inkluderas i begreppet ”Inre miljöer 
för lärande”. Av teorierna kan jag lyfta fram en slutsats som förekommer i studiens valda 
områden om lärande. Lärandet är resultatet av ett aktivt samspel inom människan och mellan 
hennes förutsättningar och omgivningskrav. Följande avsnitt behandlar skolans viktiga roll 
för det här samspelet. Det behövs speciella miljöer för att ett lyckat samspel skall ske mellan 
elever/lärare och elever/elever. Dessa miljöer beskrivs som inre miljöer för lärande eftersom 
de känns men de syns inte. I kapitlets tredje avsnitt redogör jag för den litteratur som kan 
förknippas med undervisningens pedagogiska, praktiska och sociala metoder. Jag har tagit 
fram läroplanens syn på inre miljöns betydelse för lärande. Kommunikation mellan individer i 
skolan är en väsentlig förutsättning för elevers lärande och utveckling. I leken ökar barns 
medvetenhet om sin roll som aktiva deltagande. Lärandet är verklighetskopplat då det är 
situerat. Meningsfulla inlärningssituationer kan skapas i leken om elever ser nytta i skolan. I 
fjärde avsnittet jämförs de tre avsnitten. Bestämningar som biologisk utveckling, 
människobehov, många sinnen och sociala situationer påverkar hur elever trivs i skolan. 
 I studiens tredje kapitel behandlas det empiriska resultatet upp. Och eftersom 
konflikthantering är ett viktigt område i skolans verksamhet samt för elevers lärande och 
personliga utveckling, inkluderas den under begreppet ”Inre miljöer för lärande”. Genom 
sociala kontakter under likartade skolsituationer såsom dramatisering, leken samt 
utanförskolaktiviteter, bygger lärare bättre social klimat i klassrum och elevers identitet. När 
elever trivs i skolan, är det lättare att involvera dem i skolaktiviteter, vilket ökar deras 
samarbete och ansvarstagande. Det är också relevant att nämna några faktorer som har 
påverkat mitt resultat. 
 I det fjärde kapitlet diskuterar jag litteraturen och den empiriska studiens resultat. Jag 
kompletterar med mina tankar och reflektioner. 
 Den femte och sista kapitlet handlar om mina tankar om arbetet och hur har jag 
utvecklats under tiden. Utifrån denna utvecklingen kan jag ge några förslag på fortsatt studier.  
 
 
 
1.2.2 Syfte och frågeställningar 

Av mina tidigare erfarenheter som invandrarelev, därefter student och slutligen grundsko 
lärare vet jag att både verbalt och icke-verbalt språk är viktiga intellektuella redskap för 
lärande. Under leken och andra praktiska aktiviteter får språket en naturlig användning. Mitt 
syfte med detta arbetet är att, efter en genomgång av den här, relevanta litteraturen studera hur 
lärare ser på undervisningens inre miljöer för lärande, vad sociala, pedagogiska och praktiska 
miljöer har för betydelse för elevers lärande och utveckling samt hur dessa skapas.  
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De frågeställningar jag vill studera närmare är följande: 
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Hur förhåller sig olika lärandeperspektiv i den här relevanta litteraturen till miljöns  
 betydelse för lärande? 
• Hur uppfattar lärare olika sociala miljöer för elevers lärande och allsidig utveckling? 
• Vilka möjligheter och hinder finns i skolan för skapande av sådana miljöer? 
• Vilka sociala fördelar anser lärare att det finns i undervisningens pedagogiska, praktiska 

och sociala inlärningsmiljöer? 
• Hur anser lärare att elevers lärande och personliga utveckling påverkas av skolans sociala 

verksamheter? 
 
 
 
1.3 Metod 

 
 
 
1.3.1  Kvantitativ eller kvalitativ metod 

I början hade jag tänkt att genomföra en kvantitativ enkätundersökning, där jämförelse mellan 
procent och siffror användes. Men sedan ändrade jag till den kvalitativa metoden. Några 
kvalitativa intervjuer med olika ämneslärare har jag bestämt mig för att göra. Enligt Bell 
(2000) är målet för den kvalitativa forskningsmetoden att ta reda på hur människor upplever 
sin värld. Trost (2001) betonar att valet av forskningsmetoder bör anpassas till vilken sorts 
arbete man skriver, utredning, utvärdering eller forskning. Syfte och frågeställningar påverkar 
också valet. Eftersom jag är intresserad av att förstå och hitta mönster, väljer jag den 
kvalitativa forskningsmetoden. Om arbetet skulle handla om hur många, hur ofta eller hur 
vanligt, skulle kvantitativa metoden användas. Om jag hade valt att använda båda metoderna, 
skulle arbetet blivit mycket stort och tagit in andra väsentliga frågeställningar. Det här kan 
vara ett förslag på ytterligare forskningsområde. Säkert skulle olika och nya saker kunna 
upptäckas, om båda metoderna hade använts. 
 
 
 
1.3.2 Kvalitativ metod 

Jag har valt att genomföra en kvalitativ intervju med olika grundsko ämneslärare och ställa 
några valda frågor till dem som belyser mina val och tankar av arbetet. Anledningen till mitt 
val av metoden är att jag får ut mer av en intervju än om jag endast skulle använda enkäter. 
Jag skulle också få tillfälle att ställa några extra förtydligande frågor. 
 Frågeställningarna jag har är bearbetade. Jag tror inte att jag kan få likadana svar av två 
lärare. Dels är lärare helt olika personligheter och därigenom finns det en skillnad i vad man 
tycker om för miljö 
 
 
 
1.3.3 Förberedelse för kvalitativ intervju  

Förkunskaper i ämnet innan man intervjuar är ett krav, skriver Svensson & Starin (red)(1996). 
I början ville jag skriva om yttre och inte miljöer för lärande. Jag har läst litteratur om båda 
miljöerna. Men senare koncentrerade jag mig på att skriva om bara ”Inre miljöer”. Jag har 
funnit senare att all litteratur jag läst varit till hjälp under arbetets gång. En hel del av den 
psykologiska utvecklingen påverkas av de fysiska miljöerna. Intervjuguiden utformades på tre 
nivåer så att det första avsnittet leder till det andra med tanke på det mest intressanta i varje 
nivå. Varje avsnitt i de tre nivåerna börjar med en sammanfattning om följande frågors 
innehåll. Varje fråga handlar om en sak. Nivåerna är följande 
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• Nivå 1. Vad har begreppet ”Inre miljöer för lärande” för betyder? Hur situationen är nu i 
skolan och vilka resurser och hinder finns i skolan på vägen mot att skapa praktiska och 
sociala aktiviteter är bland guidefrågorna. 

• Nivå 2. Verklighetsplanet. Användandet av praktiska, pedagogiska och sociala 
verksamheter i undervisningen. 

• Nivå 3 Litteraturen och filosofer. Vad säger böckerna om den praktiska, pedagogiska och 
sociala perspektiv på lärande?  

 
 
 

1.3.4 Etik 

Efter att ha kontaktat några grundsko lärare per telefon, har jag berättat vad undersökningen 
handlar om, och hur lång tid ungefär det kommer att ta, jag bad också om att få spela in 
intervjuerna på band. Enligt Bell (2000) finns det fördelar med att använda bandspelare. Man 
får med hela intervjun, vilket senare underlättar valet av citat. Jag informerade om att så fort 
arbetet är färdigt, förstörs banden, och intervjuerna är helt anonyma. Varken deras namn, 
skolans eller studentens kommer därför att nämnas. Enligt Bell (2000) och Svensson & 
Starrin (red)(1996) är anonymiteten av intervjuarens behandling av ämnet  mycket viktigt. 
Efter godkännandet, bestämde den intervjuade plats och tid för intervjun. Bell (2000) skriver 
att respondenten får bestämma plats och tid för intervju. Platsen ska vara ostörd. I slutet av 
intervjun tackade jag lärarna och lovade att skicka dem arbetet, när det är klart. Jag skickar 
det till deras email adresser. 
 
 
 
1.3.5 Pilotstudier 

Pilotstudien bestod av följande. Efter att ha formulerat mina frågor bad jag några svensklärare 
att rätta dem språkmässigt. Innan jag började intervjua bad jag varje lärare att läsa frågorna 
och tala om, om frågorna var tillräckligt tydliga. Slutsatsen efter denna pilotstudie blev att jag 
ändrade lite på några frågor så att de blev lite kortare och dessutom enklare att förstå. Sedan 
frågorna var formulerade enligt nivåerna ovan, skrev jag en sammanfattande text, som rubrik, 
om frågornas innehåll. Ovanpå varje nummer läser man vad frågorna handlar om. Orsaken var 
att jag ville vara extra tydlig med arbetets syfte. Varje fråga handlade om en sak. Det visade 
sig att mina frågor i början var allmänt formulerade och att de behövde vara lite mer 
begränsade och likna konkreta exempel. I stället för att till exempel fråga om pedagogiska, 
praktiska och sociala miljöer, valde jag att fråga efter arbetssätt som lek, dramatisering, 
studieresor och temadagar.  
 Efter intervjuerna. När samtalen transkriberades, läste jag dem flera gånger och försökte 
hitta intressanta citat och värdefulla repliker som sedan kunde användas i mitt arbete. Jag 
använde olika pennfärger när jag strök under repliker som handlar om samma område. Det här 
sistnämnda har senare underlättat mitt val av citat. 
 
 
 
1.3.6  Urval 

Fyra varierade grundsko ämneslärare har således kontaktats. Jag jobbade som hemspråklärare 
i många skolor och hade bra kontakter med många lärare, vilket underättade mitt uppgift. 
Mina val av lärare baserades på olika kön, inriktning, erfarenhet och skolområde. Lärarna i 
fråga fick veta vad arbetet handlade om och att intervjuerna var anonyma och skulle utföras 
enskilt på en lugn plats samt ca 45-60 minuter(beroende på hur intervjun utvecklade sig. 
Lärarna som tackade ja till att bli intervjuade var följande: 
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• Lärare 1: Kvinna i fyrtioårsåldern som är utbildad i textilslöjd lärare 4-9. Hon har jobbat 
som lärare i 22 år och varit klasslärare i 10 år. Skolan ligger nära till samhällets centrum. 
Skolan har byggt ett stort hus där det undervisas i de praktiska ämnena. 

• Lärare 2: Kvinna i fyrtioårsålder som är utbildad lågstadielärare och har utbildat sig vidare 
till grundsko lärare. Hon undervisar SV/SV2. 18 års erfarenhet som lärare, hon har jobbat 
mest som svenska 2 lärare. Klasslärare har hon inte varit, mest undervisade hon 
smågrupper. Skolan ligger nära till skogen och andra skolor. 

• Lärare 3: Man i femtioårsåldern som har inriktning träslöjd/bild. Inriktning 4-9. Han har 
23 årserfarenhet som lärare. Skolan ligger nära till andra samhällslivet aktiviteter. 

• Lärare 4: Kvinna i trettioårsålder utbildad som grundskolärare 4-9. Hon undervisar i 
ämnena textil/engelska. Hon har varit klasslärare 4 år. 

 
 
 
1.3.7  Insamling och analys 

När jag och läraren kommit överens om tid och plats för vårt möte, berättade jag hur mötet 
kommer att gå till och att samtalet spelas in på bandspelare. Jag förklarade för dem att det var 
lättare för mig att spela in samtalen på band än att avbryta många gånger för att skriva. 
Flödandet i samtalet hölls bättre om man inte avbröt det. Jag hade korta samtalstunder med 
varje lärare och de som jobbade med arbetsmiljölagen på Linköpings universitet och 
kommun, dels för att jag fick lära känna dem närmare och dels för att underlätta stämningen 
och få dem mer intresserade. Lärare, som jag tidigare känt från skolsamarbete, fick berätta om 
sin ålder, yrkesinriktning, utbildning och erfarenhet.  
 Jag gick vidare till intervjuguiden(se bilaga 1). Innan jag ställde en fråga, läste jag högt 
det som stod i intervjuguiden för att ännu ge en tydligare bild om vad jag var ute efter. Med 
sammanfattande korta texter börjades varje nummer, som innehåller många frågor, för att 
genom att exemplifiera underlätta svaret på frågorna som följer. Och eftersom 
intervjufrågorna utformades under fyra områden och på tre nivåer, så att den första nivån 
leder till den andra, var det inte svårt för respondenten att hitta mönster i frågorna. Intervjun 
utvecklades och frågorna ställdes. Jag försökte hålla intervjun oavbruten och hela tiden visa 
intresse och ge övertygande repliker, vilket har uppfattas som goda metoder för ett lyckat 
samtal. Ibland berättade jag om mina erfarenheter, vilket underlättade det sociala klimatet, 
hjälpte respondenten att hitta sina egna exempel och att inte känna sig uttråkad eller instängd. 
Om respondenten kände sig instängd, blockerades samtalet. Enligt Svensson & Starrin 
(red)(1996) skall intervjuaren försöka lyssna aktivt på respondenten och försöka att samtidigt 
följa intervjuguiden. Som jag nämnt tidigare, använde jag olika pennfärger, och strök över 
svar som inte berör mitt arbete. Jag försökte hitta skillnader mellan lärares svar på samma 
frågor. En verklig bearbetning av intervjusvaren har gjorts, vilket underlättade att hitta 
mönster och kategorisering senare. 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 
Kapitlet består av fyra avsnitt. När jag sorterade avsnitten, tänkte jag på tre saker. Avsnitten 
ska behandla tre olika saker och ligga på tre varierade nivåer, som bygger på varandra. Först 
ger jag läsaren några teorier om barns lärande, utveckling och behov. Dessa är: Skinner och 
det motiverade lärandet, Piaget och människliga förstående, Fröbel och kunskapsutveckling, 
Vygotskij och det sociokulturella lärandet, Freinet och det praktiska lärandet, Brunners syn på 
elevers inre inlärningsmotiv i allmänhet, Maslow och människliga behov och motivation, 
Steiner och helhetsperspektiv på lärande samt Dewey och experimenterande principen på 
lärande.  
 Jag motiverar mina val för begreppen som följer varje pedagog för bestämningar i 
begreppet ”Inre miljöer för lärande”. Jag försökte närma mig begreppet ”Inre miljöer för 
lärande” genom att fördjupa mig i olika beståndsdelar. Begreppet ”Inre miljöer för lärande” 
innefattas t. ex. som motiverat lärande, människointelligens, människoförverkligande, 
sociokulturellinlärning, verklighetskopplat lärande, människobehov, helhetsperspektiv på 
lärande och experimenterat lärande. 
 Under andra avsnittet beskriver jag skolans roll i skapande av dessa miljöer. Det 
beskrivs vilka inlärningsmiljöer uppfattas viktiga samt hur situationen är nu i skolan.  
 Följande avsnitt behandlar några bestämningar i undervisnings inre miljöer och hur de 
används i verkligheten. Begrepp som motivation, lek, kommunikation och pedagogiska 
resurser är viktiga område i undervisnings inre miljöer. Konflikthantering i skolan är också ett 
viktigt område, som inkluderas i begreppet ”Inre miljöer för lärande”, vilket senare behandlas 
under resultatkapitlet.  
 I fjärde avsnittet görs en jämförelse mellan föregående tre avsnitten genom att hitta nya 
område som inkluderas i begreppet ”Inre miljöer för lärande”, och koppla den till 
pedagogerna. Utifrån begrepp som biologisk utveckling, människobehov, musiskt lärande och 
blandning av många sinnen i lärande kommer jag in på andra område som inkluderas i inre 
miljöer för lärande såsom t. ex. elevers intresse och motivation, samarbete och 
ansvarstagande, identitetskapande samt sociala relationer. 
 
 
 
2.1    Synen på barns lärande 
 
 
 
2.1.1 Skinner och det motiverade lärandet 

Enligt Jerlang (red)(1999) har Frederic Skinner alltid varit den mest kände 
beteendepsykologen i västervärlden som har skrivit om praktik och språkinlärning. I mitten av 
1950-talet forskade han i pedagogik och undervisningens mekanismer. Enligt honom beror 
lärande och utveckling på två sorters krafter. De yttre såsom positiv förstärkning samt de inre 
som är medfödda skillnader. Lärandet sker om omgivningen möter dessa krafter. Han pekar 
på feedbackens, d v s den abstrakta belöningens betydelse för självkontrollerande inlärningen 
som kan förstärkas konkret genom motivering genom ting. Det är en av hans 
undervisningsteknologier. Skinner går vidare med att beskriva undervisningsmekanismer som 
praktiska och effektiva. Hans metoder går ut på att arrangera förstärkningar som främjar 
motivation. 
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2.1.2 Piaget och det mänskliga förståndet 

Enligt Maltén (1995) besvarar Piaget frågan vad kunskap är genom att analysera hur kunskap 
bildas. Den biologiska utvecklingen styr människans behov av att lära sig nya saker. Piaget´s 
tre huvudsakliga utvecklingsstadier är det sensomotoriska, det konkreta och det abstrakta 
tänkandet. För Piaget har omgivningen och samspelet med andra en viktig funktion för 
förståndsutvecklingen och människointelligens. I Europa, under 1960-, 70-, 80- och 90-talet 
inspirerades läroplanerna av hans idéer .  
 Enligt Jerlang (red)(1999), s.234) har Piaget beskrivit att förståndsutvecklingen 
påverkas dels av individens erfarenheter. Säljö (2000), skriver att ”Barn måste vara aktiva och 
tillåtas göra egna fysiska och intellektuella erfarenheter för att utvecklas”(s.61) Barn skaffar 
sig erfarenheter genom att själva prova saker med hjälp av sin omgivning. Undervisningen 
bör anpassas efter detta mönster, betonar Säljö (2000). 
 Jerlang tar också upp av Piaget två sorters sammanhängande inlärningsprocesser som är 
naturliga konsekvenser när det sker en tillväxt i det människliga förståndet. Först den 
operativa, assimilerande formen, som startar när barnet undersöker och praktiserar saker. Sen 
den figurativa, ackommoderande formen, vilken startar när barnet imiterar och kopierar utan 
att förstå meningen. Barn lär sig många ord utan att kopplas det till någon upplevelse. 
Inlärning är meningslös om den bara sker på den figurativa nivån. Båda inlärningsprocesserna 
är viktiga för att lärande ska ske. För Piaget är lek en lämplig miljö för barns utveckling, 
eftersom den saknar tvång eller ingrepp som kan blockera lärande. Genom leken får barnet 
vara aktiv deltagande och bearbeta sina problem, även bearbeta motsättningar, vilket ger 
bättre förståelse för sin omvärld. Lekens sociala funktion uppfyller barns kommunikativa och 
språkliga behov, vilka är väsentliga delar i människans förståndsutveckling. 
 Vidare i Jerlang (red)(1999) inhämtar Piaget inspiration till sina pedagogiska 
funderingar från filosofen Rousseaus, idéer om den naturliga uppfostran. Piaget anser att man 
ska engagera sig i barns intresse och frivilliga handlande. De är effektiva metoder för barns 
utveckling. Piaget inhämtar också sina pedagogiska funderingar från pedagogen Pestalozzi. 
Han bygger elevers utveckling på sina spontana praktiska aktiviteter. Gemensamma sociala 
aktiviteter och frivilliga insatser i skola utvecklar elevers ansvarstagande och förståndet. 
 
 
 
2.1.3 Fröbel och kunskapsutveckling 

Enligt Lindberg (1991) hävdar Fröbel att barn utvecklar genom leken, eget utforskande och 
experimenterande arbete sina inneboende anlag och färdigheter. Barnets inneboende 
verksamhetslust frigörs och barnets eget drivkraft till sökande efter kunskap utvecklas. Enligt 
Fröbel kan man göra arbete till en lek som gör att barnet lär sig. Författaren påpekar också att 
pedagogen tycker att barn skall vistas i naturen för att den stimulerar och väcker intresse hos 
dem. Författaren nämner vidare att Fröbel hade pedagogiska tankar om barns inlärning. Barn 
lär sig och minns snabbare om de arbetar med alla sinnen. Egidius (2000) tar upp Fröbels syn 
på lärande. För att förstå och lära sig måste alla kroppsdelar och sinnen vara inblandade. 
Öman (1991) påstår att Fröbel anser att kommunikation och att göra saker är viktiga för 
inlärning. När barn gör saker tillsammans utvecklar och lär de sig av varandra. Människan 
känner med hjärtat, vill med sina händer och förstår med huvudet.  
 Enligt Jerlang (red)(1999) påpekar Fröbel att barndomen inte bara är förberedelse till 
vuxenlivet utan en unik tid med värdefulla förändringar. Författaren beskriver att Piaget har 
inspirerat till sina pedagogiska funderingar angående människliga förverkligande från Fröbel. 
Skapande av människor sker om de själva förverkligar sig i arbete, lek, fritid och konstnärliga 
verksamheter. 
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2.1.4 Vygotskij och den sociokulturella inlärningen 

Maltén (1995) beskriver hur Piagets idéer om den biologiska inlärningen har fått stark kritik. 
Den accepterades inte av psykologen Vygotskij (1896-1934). Enligt Carlgren (red)(1999) var 
det :”Piaget 1926/1973) som skapade den `kliniska metoden´ just för att utröna hur barn 
tänker och resonerar”(s.157). Jerlag (red)(1999) förklarar varför Piaget teorier kritiserades för 
att de är skrivna för västvärldens barn. Intresset för Vygotskijs teori om barninlärning ökade 
eftersom han tar hänsyn till hur, var och när inlärningen sker. Vygotskij tyckte att inlärning är 
resultat av ett sociokulturellt samspel mellan individer. Inlärningen styrs av den biologiska 
utvecklingen bara i början av människolivet och så fort man skaffar sig ett intellektuellt 
redskap, d v s språk, startas den sociala inlärningen, Säljö (2000) skriver av Vygotskij att ”I 
ett sociokulturellt perspektiv är det således grundläggande att fysiska, liksom 
intellektuella/språkliga, redskap förmedlar verkligheten för människor i konkreta 
verksamheter”(s.81). I ett sociokulturellt perspektiv sker inlärningen om man använder dessa 
redskap. Vygotskij hävdar att kommunikation mellan individer i olika sociala miljöer 
underlättar lärandet. Då de handlar aktivt, förstår de lättare, eftersom det sker ett utbyte av 
tankar och känslor inom gruppmedlemmar och en tankeutveckling.  
 Jerlang (red)(1999) av Vygotskij skriver att leken är viktig för barns lärande eftersom 
den uppfyller bans olika motiv. Under leksituationer kan barn föreställa saker som inte finns. 
De fantasiskapade bilderna i leken är enligt Vygotskij ouppfyllda önskningar och behov som 
utlöses genom leken. Vygotskij förklarar varför barn utvecklas genom lek ”Genom leken blir 
barnet i ökande grad medvetet om sina egna handlingar och motiv, och därför utvecklas 
barnets vilja, målinriktning, socialförståelse o.s.v. genom dess lekaktiviteter.”(a.a. s.287). 
Leken är alltså fundamentet för nästa utvecklingszon. 
 Vad har det sociokulturella perspektiv på lärande för pedagogiska konsekvenser på 
lärandet? Vygotskij ansåg att inlärningen sker i socialt samspel med andra och att den inte är 
kopplad till barns ålder eller mognad som Piaget påstod. Undervisningsmetoder och 
skoluppgifter skall inte vara åldersanpassade utan socialt integrerade. Enligt Maltén (1995) 
var Vygotskij. övertygad om att barnsutveckling sker utifrån och inifrån. Den pedagogiska 
synen på undervisningen om barnens utifrån utveckling gav konsekvenser för lärarrollen, ”En 
lärare bör alltså vara inspiratör och dialogpartner och lämna den gamla, förmedlande 
lärarrollen. Han/hon skall kunna kommunicera, vara lyhörd och ge trygghet och omtanke, 
…”(a.a., s.217). Utifrån det kommunikativa perspektiv, tyckte författaren, att lärare skall ta 
initiativ, reglera, informera, understödja samt utvärdera. 
 Enligt Davidssons kapitel i Carlgren (red)(1999) har leken särskilda praktiska 
situationer. Utifrån det sociokulturella perspektivet sker inlärningen och utvecklingen i 
samspelet med andra, d v s socialt. Davidsson har beskrivit leken som särskild praktik, 
”Enligt Vygotskij (Lindquist, 1995) är leken för barnet den viktigaste formen för lärande. 
Genom den utvecklar barn medvetande om världen. I leken är känsla, tanke och vilja en 
helhet…”(a.a., s.63) 
 
 
 
2.1.5 Freinet och det verklighetskopplade lärandet 

Jerlang (red)(1999) skriver att den franske pedagogen Caestin Freinet (1896-1966) har sagt att 
skolan har en väsentlig roll för samhällsutvecklingen och att den skall integreras i samhället. 
Elever skall vara likvärdiga lärare och utvecklas som självständiga människor, som kan ta 
ansvar för sitt eget lärande. Påverkar förhållande mellan lärare och elever inlärningen? Enligt 
författaren är inlärningsprocessen av social art och lade därför vikt vid att lärare och barn 
samarbetade i ett jämställt förhållande där alla hade ansvar både för sig själva och för andra. 
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• Vilken var Freinet syn på undervisning? 

Malén(1995) skriver att, ”Freinet ville i stället att dagens verklighet och framtidens behov 
skulle påverka undervisningen. Först då skulle skolgången bli en skola för livet” (s.160). 
Verklighetsförankring är en viktig förutsättning för kunskapsförvärvet för att det sker ett 
samspel mellan förr och nu, samhället och skolan, demokrati och utbildning, idé och 
verklighet samt barnet och läroplan. Livet utanför skolan är lika lärolikt. Elever ska inte lära 
sig böcker andra har skrivit utan de utformar sina läroböcker själva genom att undersöka, 
experimentera samt studera verkligheten. Skoldagen skall utformas annorlunda. Det är inte 
längre traditionella, teoretiska arbetsmetoder utan, enligt Freinets arbetspedagogik, är att gå 
på promenad på lektionerna och ha med block och penna samt kamera och bandspelare. 
Elever bör dokumentera allt de ser, hör och känner. Arbetspedagogiken blandar in många 
sinnen, känsla, smak, syn, lukt och hörsel. De olika upplevelser, tankar och iakttagelser 
eleverna samlar under arbetets gång bygger upp elevernas självkänsla och ansvarstagande. 
Freinet gick själv på utflykter till bergen med sina elever. Maltén (1995) påpekar att, enligt 
Freinetpedagogiken, bär både lärare och elever samma ansvar för kunskapsbildning i skolan. 
lärare skall diskutera planeringen med sina elever och också  väggleda och stödja dem. Det 
här kräver en bra kommunikation och samarbete mellan båda partner.  
 
• Vad kallar Freinet pedagogiken för?  
Enligt Maltén (1995) vill Freinetpedagogiken själv kalla sig för arbetspedagogiken. Både 
lärare och elever skall jobba lika mycket och tar ansvar för eget arbete. Elever skall se nytta i 
att vara aktiva och påverka sin inlärning. Freinet betonar att elevers intresse och motivation 
ökar, när de ser att det finns en koppling mellan vad de lär sig i skolan och verkligheten 
utanför den. 
 
• Vad bygger Freinet sin pedagogik på? Vad och hur påverkar denna skolan och skolarbete? 
Enligt Jerlang (red)(1999) bygger Freinet ”sin pedagogik på barnets egen motivation och 
nyfikenhet inför omvärden. Han ansåg barnet var en fullvärdig medlem av samhället och 
menade därför, att skolan och skolarbete måste integreras i det sociala och arbetande 
samhället.”(s.267). Barns intresse och motivation stod, enligt Jerlang (red)(1999), som viktig 
aspekt i Piaget pedagogiska funderingar kring barnsförståelse. Intresse är förståelsens 
dynamiska aspekt. Barn intresserar sig för saker som berör deras behov. Om barn handlar 
aktivt och i varierade praktiska sammanhang, kommer behoven att uppfyllas. Och eftersom 
barns aktiva handlande är en viktig förutsättning för lärandet, pekar Carlgren (red)(1999) på 
småbarnspedagogen Elsa Köhler, som har infört sin aktivitetspedagogik i svensk förskola 
under 1930-talet,  
 
 En grundsats i aktivitetspedagogiken är skapandet, antingen  
 det handlar om teckning, modellering     eller något annat  
 manuellt arbete, bör växa fram ur barnets upplevelser. 
 Aktivitetens motor enligt Köhler är barnets intresse för  
 verkligheten (Köhler, 1936). Hon omarbetade arbetsmedelpunkten  
 till ett nytt begrepp, intressecentrum.”(Carlgren 1999, s. 35). 
 
 
 
2.1.6 Brunners syn på elevers inre inlärningsmotiv i allmänhet 

Jerome S. Brunner föddes 1915. Han var professor och forskade om inlärning och hur 
kunskap bildas Maltén(1995) skriver att enligt Brunner var lärande och kunskapsbildning en 
process och inte en produkt. Brunners teori går ut på hur vi bearbetar vår erfarenheter och 
omvandlar dem till modeller från verkligheter. Enligt Brunner går vi igenom tre stadier 
”Handling”, ”Bilden” och ”Symbolic”. Livskraften för lärande låg i själva situationer som 
vandrade från det konkreta handlingen till symbolisk gestaltning. 



  17 

Brunner påpekar starkt att inre motivation är ännu viktigare än det yttre. Inre motivation, d v s 
vilja att lära ligger bakom den konkreta handlingen. Det finns fyra sorters inre motiv, 
”nyfikenhetsmotivet”, ”kompetensmotivet”, identifikationsmotivet” samt 
”ömsesidighetsmotivet”. Vad det har för betydelse för lärarrollen skriver Maltén(19995) om.  
Brunner betonar hur viktigt är det att lärare skapar olika inlärningsmiljöer, som stimulerar 
dessa olika motiv och stödjer elevers behov. Hand- öga- förstånd är en pedagogisk tumregel. 
Elever lär sig på olika sätt. Undervisningens metodiska strategin skall anpassas till elevers 
varierade behov.  
 
 
 
2.1.7 Maslow och mänskliga behov och motivation 

Jerlang(red)(1999) skriver att enligt Maslow förklarar motivationsteorier människliga 
handlingar samt påverkar våra fysiska och psykiska behov. Man motiveras till det man 
behöver. Om behoven tillfredställs, motiveras man och utvecklas, ”ett beteende som leder till 
att flera behov tillfredsställs, motiverar mycket starkt.”(ibid. S. 219). Maslows 
motivationshierarki grundar sig på fyra människliga behov, som bygger ovanpå varandra. 
Första är fysiologiska behov, andra är sociala behov, tredje är självhävdelse behov samt fjärde 
behov är självförverkligande. Ju äldre man blir desto mer ökar behoven. I skolåldern är 
självhävdelse behoven mycket viktiga att bli tillfredsställda eftersom de skapar positiv 
identitetsutveckling.  
 Vad motivationsteorin har för pedagogiska konsekvenser tar Jerlang (red)(1999) upp. Vi 
som jobbar med barn och uppfostran skall använda teorin. Barn motiveras utifrån sina behov. 
Skinners konkret och abstrakta förstärkning motiverar barn. Enligt Jerlang(red)(1999) har 
Glasser i Danmark bearbetat Maslows motivationsteori till involveringsteori. Involvering i 
gemensamma aktiviteter utvecklar en positiv identitet. Vad det har för betydelse för skolans 
värld lyfter Jerlang(red)(1999) upp. Barn i skolan skall inte straffas om de förstör något, då 
försvagas involveringen, utan de ska vara med och reparera, korrigera, eller betala 
kostnaderna. Att ta konsekvenser gör att barn lär sig att ta ansvar samt att vara aktiva och 
socialt motiverade. 
 
 
 
2.1.8  Steiner och helhetsperspektiv på lärande 

Maltén (1995) skriver att Rudolf Steiner är upphovsman till Waldorfpedagogiken och den 
antroposofiska rörelsen. På 20-talet startades första friskola i Waldorfsandan. Vilja, känsla 
och tanke har varit nyckelord för Steiners pedagogik. Utvecklingen av vilja genom hantverk 
samt känsla genom muntligaktiviteter och hantverk och temastudier berörs av pedagogiken. 
Enligt Steiner skall teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete integreras i utbildning. Genom 
helhetsperspektiven får faktakunskaper ett innehåll och en mening, vilket är väsentliga 
förutsättningar för kunskapsbildning. I Waldorfskolan är speciellt form, färg och rytm, d.v.s. 
estetiska och konstnärliga uttryck viktiga villkor i utbildning. De är väsentliga förutsättningar 
för hela människans utveckling. Steiner har också idéer om hur och när på dagen människan 
fungerar bäst. Dagen består av tre perioder: morgon, mitt på dagen och eftermiddag. Hjärna 
och teoretiska tankebanor fungerar bäst på morgon. Konstnärliga och språkliga tränas mitt på 
dagen medan vilja i idrott och hantverk utvecklas bäst på eftermiddagen. 
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2.1.9 Dewey och experimenterande principen på lärande 

Enligt Egidius (2002) John Dewey, Amerikansk pedagog (1859-1952) är skaparen av 
begreppet ”Learning by doing”. Enligt Dewey lär man sig genom praktiskt arbete. 
Kunskapsbildnig kräver experimenterande försök och verklighetsförankrade arbete. 
Författaren tar också upp Deweys teori om praktiskarbetes betydelse för lärande. Man lär sig 
genom att göra. Man provar och misslyckas och lär av misstagen. Man prover igen och igen 
tills man lyckas. För Dewey skall teori och praktik komplettera varandra. Om teorin används i 
skolundervisning, skall elever experimentera med material som t. ex. i slöjd. Utifrån 
materialet skall eleven komma fram till dess egenskaper och användning. Teorin bör grundas 
på det praktiska arbetet. utifrån Deweys pedagogik skall skolämnen integreras med varandra 
för att komplettera varandra. Eftersom experimentellt arbete är en förutsättning för 
kunskapsbildning, i fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, skall skolämnen såsom slöjd, 
idrott, musik och drama utnyttjas i den teoretiska skolämnesundervisningen. Deweys teori 
förklarar att barn lär sig genom att aktivt handla med kroppen och experimentera. 
Dramakommunikation, leken, studieresor och temadagar har inspirerats bl. a. av Deweys 
pedagogik.  
 
 
 
2.2    Skolans förutsättningar för ett aktivt lärande och en harmonisk  
  Elevutveckling 
 
 
 
2.2.1 Skolans miljöer för lärande 

Hur lärande sker i skolan har varit det mest intressanta. Det ligger ett osynligt stort arbete 
bakom kulisserna i skolan. Här kommer jag att ta upp hur ser man på skolan som en lärorik 
miljö, vilka inre miljöer uppfattas viktiga för barns lärande samt hur de påverkar barns 
identitetsutveckling. Klerfelts kapitel i Carlgren(1999) redogör för Resnicks två olika sätt att 
lära sig före och under skolan. Före skolan befinner barn sig i pedagogiska miljöer. Sätt att 
lära sig idag i fritidshemmen har samma funktion som livet utanför det. Den pedagogiken är 
mer verklighetskopplad. De jobbar i grupper, sysslar med praktiska verksamheter och 
konkreta saker. Det som lärs i fritidshemmen har barn nytta av i sitt vardagsliv.  
 När skolan börjar, minskar eller försvinner denna koppling mellan symboliskt tänkande, 
d v s teori och konkret handlande, d v s praktik. Det som lärs i skolan i dag är inte direkt 
användbar kunskap i verkligheten trots det som står i styrdokument. Lpo94 (1994) under 
Normer och värden tas skolans viktiga påverkan på elevers roll i samhället upp, ”Skolan skall 
aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma 
väringar och låta de komma till uttryck i praktisk vardaglig handling." ( s.12).  
 Enligt en amerikanisk undersökning 1962 krävs mer koppling mellan hand och öga i 
undervisning Maltén (1995) skriver att amerikanen Flanders (s.173) betonar vikten av ökad 
antal konkreta upplevelser för elever i form av laborationer, studiebesök och exkursioner. 
Hand och öga bör stimuleras mera. Carlgren (1999) beskriver många stimulerande och 
pedagogiska miljöer såsom dialog, bild och friskapande. Författaren tycker att praktisk 
lärande är ännu viktigare och mer användbart än det symboliska för att barn löser sina 
problem i likartade miljöer. Om undervisning i skola använder Flanders konkreta upplevelser 
samt Calgrens pedagogiska och stimulerande miljöer, underlättas lärandet för elever och 
förståelsen för ämnesinnehållet. Vad konkreta handlingar har för pedagogiska konsekvenser 
tar Jerlan (red)(1999)upp.  
 Piaget var intresserad av att förklara hur konkreta handlingar i sociala och kollektiva 
verksamheter berikar barns erfarenheter och sätt att förstå. Kollektiva aktiviteter och rollekar 
utvecklar barnet socialt. Den konkreta handlingsmöjligheten och barnets ansvarstagande ger 
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barnet ökad självsäkerhet. När barn mognar känslomässigt, lär de ta hänsyn till andra, d v s 
fungerar socialt. 
 Carlgren (red)(1999) beskriver vidare på (s.39) hur situerat lärande i skolundervisning 
bör ske i sociala praktiker. Enligt Säljö (2000) är lärandeutvecklingen en process som är 
situerad i sociala praktiker och att det handlar om att aktivera de kunskaper man har i samspel 
med andra och skaffa sig nya kunskaper genom att få respons från andra. 
 Vad språkanvändningen har för betydelse för barns lärande redogör Jerlang (red)(1999) 
om. Enligt Vygotskij var språkanvändning en av de viktigast lagarna för utveckling. Med 
hjälp av språk kommunicerar man med varandra samt löser sina problem och förvandlar dem 
till erfarenhet.  
 
 
 
2.2.2 Motiverat lärande  

Vad är motivation? Finns det samband mellan våra behov och motiv? Utvecklas och lär vi oss 
om våra behov blir tillfredsställda? Ja det gör vi. Enligt Jerlang (red)(1999) forskade Abraham 
Maslow (1908-1970), amerikanisk humanistisk psykolog om motivation, ”Motivation är den 
psykologiska grunden för att vi handlar som vi gör.”(s.215). Enligt Maslow handlar vi utifrån 
våra behov. Vårt arv och miljö påverkar dessa behov. Motivationsteorin består av fyra slags 
behov som bygger på varandra: fysiologiska behov”, ”sociala behov”, ”besvarande av frågor” 
samt ”självförverkligande”. Ju mer dessa behov tillfredssällas desto snabbare sker en fysisk 
och psykiskutveckling samt inlärning.  
 
• Hur kan barn motiveras då? 
Enligt Jerlang (red)(1999) skulle det göras som belöningar i form av konkreta saker t ex. 
leksaker, men även abstrakt t ex genom att berätta något intressant. Till motsats mot Jerlang 
redogör Maltén(1995) om den amerikaniska psykologen Jerome S. Brunner, som var verksam 
under den kognitiva revolutionen på 1960-talet, han beskriver hur han såg på motivation och 
inre motiv. Inre motivation är ännu viktigare än den yttre för att den är drivkraften bakom vårt 
handlande. Det yttre behövs bara när lärare sätter igång en ny inlärningsprocess. Viljan till att 
lära kopplar han till inre motiv. Författaren tar också upp Skinners syn på yttre och inre 
förstärkningar och deras påverkan på hur snabbt det önskade beteende kan komma fram. För 
Skinner är inlärning” en förändring i sannolikheten för att ett bestämt beteende ska 
inträffa”(a.a., s.191). Yttre förstärkningar av två sorter: ”materiella” såsom poängsystem, 
pengar och snask, samt ”sociala” såsom uppmärksamhet, beröm, kärlek och uppskattning. 
Inre förstärkning är glädjen över att utföra ett arbete. Skinner betonade att yttre förstärkningar 
starkt påverkar de inre. 
 
 
 
2.2.3 Hur skiljer sig lärandemiljöer inom och utanför skolan? Och kan praktiska 

miljöer uppfattas som lärorika?  
 
För Resnick (1987) i Carlgren (1999) är lärande utanför skolan är socialbaserat, förknippat 
med verktyg och stöds av situationer eller händelser medan inom skolan saknar lärande allt 
detta. Praktiska miljöer uppfattas som lärorika av författaren. På (s. 90) påstår hon att lärande 
är situationsbaserat och utvecklar den kompetens som används utanför skolan. Utifrån det 
resonemanget som förts, skulle undervisningens praktiska miljöer öka elevers sociala 
kompetens och aktivt deltagande och ge snabbare lärande, speciellt för trötta skolelever som 
får stöd från omgivningen de befinner sig i. Praktiskt lärande i sociala situationer ger effektiva 
resultat i personlig socialutveckling. När elever t ex. dramatiserar mobbning, får elever alltid 
en tidig uppfattning att den är förbjuden och att det är avskyvärt att behandla någon så där. 
Elever förstår lättare undervisningsinnehåll om de handlar aktivt och konkret.  



  20 

2.3  Undervisningens inre miljöer för lärande 
Jag motiverar mitt val i att fördjupa mig i områden såsom konflikthantering, kommunikation, 
leken, pedagogiska resurser samt minne som sociokulturell förmåga genom att de betraktas 
vara bland bestämningar som inkluderas i begreppet ”Inre miljöer för lärande”. 
 Här berör jag begrepp som kan identifieras som viktiga inre miljöer för lärande i skolan. 
Hur konflikter hanteras, kommunikation mellan individer fungerar, praktiska verksamheter 
såsom leken används samt undervisningens pedagogiska metoder utnyttjas, belyser hur 
skolans verksamhet är uppbyggd.  
 
 
 
2.3.1  Vad säger Lpo94 om konflikthantering i skolan? 

Lpo 94(94) påpekar på (s. 13) i kapitlet Mål och riktlinjer under avsnittet Normer och 
riktlinjer att alla som arbetar i skolan skall ”aktivt motverka trakasserier och förtryck av 
individer eller grupper.” Maltén (1995) redogör för dessa mål och förklarar varför alltmer 
konflikter uppstår i dagens skola jämfört med för några år sedan. Relationsförändringar 
mellan individer i skolan orsakar störningar och nya krav ställs hela tiden. Mångfalden och 
samhällets nya krav orsakar ökad orolighet och mindre kontroll i skolan. Lpo94(1994) under 
avsnittet Normer och värden i tidigare nämnt kapitel står att lärare skall ”öppet redovisa och 
diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem.” (s.13). Maltén(1995) skriver att 
konflikter inte är farliga, svårt att bemöta eller hotande utan tvärtom måste man se på det 
positiva resultatet. I ett demokratiskt klimat får alla säga sitt ord. Brist på sådana tillfällen 
orsakar mobbning.  

Varför uppstår mobbning egentligen? Otrygghet, osäkerhet, brist på kommunikation och 
misslyckande, ”Mobbningen föreligger när en individ(eller flera individer) gång på gång och 
över tid utsätts för fientliga handlingar från andra individer, som står i interaktion med 
varandra kring handlingen”(a. a. s.208). För att kunna bearbeta mobbningen i skolan krävs det 
aktiva insatser från skolan och hemmet. Det skall byggas ett socialt klassklimat. Ökade 
fritidsaktiviteter bryter den vanliga skoldagen och att åka på utflykter eller studieresor eller att 
skapa känslomässig upplevelser, där ett öppet och tryggt klimat befrämjas kan också hjälpa. 
Författaren betonar på (s. 210) vikten av ”en ökad social kontroll från vuxnas och kamraters 
sidan mot översittarna”. Kontrollen bör ökas under raster, skolmåltider och andra 
aktivitetsmöjligheter.  
 Maltén tar också upp föräldrars roll i bearbetning av konflikter i skolan. Nära kontakter 
skall hållas med barnen och deras kompisar samt öka intresse för barnets fritidsaktiviteter och 
tv-tittande. Ständig diskussion med barnen ska hållas om hur våld och misshandel är 
förbjudna samt att de inga konflikter löser. 
 
• Varför uppstår egentligen konflikter? 
Jerlang(red)(1999) skriver om Piagets utvecklingsstadieteorin. Stadierna definieras utifrån de 
förändringar som förekommer. Kriser och konflikter uppstår hos ungdomsåldern när det finns 
motsättningar mellan sina inlärda normer och den värld och verkligheten de lever i. I 
ungdomsstadiet ifrågasätts omgivningens värden, vilket orsaker kris och konflikter. Här kan 
man koppla det till invandrarungdomar, som lever på ibland väldigt olika  kulturer. 
 
 
 
2.3.2 Kommunikation i skolan- Hur viktig är den för elevers lärande och utveckling  

När jag besvarat rubrikens indirektfråga, har jag utgått från litteratur av Arne Maltén (1992) 
och Anders Engquist (1997). Den förstnämnde har varit verksam som högskolelektor inom 
lärarutbildningen vid Linköpings universitet. Han jobbade som rektor och skolchef under ett 
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femtontal år. Han har också arbetat med förändrings- och utvecklingsarbete inom skola och 
andra arbetsplatser.  
 Anders Engquist är fil. Dr. leg. Psykoterapeut och högskolektor. Han har skrivit några 
vetenskapliga böcker, bl. a. Att växa som vuxen, Om konsten att samtala. Författarna 
definierar vad kommunikationen är och betonar att det är viktigt att den fungerar bra på skolor 
och arbetsplatser.  
Maltén (1992) skriver ”kommunikation är ett interpersonellt, symboliskt samspel med vars 
hjälp sändare och mottagare kan `likställa´ sitt informations utbyte.” (s.47). Kontakter mellan 
individer i skolan skall fungera bra för att de kunna samarbeta. Enligt Maltén (1995) 
igenkänns brist på kommunikation i en grupp i form av förutfattade meningar, fördomar, 
skuldkänslor, blockeringar samt felbedömningar. Vidare orsakar bristen på kontakter 
konflikter. Med ökad kommunikation löses de flesta konflikter. Kan lärare påverka 
kommunikation mellan elever? Ja det kan hon/han skriver Maltén(1995). Maltén (1992) 
beskriver en god lärare som en kunnig ledare. Engquist (1997) tar upp många kvalificerade 
egenskaper hos ledare och chefer som krävs för att kommunikationen skall fungera bra i en 
grupp. Ledare måste vara stark, tror på sig själv samt varm, kan leva sig i andra människors 
känslor, tydlig flexibel i sina relationer, accepterar och respekterar andras varierade värde och 
åsikter samt behärskar strategier i dialogutvecklingen och komma överens med alla partner i 
sin grupp. 
 Har kommunikatörer speciella egenskaper? Ja, det har de skriver Engquist (1997). 
Utifrån Howard Garners sjuintelligenser skriver författaren att en kommunikatörs 
kompetenser är funktionella intelligenser och inte befinnande egenskaper, m. a. o. har de en 
förmåga att anpassa sig till olika situationer och de påverkar förutsättning för en lyckad 
kommunikation. Detta ger effektivare diskussion. Kommunikatörer spelar pedagogers roll. 
Jerlang (red)(199) av Brückners kritiska teori skriver att ”kunna gå in i tolkningar på detta 
plan ställer stora krav på pedagogen att ha psykoanalytiskkunskap. Men det krävs dessutom 
intuition, intresse och öppenhet…”(s.174). I Lpo94 (1994) står i kapitlet Mål och riktlinjer, 
under första avsnittet att lärare skall” får stöd i sitt språk-och kommunikationsutveckling” 
(s.12).  
 Lärare skall utrusta sig med allt möjligt för att skapa harmoniska kommunikativa 
miljöer i klasser. I skolans värld inträffar konflikter och motsättningar. Lärare har ytterligare 
viktiga uppgifter än undervisning. Maltén (1995) nämner en modell för konflikthantering, 
”åtgärdsprogram” (s. 206) av amerikanen Thomas Gordon för elever med svårigheter i 
skolarbete. Modellen skall kunna tillämpas på arbetsplatser också. Den är hämtad från Maltén 
(1985). Programmet går ut på att lärare undersöker orsaker bakom problem och behandla 
dem.  
 Ytterligare exempel på konflithanteringsmetoder och samtalstrategier redogör Maltén 
(1992) för på (s. 56, 48) . Ginott, amerikansk barnpsykoterapeut, och Gordon har praktiska 
metoder. Metoderna är anpassade för alla åldrar. Enligt Ginott ska man alltid tala till 
situationer och inte till personer, för att undvika att väcka skuldkänslor hos den tilltalande. 
Kritiserade situationer stimulerar personer till att ändra sina oacceptabla beteende på indirekt 
sätt. Gordons nya modell kallas för ”Aktivt lyssnande”, en samtalsteknik som går ut på att 
visa intresse, vilket ger osynliga signaler till den som pratar att han/hon är på rätt spår. Den 
ger den talande tilltro på sina egna möjligheter till att hitta lösningar på sina problem.  
 Varför ökad socialkommunikation är viktig i skolan tar Jerlang (red)(1999) upp. Enligt 
Eriksons psykoanalytiska teorin om orsaker bakom felutveckling är splitring. Skolans krav 
och lektions splittring föder känslor av otillräcklighet hos elever, vilket leder till problem 
såsom mobbning, inlärnings blockeringar koncentrationssvårigheter och andra konflikter. 
Som följd av otillräcklighet får elever ”negativ identitet”. För att bygga en positiv egenkänsla 
hos elever skall kommunikation mellan barn och vuxna ökas i skolan. 
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2.3.3 Lekens praktiska funktion uppfyller barns olika behov för inlärning 

• Varför betraktas leken som viktig för barns lärande och utveckling? 
Jerlag (red) (1999) tar upp Vygotskijs syn på leken: 
 
 Genom leken blir barnet i ökad grad medveten om sina egna 
  handlingar och motiv och därför utvecklas barnets vilja,  
 målinriktning, social förståelse o s v genom dess lekaktiviteter.  
 Leken är alltså fundamentet för nästa utvecklings zon. Men det  
 betyder inte att leken mist sin betydelse där(a.a.,s. 287).  
 
• Vad har sociala samspel i leken för pedagogisk betydelse i undervisning? 
Vygotskij förklarar hur språkanvändningen i sociala miljöer som i lek ökar, vilket utvecklar 
barns erfarenheter. Han betonar vikten av det sociala samspelet i undervisningen för att den 
påverkar barns inlärning. Hur det sociala samspelet påverkar inlärningen tar Säljö(2000) upp 
på (s.105), ”Människor lär genom att delta i praktiken och kommunikativa samspel med 
andra”. Författaren håller vidare med Vygotskij om hur språkanvändning utvecklar 
erfarenheter, vilket är viktigt för aktivt lärande, ”Lärande handlar inte längre om att få del av 
information, utan om att kunna göra erfarenheter i miljöer där fysiska och intellektuella 
redskap görs tillgängliga på ett för individen rimligt sätt och där de används som en del i 
konkreta verksamheter.”(s. 240).  

Det sociala samspelet betonar Jerlang(red)(1999) han säger att Piaget menar att socialt 
samspel är en av de viktigaste drifterna för den mänskliga utvecklingen. Enligt honom är 
erfarenheter socialt och kulturellt relaterade och människans kontakter har stor betydelse för 
utvecklingen. Men finns det andra drifter för den mänskliga sociala utvecklingen? Ja det gör 
det. För Piaget är ”handling”, d v s att handla aktivt med saker för att förstå dem, en väsentlig 
drift. Dessa drivkrafter befinner sig i symbol-, roll- och fantasilekar. Barn lär sig samarbeta 
och kommunicera under likartade situationer från  
 
• Varför är leken viktig i skolan då? 
Lekens praktiska funktion ger kunskaper mening och gör inlärningen situerad. I skolans värld 
tar Carlgen(1999) upp (s. 63) hur läroplanen för förskoleklassen och grundskolan beskriver 
leken som ”en viktig inslag för den gemensamma praktiken”, och att skolan skall tillämpa 
användning av leken i undervisningen. Författaren uppmanar till att öka användning av leken i 
skolan och beskriver leken som praktisk för meningsfulla, situerade inlärningssituationer. 
Under leksituationer sker en koppling mellan barns vilja och verklighetsregler, vilket 
utvecklar barns förståelse för sin omvärld. Skoluppgifter av lekkaraktär skall användas för att 
öka motivation och intresse hos elever för ämnets innehåll. I Jerlang (red)(1999) består 
Piagets syn på lärande av att inlärningen måste utgå från barnintresse och nyfikenhet inför 
omvärlden. När barn är intresserade, handlar de aktivt, eftersom de känner sig fria och handlar 
på eget initiativ. Däremot förstör tvång intresset och orsakar blockeringar. 
 
 
 
2.3.4 Exempel på undervisningens pedagogiska resurser 

På vägen mot att se undervisning som allsidig, d. v. s. att blanda in vilja, känsla och tanke, 
börjar det med att nämna Montessori och Waldorf pedagogiken. Montessori är en riktning 
som är uppkallad efter en italienska läkare och idégivare: Marloa Montessori (1870-1952). 
Maltén (1995) skriver att Montessori såg kunskapen som en triangel som har tre hörn: tanke-, 
vilja- och känsloliv. Denna metodik aktiverar barn från den nivå de befinner sig på. 
Individuellt arbete med konkret material är förekommande arbetsformer.  
 I jämförelse med klasser med traditionell undervisning generaliseras att alla elever 
befinner sig på samma kunskapsnivå, vilket de inte gör, barns förutsättningar är inte lika. Vad 
Montessori bygger barnutvecklingen på tar Jerlang (red)(1999) upp, ”Hon upptäckte, att 
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barnsutvecklingen bl. a. kunde förstås med hjälp av några `sensitiva perioder´. Dessa är 
tidpunkter i barnets liv, då det är särskilt mottagligt för en utveckling inom bestämda 
områden.” (s. 267), Montessori ville ha stimulerande miljöer, varierade färger och former, 
vilka lockar barns intresse, motivation och vilja till att lära sig, m a o utveckla allsidigt. 
 Waldorfpedagogiken är en annan pedagogisk resurs för undervisning. Enligt  Jerlang 
(red)(1999) kallas den också för Steinerpedagogik efter Rudolf Steiner (1861-1925). Från 
1920 och 30-talet och framåt diskuterades den ”fria uppfostringen” och hur den auktoritära 
uppfostran föddar auktoritära människor.  
 När Steiner startade en skola i Tyskland i den fria uppfostrans anda, under andra 
världskriget, fick pedagogiken namnet Waldorf efter cigarettfabriken Waldorf-Astoria i 
Stuttgart. Enligt Maltén (1995) berör Waldorfmetodiken utveckling av vilja genom hantverk, 
känsla genom muntliga aktiviteter och tanke genom temastudier, där studier redovisas i 
skriftliga häften. Speciellt används färg, form och rytm i undervisning.  
 Skolor startades under 50-talet, enligt Jerlang (red)(1999) och kallades för ”Frie skolor”. 
Vilka mål dessa skolor har skriver författaren om på (s. 55) ”Målet var bl. a. att uppfostra 
barnen till demokratiska, fördomsfria, självständiga och skapande människor genom att 
inrätta en undervisning och en skolmiljö, som siktade till samarbete, med människlighet och 
demokratisk inställning”.  
 Fröbels arbetssätt går ut på att träna hjärnan, hjärtat och händerna. Undervisningssyftet 
är att skapa hela människor genom experiment och fri skapande verksamheter. Öman (1991) 
nämner att Fröbels pedagogiken bygger på lekgåvor. Barn arbetar med gåvor på olika sätt och 
ordning samt svårighetsgrader. Konkretisera och åskådliggöra är Fröbels 
undervisningsmetoder. Walström (1992) skriver att Fröbel anser att barn ska arbeta med 
geometriska former, linjer, ytor och punkter. Barn måste lära sig varje föremåls egenskaper 
för att kunna, som följd, utveckla sina kunskaper om dessa föremål. Linberg (1991)av Fröbel 
anser att naturen är en viktig källa till kunskap. När barn vistas i naturen lär de sig av 
föremålsegenskaper och materialkunskap samt sköta djur och växter. 
 
 
 
2.3.5 Undervisningens syfte 

Maltén (1995) tar upp tre undervisningsstrategier anpassade efter olika elevers behov: bilder, 
föremål och handling. Men vad undervisning har för syfte skriver Jerlan (red)(1999) av Piaget 
om Fröbel att undervisning skapar människor genom att den ger möjligheter till fritt arbete 
och konstaktiviteter. Vi kopplar det till slöjdens undervisningsprocess: planera, genomföra 
samt värdera, utveckla den praktiska undervisningen och ge eleverna kreativitet och 
självständighet. Men tror ni att det behövs mer av hand och öga i undervisning idag? Ja det 
gör det för amerikanen Fladers (1962) som undersökte lärarnas klassrumsagerande. Han fann 
att merparten av lektionerna är ägnade åt lärarnas prat. Forskaren tyckte att det behövs mer 
konkreta handlingar i undervisningen i form av laborationer och studieresor.  
 
 
 
2.3.6 Minne som sociokulturell förmåga 

Hur barn minns påverkar hur snabbt de lär sig. Säljö (2000) tar upp en klassisk tysk studie av 
Istomina (1975). Barns förståelse och förmåga att minnas är resultat av deras aktiva 
handlande i sociala och praktiska sammanhang som leksituationer, ”Återigen skulle vi kunna 
förledas att tro att vår förmåga att minnas är en del av vår mentala utrustning och något som 
inte i särskilt stor utsträckning påverkas av vilken social praktik vi agerar i”(a.a., s.133). 
Utifrån detta måste lärare se skoluppgifter i sitt sociala sammanhang, detta för att underlätta 
för elevers lärande och deras minne. 
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2.3  Jämförelse mellan de föregående avsnitten och hur de förhåller sig till 
  bestämningar som inkluderas i begreppet ”Inre miljöer för lärande” 
 
Jag kommer att jämföra vad pedagogerna har sagt om lärande och utveckling, skolans sociala 
klimat samt undervisningens sociala, pedagogiska och praktiska miljöer. Områden som 
mänsklig biologisk utveckling, den sociala miljöns betydelse för mänskligt agerande samt 
musiskt lärande och många sinnen i undervisning är sammanfattande rubriker som inkluderas 
i begreppet ”Inre miljöer för lärande” Anledningen till detta är att elevers kroppsliga tillväxt 
samt relation och närhet mellan individer i skolan påverkar elever psykiskt, vilket påverkar 
hur de lär sig. Barn lär sig snabbare om de naturligt är med och aktiverar många sinnen. Jag 
ser samspel mellan den biologiska utvecklingen och den psykiska situationen, detta påverkar 
elevers lärande och utveckling. 
 
 
 
2.4.1 Den biologiska utvecklingen, miljöns betydelse samt andra aspekters påverkan 

på mänskligt agerande 
 
Piaget utvecklingsteori är, enligt Jerlang (red)(1999), en stadieteori. Stadierna kännetecknas 
av de särskilda sätten att förstå i vissa åldrar. Den kognitiva strukturen i stadierna som sätt att 
förstå påverkar den psykiska utvecklingen. Kroppsliga förändringar har stor betydelse på hur 
människor utvecklas psykiskt, d. v. s. agerar. Chrithild (1997) tar upp Steiners idéer i 
undervisningen. Undervisningsmetoder skall utgå från barns utveckling. Barn har sina 
individuella egenskaper och de har också likheter med andra barn i sin ålder. Därför har man i 
en Waldorfskola strikta rekommendationer vad elever skall göra i olika åldrar samt ämne.  
 Social kommunikation har stor betydelse för vår agerande och utveckling. Vygotskij 
motsätter sig Piaget. För Vygotskij utgår mänskligt agerande och utveckling från det 
kollektiva till det individuella och inte tvärtom som Piaget tror.  
 I fråga om andra aspekter för mänskligt agerande finns den sexuella aspekten. Eiuarsson 
(2003) skriver om en undersökning som skiljer mellan manliga och kvinnliga lärares 
kommunikation med sina elever. Enligt undersökningen attraheras manliga lärare av flickor ju 
högre stadiet är medan kvinnliga lärare fortsätter att behandlar elever av det andra könet lika. 
Den sexuella aspekten är viktig i skolan. Den berör alla människor och påverkar elevers roll 
och agerande i skolan och utanför den.  
 Utifrån ökad elevers roll och agerande nämner Maltén (1995) Freinet synsätt på skolan 
för livet. Skoldagen skall vara annorlunda och att eleverna ska påverka skolaktiviteterna. 
Eftersom elever lär sig, inte från böcker andra har skrivit, utan genom att forska, 
experimentera och studera verkligheten utanför skolan, och utifrån det skriva sina egna 
böcker. Enligt Egidius (2002) är praktiska, experimenterande och forskande arbetssätt 
grunden för elevers lärande. Eftersom verklighetsförankring är viktig för kunskapsförvärvet, 
ställs högre krav på elevers delaktighet. Utifrån det som nämnts tidigare har elevers aktiviteter 
stor betydelse för identitetsutvecklingen och motiverat lärande.  
Men hur lärare motiverar elever redogör Carlgren (red)(1999) för: 
 
 Det finns olika sätt att forsöka skapa en sådan motivation – alltifrån att  
 bestraffa brist på motivation, över belöningar av olika slag till att knyta  
 skolarbetet till elevernas intresse och erfarenheter – eller att se till att det  
 finns en mottagare för elevernas arbete, som gör att det kan kännas mer  
 meningsfullt (s. 107). 
 
Skinner betonar, enligt Jerlang (red)(1999) att mänskligt beteende är resultatet av förstärkning 
man får från sin omgivning. Maslow anser, enligt Jerlang (red)(1999), att tillfredsställda 
mänskliga behov, motiverar till handling, vilket har pedagogiska konsekvenser. Det elever 
behöver och tycker om, är de motiverade för. Men motivationen hänger inte bara på elevers 
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tillfredsställda behov utan stimulerande, estetiskt tilltalande och inspirerande 
inlärningsmiljöer påverkar också elevers val, humör och vilja. detta behandlas i nästa avsnitt. 
 
 
 
2.4.2 Musiskt lärande och många sinnen 

Bestämningar som inkluderas i musiskt lärande är dramakommunikation, musik, bild, idrott 
och hantverk. Dessa skolämnen aktiverar alla människosinnen, detta anser Fröbel, enligt 
Lundberg (1991) är viktigt för snabbare inlärning. Snabbare inlärning och social utveckling 
påverkas enligt Säljö (2000) av Brunner (1996; cole, 1996) också av sociokulturella miljöer. 
Lärande sker i sociokulturella miljöer, där socialkommunikation mellan gruppmedlemmar 
fungerar ömsesidigt. Vidare beskriver Säljö (2000) hur människor lär sig nya strukturerande 
resurser, människlig kommunikation samt samarbete med andra i sociala praktiker. Vygotskij 
lyfter upp omgivningsbetydelse, enligt Säljö (2000). Omgivning hjälper oss att förstå hur 
världen fungerar. Utifrån det måste klassmiljö och verksamheter spegla livet utanför den. Allt 
ifrån hur elever behandlas demokratiskt och ansvarstagande till valet av 
undervisningsmaterial. 
 I fråga om andra fördelar med musiska ämnen finns till exempel terapi. Jerlang 
(red)(1999) lyfter fram beteendeterapi samt bild och lekterapi. Eftersom beteendeterapi ställer 
krav på kroppslig men inte på språklig kommunikation, kan terapeuten – pedagogen – ledaren 
– läraren analysera individens relationer och andra sammanhang individen befinner sig i. 
Erikson, enligt Jerlang (red)(1999) använde terapin i behandling av barn. I leken kommer 
barns spontana konflikter lättare upp, vilket hjälper terapeuten att tolka och analysera 
problem. Bildterapi kan ersätta lek och dramaterapi för att det är inte alltid lätt att uttrycka sig 
verbalt. Carlgren (red)(1999) tycker att barn kommunicerar med andra genom att skapa bilder: 
 
 I barnstugeutredningens betänkande: Förskolan del 1 (SOU 1972:26) beskrivs barns  
 bildskapande som en kommunikativ förmåga som utvecklas i på varandra följande 
 stadier. Utvecklingen sker naturligt i takt med att barnet gör erfarenheter i den  
 omgivande miljö, erfarenheter som det sedan ger uttryck åt i sitt bildskapande.  
 Vikten av att barn får pröva en mängd olika material framhålls. Det poängterar 
  att barnet bör få använda materialet fritt och själv finna på lösningar (a.a., s.35-26).  
 
I ett perspektiv på musiskt lärande betraktas konstnärliga ämne som bild, musik och hantverk 
som väsentliga förutsättningar för en harmonisk utveckling hos eleverna. Fröbels pedagogik, 
enligt Egidius (2000) tränar upp hjärna, hjärta och hand tillsammans. Carlgren (red)(1999) 
betonar att Fröbels pedagogik i den svenska förskolan använder skapande verksamheter för 
barns utveckling och inlärning. För Steiner har konstnärliga ämne speciell plats i 
Waldorfskolan. Maltén (1995) menar att Montessori ser kunskapsbildning som samspel 
mellan tanke, vilja och känsloliv.  
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3. RESULTAT 
I min resultatredovisning har jag valt att använda mig av lärarna med inriktning: textilslöjd, 
svenska/svenska2, träslöjd/bild samt slöjd/engelska. För klarhetens skull har jag upprepat de 
frågor jag ställt till lärare i form av rubriker. 
 Textilslöjdläraren beskrev leken som social inlärningsmiljö. Sv/sv2 läraren tog 
dramakommunikation och studieresor som både pedagogiska och praktiska inlärningsmiljöer. 
Textilslöjd/engelska läraren valde temadagar och studieresor som sociala, praktiska och 
pedagogiska inlärningsmiljöer. Träslöjd/bildläraren tyckte att leken uppfyller barnsbehov. 
Därför var det pedagogiskt att använda den i sin undervisning. 
 
 
 
3.1 Begreppen ”Inre och yttre miljöer för lärande” 

Då skolans inre miljöer är något osynligt, vill jag klargöra det osynliga för att det är mest 
intressant tycker jag. Men jag har haft svårt att särskilja inre miljöer från de yttre då de första 
påverkas mycket av de andra. Lärarnas svar resulterade i två kategorier: Bestämningar som 
inkluderas i begreppen ”Yttre och inre miljöer för lärande” samt tid och avstånd i skolan 
begränsar användning av resurser. 
 Definitionen för begreppet Inre miljöer kontra yttre miljöer för lärande har att göra med 
elevers psykiska, sociala och biologiska behov som påverkar deras förståelse för 
skolämnesinnehåll och lärandet. Inre miljöer kan inte påvisas direkt, eftersom de kommer 
inifrån elever själva, men de är väsentliga för elevers lärande och utveckling.  
Yttre miljöer för lärande kan definieras som utifrån kommande uttryck såsom lärarnas 
arbetssätt samt intryck såsom ljud, ljus, arbetsmaterial och fysiska resurser som tillgång till 
skog och hälsosamma skolbyggnader. 
 
 
 
3.1.1 Bestämningar som kan inkluderas i begreppen ” Inre och yttre miljöer för 

lärande” 
 
Den gemensamma synen för alla lärarna var att yttre miljöer för lärande såsom salsstorlek, 
möblering, undervisningsmaterial, matsalen, bibliotek, toaletter, korridorer skolgården samt 
närhet till samhällsaktiviteter var fysiska miljöer som påverkar elevers inlärning. Skapa bättre 
sociala kontakter mellan alla individer i skolan samt använda sociala, pedagogiska och 
praktiska arbetsmetoder i undervisning såsom lek, dramatisering, studieresor och temadagar, 
har varit exempel på psykiska miljöer. Det fysiska påverkar det psykiska, d. v. s. inre miljöer 
för lärande påverkas av de yttre. Träslöjd/bild och textilslöjd lärarna framhöll också natur 
såsom skog och fritidsaktivitets platser . Sv/sv2 framhöll studiebesök, temadagar samt även 
lek och dramatisering. Elever närmade sig verkligheten, tog kontakt med samhällets olika 
yrken samt visade förståelse för sammanhanget mellan skolämne och livet utanför skolan. 
Slöjd/engelska läraren ansåg att den inre miljön i skolan är viktigare än allt annat.  
 Naturen har varit en inspirationskälla för trä och textilslöjd lärarna. Men det har också 
varit en rik resurs för språkinlärning. Alla intervjuade lärare önskade ytterligare ekonomiska 
resurser för att kunna bygga om skolor så att skolgården, klasser, och gymnastiksalar blir 
större, vilket behövs för att kunna köra nya metoder i sin undervisning: 
  
                  Vet du att saken har blivit värre nu…när man har slagit ihop två skolor… vi har inget 
  lekutrymme… när vi kör spel klättrar vi över bänkarna.  Ja vi behöver större salar med  
 mindre antal elever om vi ska leka och dramatisera, säger (Sv/sv2 lärare). 
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3.1.2 Tid och avstånd i skolan begränsar användningen av resurser  

En del av lärarna tycker att möjligheter till användning av dessa resurser är väldigt 
begränsade. Det tar längre än ett lektionspass att åka fram och tillbaka t. ex. till naturens 
resurser och samhällsaktiviteter. Lika mycket tid när man kör en lek eller dramatisering.
  
 vi har dåligt kontakt med samhället på grund av brist på tid…  
 om klassen åker på studiebesök måste tiden dras från andra  
 lektioner, uttrycker (textilslöjd läraren) sig. 
 
Sv/sv2 verkar vara mer optimistisk. Eftersom hennes skola ligger bara fem minuter från 
skogen, hinner hon tillbringa ett lektionspass med sina elever där. Läraren betonar vikten av 
skolans närhet till naturen och till andra samhälsaktiviteter.  
 
 Vet du va…när två skolor har gått ihop antal elever har ökat och  
 utrymmen har minskat… vi är faktiskt lyckliga över att ha skog  
 och annat nära till oss… varje dag åker mina elever dit för att ha en  
 lektion eller göra något annat, berättar (sv/sv2 läraren). 
 
Träslöjd/bild lärare påpekar att skolor som ligger långt från undervisningsresurser bör stödjas 
ekonomiskt. Han beskriver det så här: 
 
 Om vi skulle göra något rejält…som besöka museum sen dramatisera  
 något om det måste skolan satsa ekonomiskt… vi behöver hyra bussar  
 och få tillgång till större salar och annat undervisningsmaterial. 
 
 
 
3.1.3 Användning av sociala kontakter och leken samt dramatisering och studieresor i 

undervisning och konflikthantering i skolan 
 
Här har jag sammanställt hur lärarna beskrev skolans inre miljöer samt hur man arbetade i 
denna. För att vara mer tydlig har jag upprepat intervjufrågorna i rubrikerna. En del av 
kommande rubriker framställer mönster för lärares svar. Jag har försökt att bilda kategorier 
genom att hitta likheter och skillnader mellan lärares olika svaren.  
 
 
 
3.1.4 Vilka resurser krävs för att skapa dessa miljöer? 

Ur lärarnas svar kan man sortera två riktiga resurser: konkreta resurser, m. a. o. fysiska 
miljöer såsom flera större salar, bättre modernare undervisningsmaterial, hälsosamma möbler, 
god mat, stort bibliotek, estetiskt dekorerade korridorer, utrustad gymnastiksal samt närhet till 
naturen och samhälsaktiviteter. Slöjd/engelska läraren uttrycker sig så här: 
 
 Det är ju bekvämare att ha större klasser å nya möbler… 
 elever trivs socialt ihop om dom har större utrymme när  
 dom kör spel eller dramatiserar.  
 
Abstrakta resurser, m a o psykiska miljöer består av skolpersonalens kunskaper, intresse, stöd 
och samarbete. Träslöjd/bild läraren betonar vikten av befintligt intresse och enighet mellan 
personal i skolan är en väsentlig resurs för i skapandet av bättre inlärningsmiljöer. Senare 
under intervjun med textilslöjd läraren framkom följande: 
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Det är verkligen bra att elever har stora valmöjligheter… det är i inte roligt att 
 bara sitta i klassen… det går att jobba utanför den också… skolekonomin är ju dålig…  
 den påverkar effektiviteten av min undervisning. Elever behöver röra på sig utanför  
 skolan… men det lilla är ju ofta svårt att förverkliga.  
 
Sv/svb2 läraren beskriver hur mindre salar begränsar elevers rörelse. ”Oh, va jobbigt… när vi 
leker i klassen klättrar vi över bänkarna” säger hon. 
 
 
 
3.1.5 Användning av sociala kontakter och leken samt dramatisering och studieresor 

i undervisningen och konflikthantering 
 
Alla lärare uppgav att pratandet med elever och att de träffar skolpersonal under andra 
omständigheter än i skolan ger bättre tillgångar till lättare förståelse och varmare kontakter. 
En ständig dialog mellan lärare/elever och elever emellan skapar också bättre förståelse samt 
ger tryggare stämning i klasserna. När missuppfattningar mellan människor löses upp, närmar 
man sig lätt varandra och då bildas nära, varma relationer. Praktiska ämneslärare använde sig 
mest av lek och fritt arbete. Slöjdlärarna lätt sina elever leka och experimentera. 
Lågstadieeleverna jobbade  bl. a. med färger, tyg, papper och trä. Utifrån det elever skapat 
bestämmer lärare tillsammans med sina elever hur det skulle utvecklas vidare så att det bli en 
användbar produkt, som t ex tavla, kudde eller annat. Medan högstadieelever dramatiserade 
bl. a. klädhistoria, invandrarkulturer samt elevers problem som mobbning, sexuella 
övergrepp.  
 Teoretiska ämneslärare, språklärarna, använde sig av fritidsaktiviteter, studieresor och 
temadagar. I svenskan bl. a. åkte läraren med sina elever en gång för att handla varor och en 
annan gång till skogen för att de skulle lära sig nya ord samt åka till olika arbetsplatser för att 
titta på olika yrken. I engelskan ordnades kulturdagar där speciell mat serveras, kläder och 
musik demonstreras och olika länders språk, historia, religion presenterades. Engelskläraren 
berättar så här: 
 
  Sådana aktiviteter är bra tillfälle, det är faktiskt det! Många nationaliteter i  
  skolan träffas ju under denna tid… det skapas en social stämning. Mina elever  
  frågar ofta om ytterligare dagar. 
 
Leksituationer och dramaövningar är också förekommande undervisningsmetoder i teoretiska 
lektioner och som metod i konflikthantering. Sv/sv2 läraren nämner två användbara material i 
konflikthantering. E. K. (emotionell kompetens) som är häften med drama övningar och Shali. 
Enligt läraren skall eleverna utveckla sin sociala kompetens genom att arbeta ihop. Barn 
måste lära sig att ord gör lika mycket ont som att slå någon på riktigt. 
 
 
 
3.1.6 Påverkar elevers ålder, språkkunskap och nationalitet innehållet i leken eller 

andra verksamheter? 
 
Praktiska ämneslärare uppgav att elevers ålder och inte språkliga förmåga påverkar hur lärare 
och elever pratar med varandra. Textilslöjdläraren betonar vikten av att prata tydligt med 
yngre- och invandrarelever. Hon säger att: 
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 …även om ganska många gånger språket kan vara ett litet hinder för dom  
 förstår inte lika snabbt… dom har inte fått den svenska som skulle ha behövts.  
 Man få kanske vara extra tydlig ibland för de mindre eleverna åtminstone att tala till  
 De som inte har varit med i slöjd tidigare… allt var så nytt för dom här eleverna…  
 då måste man kanske vara något tydligare i sitt språk,  prata långsamt.  
 
Läraren tycker vidare att invandrarelever är duktigare på att slöjda än prata. De saknar korrekt 
muntligt språk, men de uttrycker sig bra med händerna, vilket skapar bra sociala kontakter 
med både lärare och andra elever. Träslöjd/bild läraren uppgav att praktiska verksamheter 
som lek är förekommande drag i undervisningen. Innehållet varierade beroende på stadiet 
men inte på nationalitet eller ålder. Alla barn är duktiga på att fantisera. När det inträffar, 
påverkas också innehållet i verksamheter. Han uttrycker sig så här: 
 
 Jag själv lägger ju dom arbetsområdena som passat till rätt årstid…  
 så det handlar om minne, hemtrakten, familj och kompisar. Det är ofta  
 lov som händer å det händer saker och då kan man relatera till det och anknyta  
 till elevers fantasier där att dom får arbeta utifrån dom temat på något sätt…å det  
 kan vara jul… det kan vara sommar… att man stimulerar  pedagogiskt.  
 
Språklärarna tycker annorlunda. Både elevers ålder och språkkunskap påverkar sociala 
kontakter och deras lektionsinnehåll. Enligt lärarna gör man sig förstådd genom ord. Det är ett 
handikapp att inte kunna prata tydligt. Om den verbala kommunikationen saknas, kan man 
inte bygga relationer med varandra. Medan i praktiska ämne uppfattas det verbala språket inte 
lika viktigt. Istället uppfattas det icke-verbala språket ännu viktigare för kommunikation. Då 
andra sinnen blandas in, inte bara synen, görs det lättare att lära sig och komma ihåg 
snabbare. 
 
 
 
3.1.7 På vilket sätt är sociala kontakter och leken samt dramatisering och studieresor 

viktiga för konflikthantering i ditt ämne?  
 
Alla lärare betonade att dessa bitar är väsentliga omständigheter för alla ämnen. 
Textilslöjdläraren uttrycker sig så här: 
 
 Ja… att prata med dom ofta…det ät ju det man gör i första hand…  
 och antingen man går åt sidan om det är över en eller två elever. Ibland får man  
 ta saker med hela gruppen om den ju rör hela gruppen att den är pratig eller  
 krävande på något sätt… då måste man ju stanna till och ta upp det gemensamt. 
 
Träslöjd/bild läraren förklarar att det är lättare att hantera konflikter om man har kontakter 
med andra vuxna. Han beskriver situationen så här: 
 
 … man får också vända sig till andra undervisande lärare, klasslärare  
 och gemensamt diskutera efteråt… det kan också göra å att man få ta upp  
 det i andra samanhang gjort med föräldrar å så… men det är ju väldigt viktigt  
 att man ta tag i saker från olika håll å at konflikthantering det är ju viktig  
 tycker jag att kunna bearbeta med nya metoder… leka tillsammans å dramatisera 
  händelser är ju förekommande metoder i min klass. 
 
Övriga lärare betonar vikten av att träffa varandra under annorlunda situationer, utanför 
skolbyggnaden. Fritidsaktiviteter, studieresor och idrottsaktiviteter är typiska omständigheter 
för lättare och djupare kommunikation. Om elever har roligt, blir det lättare att lösa problem. 
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3.2 Sociala fördelar med förekomsten av praktiska miljöer för skolans 
sociala klimat och elevers aktiva lärande 

 
Jag har här valt att se till lärarnas uppfattning om vilka sociala fördelar det finns med 
skapande av inre miljöer, t. ex. positiva sociala kontakter samt möjligheter till andra arbetssätt 
i undervisning såsom planerad lek, dramatisering, studieresor och temadagar. Efter noga 
överväggande och sorterande blev det följande: Förståelse för människor, att motverka 
konflikter samt ökat inflytande.  
 
 
 
3.2.1 Förståelse för människor 

Tre av lärarna framhöll att ökade sociala och praktiska verksamheter i skolan, resulterar i ökat 
kommunikation mellan individer i grupper, vilket berikar deras förståelse för andra människor 
och utvecklar deras sociala kompetens. Det också orsaker bättre respekt för varandras 
olikheter. Textilslöjd läraren betonar: 
 
 Ja… men det ju bättre förståelse tycker jag för människor överhuvudtaget 
 att se allas  likvärda på olika sätt å ä det oerhört viktigt vi har särskola på den 
 här skolan att man lär sig omgås med människor av olika slag… man ser efter  
 ett tag att det är inte stor skillnad. 
 
Sv/sv2 lärare berättar att elever, när de leker med varandra , lär de sig mycket annat. De lär 
sig hålla ordning, vänta på sin tur, förlora utan att bli ledsen och trösta de som misslyckas. 
Hon beskriver så här: 
 
 Så en svensk sak som memory där vi tränar ordkunskap tränar man mycket  
 annat att…dom som är blyga ska försöka våga prata å dom som pratar för mycket  
 ska tänka på att lyssna på andra. 
 
 
 
3.2.2 Motverka konflikter 

Alla lärare som jag intervjuade betonade vikten av att utveckla social kommunikation mellan 
individer i skolan. När lärare vinner elever på sin sida, underlättar hon/han sina uppgifter. 
Slöjd/engelska lärare berättar hur sina elever agerar när de lekar eller arbetar i små grupper: 
 
 … vad jag pratar om så i en liten grupp lär man sig av varandra  å alså 
 lär sig lyssna på varandra… dom lär sig det mobbning å andra problem är lättare att lösa sen. 
 
Lärare går vidare med på att beskriva ett känsligt område i skolan. I skolan träffas alla 
samhällsklasser, varierade nationaliteter samt olika invandrarbakgrunder. Enligt henne 
uppstår konflikter p. g. a. brist på kunskap.  
 
 Barn har inte det erfarenhet vuxna har att tackla dom här problemen å det  
 är det som gör det ofta svårt att ibland blir det krokar…å å det ä ju där ofta  
 man få gå i… å forsöka hjälpa dom lösa här… och det har å göra hur man  
 kanske runt omkring… och  på fritiden också fungerar som spelar roll i skolan sen. 
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3.2.3 Ökat elevinflytande  

Jag kan notera två sorters svar på frågan vilka sidor hos elever som utvecklas vid en social 
undervisning och ökat elevinflytande. Träslöjd/bild, textilslöjd och sv/sv2 lärarna har jobbat 
länge som lärare. De vill öka elevinflytande, medan textil/engelska läraren inte vågar släppa 
taget. Hon vill ha mindre elevinflytande. Hos lärare med längre erfarenhet får deras elever  
bestämma över 20 procent av klassens aktiviteter. Erfarna lärare tycker att aktiviteterna skall 
ramas in i planeringen och ser ut som komplettering till kursplanerna. Träslöjd/bild läraren 
påpekar att hans elevers fantasi har blivit rikare och han har märkt att den sociala kontakten 
utvecklats, det har bildat nära och varma relationer mellan läraren och eleverna.  
 
 … jag å mina elever planerar ofta tillsammans, det kan vara aktiviteter under  
 en dagsresa… dom kommer med många förslag, vi hinner ju inte med alla…  
 så lottar vi. Det är ju visst roligt… eller hur. Det hörs mycket skratt från klassen…  
 ju mer vi trivs med varann ju mer lär vi okså, inte sant!, förklarar han.. 
 
Enligt textil/engelska är det svårt för de flesta elever att bestämma sig eller ge förslag. Det går 
fortare om hon gör det.  
 
 
 
3.3  Hur påverkas elevers lärande och allsidiga utveckling av 

undervisningens sociala miljöer såsom leken och dramatisering samt 
andra pedagogiska verksamheter såsom studieresor och temadagar? 

 
Under det här området har jag försökt att sammanfatta lärarnas uppfattning om elevers lärande 
och vilka sidor hos elever som utvecklas vid en sådan undervisning. Under noga övervägande 
och sorterande blev det följande områden som gick att utläsa i mina intervjuer: Relationer, 
konkret handling, kunskapsbildning i sociala sammanhang, identitetskapande, intresse och 
motivation samt samarbete och ansvarstagande. Dessa områden är bestämningar som 
inkluderas i begreppet ”Inre miljöer för lärande”.  
 
 
 
3.3.1 Relationer 

Alla lärare framhöll att relationen mellan elever/elever och elever /lärare har blivit bättre samt 
att stämningen är mer harmonisk och lugnare i klassen när de varit ihop och gjort saker 
tillsammans: 
 
 Efter ett pass med planerad lek… sitter mina elever sig och myser här i en  
 soffa utanför klassen, säger textilslöjdläraren. 
 
Hon påpekar att leksituationer är viktiga för elevers lärande och allsidig utveckling, eftersom 
de är inte lika krävande som klassituationer, ”att man naturligt är med… att naturligt är med 
underlättar förståelse… och man närmar sig varann” säger läraren. 
 
Vidare säger hon att förståelse för varandras olikheter samt starkare kontakter skapas lättare i 
skolan om man öppnar sig: 
 
 man måste öppna sig för att forsöka att kunna förstå varandra… man behöver 
 kanske inte acceptera allting det kan man inte göra inom olika kulturer… och olika religösa  
 bakgrunder spelar också roll här men jag tror ändå på något sätt att man ska vara öppen för  
 att lyssna på vad andra säger även om man inte tycker exakt likadant… vi mår bättre av  
 att göra så, tycker du inte det? 
 
Slöjd/engelska läraren håller med det som sagts ovan. Hon betonar vikten av den harmoniska 
stämningen i skolan. Den är ännu viktigare än alla andra resurser. Hon tycker att: 
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 Jaa… det ju definitivt klassers storlek, ventilation, andra byggnader  
 är ju viktiga fysiska miljöer… men jag tycker att hur vi personer fungerar  
 socialt ihop är ännu viktigare. Trivseln mellan elever och personal i skolan  
 ska fungera bra. Det känns att den positiva andan är viktigare än allt annat. 
 
Att vara ihop under fritiden, kunna jobba tillsammans, samarbeta och dramatisera det som 
händer utanför skolan resulterar i bättre sociala relationer och varmare stämning i grupper, 
vilket uppfattas som goda inre miljöer för lärande. ”Jag tycker att vara ihop och att jobba 
tillsammans gör att vi närmar varandra”, säger vidare Slöjd /engelskläraren. 
 
 
 
3.3.2 Konkret handling 

Praktiska ämneslärarna framhöll att elevers konkreta handling ger lättare förståelse för 
undervisnings innehåll eftersom elevers medvetenhet ökas och många sinnen aktiveras. 
Träslöjd/bildläraren berättar: 
 
 … och ta på saker och lära känna dom, tycker mina elever om… barna lär  
 sig bättre när dom hittar på saker själva och förvandlar dom till något konkret  
 som kan ses med ögat å känns när man rör vid det. Ibland tar elever med sig skoluppgifter  
 till slöjden som att kunna delar i ett landskap… eleverna syr landskapet i tyg och broderar  
 eller målar detaljer i färg… jag märker hur mina elever blir glada när dom klarar det…  
 det glädjen är ju mycket viktig för att klara svårare skoluppgifter senare.  
 
Läraren hävdar vidare att de praktiska ämnena är ännu viktigare än de teoretiska ämnena i 
skolan: 
 
 Min personlig uppfattning är att dom kreativa ämnena, som ju kanske inte alltid  
 ses som viktiga av de teoretiska ämneslärarna, är otroligt viktiga för eleverna  
 och konkret lärande överhuvudtaget för just att stimulera både hjärnhalvorna att få  
 jobba kreativt med sina händer kanske inte bara i text å ord altid utan något riktigt påtagligt. 
 
 
 
3.3.3 Kunskapsbildning i sociala sammanhang 

Gemensamt ansåg lärarna att elevers förståelse och kunskapsbildning visar positiva resultat 
när skoluppgifter redovisas eller demonstreras kollektivt. Situationer som kollektiv lek, 
dramatisering, studieresor och temadagar gör att man jobbar tillsammans i mycket annorlunda 
miljöer. Man stödjer varandra och en ”Vi” känsla skapas, vilket ger en trygg känsla till alla 
gruppmedlemmar: att klara sig med varandras hjälp. 
 
 och när klassen har haft läxa om t ex istiden åker vi på studieresa museum  
 eller så för att titta på sånt… å när vi kommer tillbaka fantiserar eller dramatiserar  
 vi saker av det vi har sett. Jag har märkt att barn lär sig jättesnabbt… och när dom  
 själva har upplevt det, berättar (Sv/sv2 läraren). 
 
 
 
3.3.4 Identitetskapande 

Allmänt tycker lärarna att alla skolämne bidrar till skapandet av elevers identitet. Enligt de 
sker en allsidig identitetsutveckling om många sinnen är med i undervisningen. Ny kunskap 
utvidgar sinnena, ger bättre insikt och förståelse samt stärker den egna självkänslan, vilket 
behövs när man kommer ut till verkligheten. Slöjd/engelska läraren berättar utifrån sitt ämne: 
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 Att våga… att våga verkligen ta i något kreativt: ”Jag vågar inte klippa ”  
 säger nån elev ”det blir fel” nää men du kan… at liksom å självförtroende vill  
 man ge dom också att själv kunna göra det här… att ta tag i ett material kanske  
 är helt nytt för dom och att forma att våga och att visa: ”du kan riva isär tyget”, ” 
 nej jag vågar inte, det blir snett”.  
 
 
 
3.3.5 Intresse och motivation  

Lärarna var eniga om att inspirerande och estetiskt tilltalandelärarmiljöer, skapelse av lekfulla 
och fria inlärningsaktiviteter samt hur man pratar med elever och får dem att lyssna är bland 
lärarnas viktigaste uppgifter. lärarna hävdar att nya pedagogiska och praktiska aktiviteter 
såsom kollektivt planerad lek och utomhusinlärning bör ökas i skolan i dag, framförallt för de 
elever som tycker att skolan är för teoretisk och jobbig. Det har visat sig att lärarna motiverar 
sina elever på olika sätt. Textilslöjdläraren säger: 
 
 … å att man har inspirerande material… att man har idéer kanske för dom 
 … det räcker kanske att rulla fram en stor rulle med frottétyg… ä då ser  
 eleverna direkt vad dom associerar till… ju ä handduk, handduk. Just det hade de 
 faktiskt tänkt att de skulle sy en handduk… man ställer fram inspirerande material.  
 Det kan övergå den fysiska att du ser glada färger…  plocka saker som det går att  
 göra saker av som dom känner igen. 
 
Slöjd/engelskläraren nämner elevers delaktighet i planering, val av vissa 
undervisningsarbetsområden, som t ex. i slöjd att sticka, sy eller virka, samt börja med det 
mesta elever behöver lära sig och är intresserad av. På detta sättet involverar lärare sina elever 
i ämnesinlärning omedvetet. Hon förklarar så här: 
 
 Mina elever får vara med å bestämma…å det här är ett pedagogiskt grepp kan man  
 säga om hur läraren motiverar elever å få dom att känna sig likvärdiga.  
 
Vidare har hon berättat hur lärare kan använda andra didaktiska metoder för att intressera sina 
elever. Små virkade och stickade lappar samlas ihop av henne och sys till ett täcke, som 
skickas till fattiga barn ute i världen. Som tack får eleverna brev. Eftersom breven kommer 
från utlandet, måste eleverna svara på engelska. Då tränar sig barnen att läsa och att skriva på 
engelska t .o. m. leta efter nya ord i lexikon. 
 
 
 
3.3.6 Samarbete och ansvarstagande 

De fyra lärarna har märkt att skolarbetet genomförs snabbt och smidigt om det utförs i 
grupparbete. Det skapas en ”Vi” känsla. I sociala miljöer som under grupparbete, hjälper man 
varandra mycket. Sv/sv2 lärare betonade att elever utvecklas känslomässigt när de tar ansvar 
för eget lärande: 
 
 …å då måste man bygga ansvarkänsla och det gör man väldigt bra med t ex  
 portfolio metoden. Om man får tanken bakom den i att man ska få en egen känsla… 
  när jag vet vad jag är bra på bygger jag vidare på det… när elever dokumenterar,  
 sparar och värderar saker själva utvecklas dom känslomässigt å deras medvetande om  
 sin inlärning ökas. 
 
Textilslöjdläraren tog upp hur elever fungerar ihop i praktiska och sociala aktiviteter som t. 
ex. i leken jämfört med traditionell lektion med mindre elevpåverkan och lärarauktoritet. När 
barnen är aktivt deltagande är det roligare att vara med. Enligt henne ökas elevers affektiva 
lärande och samarbete när de har roligt, och det är oerhört viktigt speciellt för elever som har 
jobbigt i skolan, att de upplever skolarbete inte lika jobbigt och krävande om de jobbar själva. 
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Läraren avslutar vidare med att rekommendera andra lärare att öka sociala och praktiska 
verksamheter i undervisningen. När elevers medvetenhet och deltagande ökas, blir 
inlärningen lättare. Samarbete och ansvarstagande utvecklas när elever får ytterligare 
inflytande över sina handlingar. 
 
 
 
3.4  Faktorer som har påverkat mitt resultat 

Jag kommer här att ta upp några faktorer som har inverkat på mitt resultat. Exempel på dessa: 
Mitt val av metod, respondenternas bakgrund och skolornas fysiska miljöer, mina relationer 
med respondenterna, intervjusituationen samt mitt val av frågor.  
 
 
 
3.4.1 Mitt val av metod 

Jag har från början tänkt att använda både kvalitativ och kvantitativ metod i mitt arbete för att 
undersöka inre miljöer för lärande i skolan från många synvinklar. Men arbetet skulle bli ännu 
större och skulle kräva alltför lång tid för ett arbete som detta. Och eftersom jag ville 
undersöka hur respondenterna upplever olika fenomen och inte hur mycket eller hur ofta 
dessa förekommer, valde jag att använda den kvalitativa metoden . Jag intervjuade fyra lärare.  
 Under den muntliga intervjun fick jag extra tillfälle att förklara mig och ställa extra 
frågor om jag inte förstod. 
 
 
 
3.4.2 Respondenternas bakgrund och skolornas fysiska miljöer 

De intervjuade lärare hade olika inriktningar, kön och erfarenhet. Jag har valt att intervjua 
varierande ämneslärare för att kunna jämföra senare om ämne påverkar valet av 
undervisningsmetoder. Om jag bara hade intervjuat en typ av lärare, skulle detta kanske ha 
påverkat mitt resultat. 
 Bland andra faktorer som har påverkat resultatet är den fysiska miljöer skolorna har, 
såsom större salar, hälsosamma möbler samt närhet till skog och samhällsaktiviteter. Sv/sv2 
lärare var mycket bekymrad över att ha mindre utrymme efter att ha slagit ihop två skolor. 
Men det som gör saken bättre är att skolorna placerades nära till en skog och många 
samhällsaktiviteter. En annan skola har längre avstånd till samhällsaktiviteter samt dåliga 
ekonomiska resurser som har påverkat verksamheten. Om de fysiska resurserna hade varit 
bättre skulle resultatet sett annorlunda ut. 
 
 
 

3.4.3 Mina relationer med respondenterna  

Alla lärare jag intervjuade, kände jag väl sedan tidigare. för jag jobbade som hemspråklärare i 
deras skolor, vilket har påverkat mitt resultat och intervjuns öppna klimat. Innan intervjuerna 
spelades in på bandspelare, hade vi korta samtal om ämnet och pratade lite allmänt. I början 
försökte jag få respondenten att känna sig trygg och inte stressad, vilket underlättade dialogen 
senare. 
 De kurser jag har läst i dramakommunikation och användning av samtalteorier har varit 
till stor hjälp. Efter att ha känt respondenterna väl har det varit lättare att hålla samtalet 
oavbrutet och frågorna ställdes inte i följdordning, men med vissa avbrott för att ställa några 
extra förklarande frågor. Om jag inte kände lärarna väl, skulle jag ha känt mig osäker och inte 
trygg, vilket hade påverkat samtalets utformning. 
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3.4.4 Intervjusituation 

Första intervjutillfället inträffade i lärararbetsrummet. Vi blev tyvärr avbrutna tre gånger av 
telefonsamtal och av andra lärare. Det var stressande och vi kunde inte prata fritt. Jag har lärt 
mig senare att hålla intervjun oavbruten för att få bättre resultat. Två av lärarna hade bestämt 
sig för att möta andra elever, vilket gjorde att de känt tidpress. De intervjuade fick veta per 
telefon vad mitt arbete handlade om och när vi träffades fick de snabbt läsa igenom 
intervjuguiden. Detta kan vara ett faktum som påverkat resultatet. Om lärarna hade fått 
studera frågorna tidigare skulle de kanske söka efter svaren i böcker. Jag har fått spontana 
svar eftersom de inte har läst frågorna tidigare. Jag valde att spela in intervjuerna på 
bandspelare efter att ha frågat lärarna, eftersom det är lättare att då hålla dialogen oavbruten. 
Jag ville inte stanna till för att anteckna svaren, då riskerade jag att missa viktiga detaljer. 
Men det kändes att respondenterna var ovana vid att spelas in på bandspelare. Jag övertygade 
dem om att banden skulle förstöras.  
 
 
 
3.4.5 Mitt val av frågor 

Frågorna jag valde har också påverkat resultatet. Intervjuguiden består av tre nivåer. Det 
första avsnittet leder till det andra. Avsnitten börjar med en kort sammanfattning, m. a. o. 
nyckelord för följande frågors innehåll. Jag motiverade mitt sätt att skriva på det sättet med 
lättare och mer koncentrerat mottagna svar senare. Korta frågor ställdes under varje avsnitt. 
Det finns fördelar med att skriva på det sättet. Samtalet utformades lättare än att ställa frågor 
utan exempel. Omedvetet får intervjuaren stöd för sina svar. Följden av frågorna jag ställde 
har varit annorlunda. Samtalsutformningen har påverkat valet av frågor. 
 De fyra lärarna jobbar på olika skolor med varierande inriktningar. De har svarat på 
samma frågor. Resultatet är att, inlärnings miljöer är lika viktiga för alla skolämnen. Jag har 
fått olika nyanser på svaren men resultaten är samma. Olika nyanser har jag fått, eftersom jag 
ändrat lite på mina följdfrågor. 
 
 
 



  36 

4. RESULTATDISKUSSION  
I det här kapitlet kopplas det empiriska resultatet med uppsatsens litteratur, syfte och 
frågeställningar ihop. Mitt syfte med arbetet har varit att efter en genomgång av den här 
relevanta litteraturen studera hur läraren ser på sociala relationers, praktiska aktiviteters och 
pedagogiska verksamheters betydelse för elevers lärande och utveckling. Rubrikerna i 
resultatavsnitten har varit långa och beskrivande. Jag vill sammanfatta det viktigaste i varje 
avsnitt. Mina frågor som jag hade försökt att undersöka närmare var: 
 
• Hur förhåller sig olika lärandeperspektiv i den här relevanta litteraturen till miljöns 

betydelse för lärande?  
• Hur uppfattar lärare olika sociala miljöer för elevers lärande och allsidig utveckling? 
• Vilka möjligheter och hinder finns i skolan för skapande av sådana miljöer? 
• Vilka sociala fördelar anser lärare att det finns i undervisningens pedagogiska, praktiska 

och sociala inlärningsmiljöer? 
• Hur anser lärare att elevers lärande och personlig utveckling påverkas av skolans sociala 

verksamheter? 
 
 
 
4.1 Betydelse av begreppet ”Inre miljöer för lärande” 

Skolans inre miljöer visade sig vara svåra att begränsa. Trots att det inte är ett något 
vedertaget begrepp fann jag ändå mycket litteratur som både direkt och indirekt kopplar till 
ämnet. Jag har valt att begränsa mig till termer som t ex. Sociala miljöer, undervisningens 
praktiska och pedagogiska arbetssätt, som t. ex. leken, dramatisering, studieresor och 
temadagar. Elevers lärande, allsidiga utveckling och konflikthantering har betraktats som 
bestämningar som inkluderas i begreppet "Inre miljöer för lärande". Litteraturen lägger stor 
vikt vid att handling i sociala miljöer och aktivt, praktiskt deltagande, både abstrakt och 
konkret, är vägen till förståelse samt ger färdighet och förtrogenhet.  
 I min undersökning blev begreppet klassers lärandemiljöer en spegling av lärarnas 
sociala kompetens, intresse och kunskap samt den egna skolans fysiska resurser. En del lärare 
läger större vikt på samspelet mellan individer och konflikthantering i skolan. En annan del 
betonar vikten av förekomsten av större salar, hälsosamma möbler och byggnader samt 
tillgång till naturens resurser och samhällsaktiviteter. Lärarna tycker också att ekonomiska 
resurser på skolor påverkar valet av undervisningsmetoder. Brist på tid och långt avstånd 
begränsar undervisningsaktiviteterna. För att kunna genomföra planerad lek saknas det tid och 
större utrymme, och för att kunna ordna studieresor krävs det pengar för att åka fram och 
tillbaka till det önskade stället, speciellt när skolan ligger långt ifrån. Det är intressant att 
nämna att lärarna tycker att skoldagen består mest av teoretiska klasslektioner, men sällan av 
praktiska eller sociala verksamheter. Om man ville praktisera under ett lektionspass, bör man 
enligt textilslöjdläraren förlänga tiden till lektionen efter. 
 Att fysiska resurser påverkar valet av sociala praktiska och pedagogiska 
undervisningsmetoder är ingen tvekan om. Men slöjd/engelska läraren tycker att trivsel och 
samspel mellan människor är viktigare än alla andra resurser. Jag själv tycker att de ideala 
inre miljöerna främjas med förekomsten av både ovanstående nämnda delarna Lpo 94 (1994) 
beskriver under God miljö för lärande, 
 
 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 (s. 8). 
 
Återigen till det sociala samspelet och hur kommunikationen skall fungerar mellan elev/elev, 
elev/lärare och lärare i arbetsgrupp skriver Maltén (1995) om att det har uppkommit nya 
uppgifter som inte har funnits i skolan tidigare och som gör att vi måste lära oss mycket nytt 
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och möta de nya behoven. Jag själv tycker att den kommunikativa kompetensen är lika viktig 
om den inte är ännu viktigare än ämneskunskap för lärare att ha, eftersom den påverkar 
samarbetssituationen och inlärningens effektivitet. Detta gäller för alla åldrar. 
 
 
 
4.2  Användning av sociala kontakter och leken samt dramatisering och 
   studieresor i undervisning och konflikthantering i skolan 

Valet av dessa miljöer är begränsat p. g. a. begränsade konkreta och abstrakta resurser. Av 
lärarsvar i min empiriska studie tycker jag att lärarna använder mer eller mindre alla dessa 
miljöer beroende på ämnesinnehåll, stadium, tid på terminen samt hur mycket ekonomiskt 
stöd klasserna får. Jag kan sammanfatta lärarnas svar med att praktiskämneslärare är mer 
positiva ifråga om rörelse och fritt arbete. Teoriämnes lärare föredrar mest temadagar samt 
språkinlärningsresor till naturen och samhällsverksamheter i sin undervisning. Lek och 
dramaövningar var också förekommande drag hos Sv/sv2 läraren när det gäller 
konflikthantering och inlärning av nya ord. Problem uppstår när det saknas social 
kommunikation mellan individer, och för yngre och invandrarbarn, som saknar tillräcklig 
ordkunskap, är det ännu svårare att uttrycka sig tydligt. Därför är det viktigt att hitta andra 
metoder för att underlätta kommunikationen mellan människor i skolan. Dramatisering är ett 
sådant förslag. När elever dramatiserar uttrycker de sig med kroppen d v s icke-verbalt. Det 
här är enligt lärare ett sätt för eleverna att träna inför olika livssituationer.  
 Slöjdlärarna skilde sig från Sv/sv2läraren. De tycker att elevers språkkunskap inte 
påverkar det praktiska verksamhetsinnehållet för man kan uttrycka sig med rörelse utan att 
behöva säga ett ord. Däremot kan elevers åldrar och erfarenhet påverka innehållet. Alla elever 
är duktiga på att slöjda. De vill visa att de är duktiga på att göra saker med händer om de inte 
kan prata bra. Det här skapar sociala kontakter mellan dem och läraren. Men språklärarna 
tycker att det är viktigare med språkkunskap för att lösa konflikter. Om det finns brist på det, 
kan lärare inte skapa sociala kontakter och konflikter uppstår lättare p. g. a. missförstånd. Att 
prata enskilt eller i grupp samt att be om hjälp från andra vuxna i skolan eller föräldrar var 
andra rekommenderade förslag. Jag tycker att man kan prova på olika metoder tills man 
kommer till den rätta. Börja alltid med att prata med eleven själv, sen går man till annan 
personal och till föräldrar. Om jag ignorerar eleven riskerar jag att bygga misstroende mellan 
mig och eleven. Ytterligare ett förslag på konflikthantering i skolan är att öka 
fritidsaktiviteterna såsom resor och idrott. Alla lärare vågar bryta mot inomhusundervisning 
och provar på något nytt. 
 Hur Carlgren (1999) ser på den sociala kontaktrollen som metod för konflikthantering 
tar hon upp i sin bok, ”konflikter kan uppstå mellan olika sociala språk i klassrummet och 
genom samtal kan individer kommunicera med varandra, vilket ger bättre förståelse.” (s.139).  
Författaren tar också upp hur Woods (1979) beskriver begreppet ”lärares olika röster” (s.140). 
”Fraternizatio”. Det beskriver lärares försök att få med sig besvärliga elever genom att 
försöka skapa nära relationer till dem och prata om det som är deras intressen på deras sätt. 
Det här sist nämnda har jag tidigare provat i mitt tidigare arbete. Läraren måste få elevers 
förtroende och respekt innan hon/han kan undervisa dem. 
 I fråga om ökad användning av praktiska aktiviteter i undervisning är Freinet pedagogik 
Jerlang (red)(1999) exempel på. Enligt honom ska lärare och barn samarbeta och elever ska 
ges denna möjlighet att undersöka, prova och handla aktivt för att utveckla sin förståelse. Det 
aktiva deltagande från eleverna underlättar socialkommunikation mellan eleverna och som 
följd också deras lärande. Undervisningen skall påverkas av dagens verklighet och framtidens 
behov, vilket påverkar våra val för undervisningsmetoder. Maltén (1995) skriver på (s.173) 
om tre representationsmetoder av verkligheten: handling, bilder och föremål som exempel på 
undervisningens metodiska strategier. Intervjuade lärare gav likartade förslag på praktiska och 
sociala aktiviteter i undervisningen såsom dramaaktiviteter. Dramaämnet önskas vara ett 
obligatoriskt skolämne.  
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4.3 Fördelar med förekomsten av praktiska  miljöer för skolans 
   sociala klimat, elevers aktivt lärandet och allsidiga utveckling 

Av min empiriska undersökning framkom en tydlig fördel. Både elever och skolpersonal, om 
de jobbar praktiskt och i grupper, utvecklar en sociala kompetens, vilket är viktigt för bättre 
förståelse och respekt för andras olikheter. Detta kan kopplas till vad Maltén (1992) skriver. 
Han beskriver i sin bok att deltagarnas tolkningar och förståelse för varandra, att i en grupp 
samarbeta är beroende på mottagarens egenskaper, erfarenheter samt relationen till sändaren. 
Vi kan säga att människor som träffas under olika omständigheter och har mycket kontakter 
med varandra utvecklas socialt. Textilslöjdlärare berättade just att det finns särskola i hans 
skola. Det är bra att elever lär sig umgås med andra människor av olika slag. Sv/sv2 läraren 
berättade att när hennes elever kör ett spel lär de sig hålla ordning och trösta andra som 
misslyckas. Jag håller med. När man är med lär man sig livsregler och försöker att anpassa sig 
till andras krav för att bli accepterad och tillhöra en grupp för att vi människor är sociala 
varelser och vill leva i grupper.  
 Hur litteraturen behandlar hur kommunikation minskar konflikter kan jag referera till 
Maltén (1995). Konflikter är ett tecken på brist på kommunikation, ett resultat av dåliga 
verbala och icke-verbala kontakter samt resultat på brist på information. Det här 
överrensstämmer med vad textilslöjd läraren säger om yngre svenska- och invandrarbarn som 
har mindre ordkunskap och erfarenheter samt har svårt att formulera sig själva. Brist på 
språkkunskap orsaker problem och konflikter. Därför är det ännu viktigt för dem att vara 
tillsammans med varandra under sociala och praktiska verksamheter. Utifrån min erfarenhet 
tycker jag att en vuxen invandrare har ännu svårare att anpassa sig till andras värderingar, 
men sociala verksamheter integrerar och utvecklar dem och den botar rasism som kan uppstå 
p. g. a. brist på information. 
 Vidare tycker jag att det finns många fördelar med praktiska miljöer i undervisning för 
elevers allsidiga utveckling, bl. a. därför att denna kan öka elevers engagemang, inflytande 
och ansvarstagande för sitt eget lärande. En av lärarna tyckte att om eleverna är med och får 
bestämma mycket, ökas deras inflytande över sitt lärande samtidigt som fantasin och social 
kompetensen utvecklas. Lpo94 (1994) uppmärksammar under skolans uppgifter att elevers 
ansvartagande är en väsentlig fakta för sin framtida utvecklingen:  
 
 genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö  
 de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till  
 övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen bör belysa hur samhällets  
 funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbarutveckling(s.7). 
 
Jag som har läst och blev bedömd efter både kvantitativt och kvalitativt skolkultur, först i mitt 
land och sedan i Sverige tycker att den passiva kulturen med mindre eller inget alls 
elevinflytande är skrämmande för mig. Jag kände mig förtryckt och hade inte lust att studera. 
Nu med portfoliometoden och ökad ansvarsnivå har jag lust att studera till doktorandnivå om 
det är möjligt. Elevinflytande är avgörande fakta för elevers lärande och utveckling och ju 
mer frihet elever får desto intressantare blir det att lära sig samt komma fram till sina mål. 
 
 
 
4.4  Elevers lärande och personliga utveckling påverkas av  
 undervisningens sociala miljöer såsom lek och dramatisering  
 samt praktiska verksamheter såsom studieresor och temadagar 
 
Som jag nämnt tidigare börjar avsnitten med en sammanfattande text som återger innehållet i 
underrubrikerna. 
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4.4.1 Relationer 

I min empiriska studie var lärarna eniga om att eleverna trivdes bättre med varandra och 
jobbade lugnt och fint när de jobbar i grupper och när de träffar varandra under annorlunda 
skolsituationer som t. ex. under lek och studieresor. Jag tycker att skolan sätter elever i en 
hård ram av rutiner och förbud. Man kan räkna ut från hur elever sitter i klassrummen hur de 
läser och skriver samt vad ska de kunna när de lämnar skolan. Under situationer som lek och 
utomhusaktiviteter minskar eller försvinner mycket av det förbjudna som blockerar elevers 
förståelse, tycker jag. Friheten gör att man inte känner sig rädd för att göra fel. Tornberg 
(2000) redogör för sambandet mellan elevers lärande och sociala miljö. I ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande sker lärande i samspel med andra och i praktiska situationer. Elevers 
sociala kompetens är knuten till hur de lär sig i och utanför skolan. 
 Textilslöjdläraren berättade att elevers relationer har blivit varmare efter att de varit 
tillsammans i en organiserad leklektion. En annan lärare betonar vikten av leken i barns liv. 
Varför tror ni? Hur litteraturen ser på detta skriver Jerlang (red)(1999) att enligt Piaget 
utvecklar barn under leken två förmågor, förmåga till ackommodation och socialisation. Barn 
under lek lär sig regler, att kunna anpassa sig till andras krav, kunna minnas och att 
samarbeta. Vygotskij hade ett intressant lärande perspektiv om barnlek. Barns medvetenhet 
om sin egen handling i leken påverkar den vilja, utveckling, målinriktning och sociala 
förståelse som barnet utvecklar. 
 
 
 
4.4.2 Elevers förståelse för undervisningsinnehållet blir bättre om de handlar aktivt 

Praktiska ämneslärare i min empiriska studie tycker att elevers konkreta handling påverkar 
deras förståelse, fantasi och kreativitet för att det sker en koppling mellan det de läser, skriver 
och producerar med handen. En av lärarna beskriver hur den konkreta handlingen stimulerar 
och understödjer det abstrakta lärandet. När det abstrakta associeras till det konkreta sker en 
koppling mellan det de ser, hör och gör, vilket ökar förståelse, ”… de behöver göra saker med 
sina händer kanske inte bara i text och ord alltid utan något påtagligt”, säger textilslöjdläraren. 
Hand- ögat- förstånd är den pedagogiska tumregeln. Vi lärare vet att elever lär sig på olika 
sätt, kognitivt, visuellt och laborativt. Maltén (1995) tar upp tre undervisningsstrategier 
anpassade efter olika elevers inlärningssätt: bilder, föremål och handling. Vi lärare bör skapa 
sociala, inspirerande, kreativa ock tilltalande inlärningssituationer, vilket motivera elever till 
att ta ansvar för sitt eget lärande. 
 
 
 
4.4.3 Vad är det som gör att eleverna minns bättre? 

Det mesta vi kommer ihåg från våra tidiga skolår är saker associerade till hur vi hade det i 
klassrummet bland andra människor. Så är det för mig. Om saker sätts i ett sammanhang, d. v. 
s. används i en social omgivning, blir det lättare att komma ihåg senare. De kunskaper jag fick 
bearbeta med andra elever är de som sitter i huvudet tills i dag. Vad litteraturen skriver om 
barns förmåga att minnas tar en klassisk tysk studie av Istomina(1975) i Säljö(2000) att 
barnsförståelse och minnet är resultat för det aktiva handlandet i sociala och praktiska 
sammanhang som leksituationer. Studien beskriver minne som sociokulturell och inte som 
biologisk förmåga. Hur barn minns spelar roll för hur snabbt de lär sig också. Hur 
lärandeperspektiv håller sig för lärande tar Jerlang (red)(1999) upp, enligt Piaget förstår och 
minns bättre barn när de handlar aktivt.  
 Avslutningsvis tycker jag att varierande sociala verksamheter är lärorika lärande miljöer 
eftersom man jobbar tillsammans med andra och lär sig oerhört mycket av varandra. Ju yngre 
barnen är desto mer ökar behovet av det sociala klimatet. Dessutom behöver invandrarbarn 
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mer integration i det svenska samhället för att klara skolans annorlunda krav. Socialisation för 
dem är ännu viktigare. Det är en fråga om att skapa identitet. 
 
 
 
4.4.4 Identitetskapande 

De intervjuade lärarna tyckte att alla skolämnen bidrar mer eller mindre till elevers identitets- 
utveckling. Ny kunskap ger bättre insikt och större förståelse för livet. Och eftersom en 
tredjedel av barns tid tillbringas i skolan, kan vi lärare påverka deras identitetskapande genom 
att de får vara med och bestämma över sitt lärande samt genom att träna dem att bli 
självständiga och självsäkra medborgare. Litteraturen tar upp hur identitet skapas. Enligt 
Jerlang (red)(1999) menar Skinner att människoidentitet var resultat av förstärkningar som de 
får genom sitt beteende. Utifrån detta skall lärare studera den förstärkning han/han ger för att 
uppmuntra ett visst önskat beteende. Förstärkningar kan vara konkreta såsom saker eller en 
belöning samt abstrakt förstärkning såsom beröm och feedback. Förstärkningar skall uppfylla 
elevers biologiska och psykiska behov, vilket berikar elevers självkänsla och utvecklar dem 
allsidigt.  
 Jag kan inte säga ifrån utan att koppla det till min erfarenhet som invandrarstudent. 
Lärare behöver ge ytterligare förstärkning till invandrarelever. P. g. a. brist på språkkunskap 
och självsäkerhet i det nya samhället, känner invandrarelever sig mindre värda, därför ska de 
stödjas med varma och nära sociala relationer som underlättar det nya klimatet i skolan. Dessa 
elever bör vara aktivt deltagande i skolaktiviteter mest med hand och rörelse. Det är ett sätt att 
minska mindervärdekänslan hos dem och skillnader mellan olika kulturer genom att skapa 
bättre förståelse för varandra. Marslow i Jerlang (red)(1999) framhåller vikten av 
”självförverkligande” som sker genom behovuppfyllelse. Författaren kommenterar att om 
man lever på socialbidrag som de flesta invandrare gör, hur kan deras behov tillfredsställas? 
Jag vet att det ekonomiska är ett stort hinder. Därför uppmanas skolor att lägga extra 
ekonomiska resurser för bl. a. studiehandledning, utanför skolaktiviteter och sporttävlingar. 
 
 
4.4.5 Intresse och motivation  

Hur lärare lockar elevers intresse och motivation är bland de viktigaste läraruppgifterna. Det 
är en konst att göra elever intresserade av sitt arbete. Att kunna stimulera och motivera är ett 
tecken på rika inre lärandemiljöer. Jag undersökte vilka motivationsmetoder som användes av 
lärarna i deras undervisning. I min empiriska undersökning tycker slöjdlärarna att 
inspirerande miljöer i form av varierade tygsorter, färg och form samt användning av 
pedagogiska, didaktiska och sociala undervisningsmetoder som ökar elevers delaktighet i 
skolplanering, att skicka elevers arbete till behövande barn ute i världen och att leka och 
dramatisera exempel från livet.  
 Praktiska verksamheter i undervisning är också motiverande speciellt i kollektiv lek och 
studieresor, vilket skolor saknar mycket idag. Carlgren (1999) tar upp på (s.107) olika 
motivationsmetoder. Skolarbetet skall knytas till elevers intresse, erfarenhet och behov. 
Slöjd/engelska läraren samlade och sydde ihop virkade och stickade lappar till användbara 
kläder och täcke som skickades till fattiga barn. Tackbrev fick elever, vilket berörde elevernas 
känslor och ökade deras intresse. Skoluppgifter uppfattas meningsfulla eftersom elever ser 
nytta med det de sysslar med, som gör dem starkt motiverade. Litteraturen tar upp orsaker 
bakom elevers handling. Enligt Jerlang (red)(1999) anser Maslow att motivation är resultat av 
tillfredsställda ”fysiologiska behov”, ”trygghetsbehov”, ”sociala behov”, ”behov av aktning” 
och ”självförverkligande behov”. Men Glasser som stöpt om Maslows teori till 
”Realitetsterapin” bortser från dessa behov till ytterligare nya. Eget värde, självförverkligande 
och sociala behov bör läras ut eftersom de är inte medfödda utan accepterade egenskaper. 
Glasser vill involvera barn till att jobba tillsammans med vuxna i skolan för att skapa en 
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tillväxt hos dem. Målet är långsiktigt. Barns behov av egenvärde tillfredsställs om de jobbar i 
sociala sammanhang med andra. Självaktualisering är viktig förutsättning för handling.  
 Brunner i Maltén (1995) framhåller fyra inre motiv för handling: ”Nyfikenhetsmotiv”, 
”kompetensmotiv”, ” identifikationsmotiv” samt ”ömsesidighetsmotiv”. För Brunner var inre 
motivation viktigare än yttre, vilket lärare behöver bara när en ny inlärningsprocess sätts 
igång. Utifrån det resonemanget bör elevers delaktighet ökas i sociala och praktiska 
aktiviteter såsom kollektiv, planerad lek, dramaövningar, studieresor och temadagar samt att 
det är lättare och roligare för barn att lära sig om deras känslomässiga sidor berörs. Elevers 
sociala delaktighet ställer nya krav på lärandet med tanke på omgivningens stöd och elevens 
krav på att anpassa sig till andra. Jag vill lyfta vår uppgift som lärare att ordna sådana 
aktiviteter, där elever från olika bakgrunder träffas och lära av varandra. 
 
 
 
4.4.6 Samarbete och ansvarstagande  

Lärare i min empiriska studie påpekar att elever utvecklas känslomässigt när de jobbar 
tillsammans. I grupparbete skapas en vi - känsla bland gruppmedlemmarna. De hjälper, 
stödjer varandra och anpassar sig efter andras krav, vilka kan uppfattas som sociala 
kompetens. Och när elever tar ansar för sitt eget lärande som Sv/sv2 läraren har berättat, ökar 
deras medvetenhet och ansvarstagande även inom andra saker. Jag tycker att elevers ökade 
medvetenhet i sociala och praktiska skolverksamheter i och utanför skolan utvecklar elevers 
samarbete samt ansvarstagande för sina handlingar. Litteraturen tar också upp hur elevers 
ansvarstagande och samarbete ökas i sociala situationer. Enligt involveringspedagogiken i 
Jerlang (red) (1999) förverkligar barn och vuxna sig själva om de blir involverade i varandra i 
olika sociala umgängesformer. Involveringen ökar elevernas ansvar för skolan.  

Carlgren (1999) menar att lärare kan bygga upp elevers ansvarskänsla genom 
involvering i klassplaneringen samt värdering. Att öka elevers talutrymme är viktigt för 
elevers självrespekt och motivation. Lpo94 (1994) tar i andra kapitlet upp elevers ansvar och 
inflytande, ”elevernas kunskapsmässiga och sociala utvecklingen förutsätter att de tar allt 
större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön samt de får ett reellt inflytande på 
utbildningens utformning.” (s.13). Av detta resonemanget jag kan formulera slutsatsen för 
elevers aktivtdeltagande och ansvarstagande i skolan. De utvecklas, som en av lärarna sa, till 
att ta hänsyn till varandras känslor och till att tro på sin egen förmåga att klara sig själva, 
vilket svenska framtida medborgare behöver.  
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5.  AVSLUTANDE REFLEKTIONER OCH FÖRSLAG TILL  

 FORTSATT FORSKNING 
I det här avslutande kapitlet kommer jag att reflektera över studiens resultat och tankar som 
väckts under arbetets gång. Slutligen ges förslag på fortsatt forskning. 
 
 
 
5.1  Egna tankar om arbetet 

Det här arbete har utvecklat mina kunskaper i att arbeta vetenskapligt och gett djupare 
förståelse för skapande av bättre inlärnings miljöer för elevers lärande. Utredningen av 
begreppet visade sig vara svårt att begränsa. Och även om skolämnen har olika karaktär och 
uppfyller varierade kunskapsbehov, skilde sig de intervjuade lärarna inte mycket i sina svar. 
Och eftersom skolan idag är mångkulturell samt ett ställe för möten mellan alla 
samhälsklasser, blir det svårt att begränsa och generalisera definitioner av inre lärandemiljöer. 
Och utifrån olika syn dessa kulturer har på vad barn ska lära sig, blir det svårt att ge en enda 
definition. Jag skulle vilja komplettera arbetet genom att grena upp inre miljöer i samhällets 
olika klasser och invandrargrupper. Till exempel religösa muslimska familjer tycker att skolan 
ingen ordning har, saknar religionsundervisning och respekt för lärare i jämförelse med deras 
hem-länder. Traditioner och ceremonier som att fasta och firas två gånger om året tar skolan 
ingen hänsyn till. Jag tror att muslimska barn trivs bättre i skolan om de får fira ramadan, en 
månads fastande, och Id, muslimsk jul. Det är också en identitetsfråga, att bevara och leva 
upp till traditioner. Gruppers bakgrund och erfarenhet ställer annorlunda krav på vad som 
behövs för att utvecklas i skolan.  
 Jag skulle vilja utvidga arbetet och ta upp också elevers synpunkter på den inre miljöns 
betydelse för lärande. Tiden räckte inte till, till att både kvalitativt intervjua lärare och 
kvantitativt intervjua elever. Det tar mycket tid att planera och genomföra en intervju, därför 
begränsades intervjuerna till fyra lärare. Jag kände att jag får mer omfattande svar av dem. 
Litteraturen har varit mycket givande. Direktrelaterad litteratur tog upp skolans pedagogiska, 
praktiska och sociala inlärnings miljöer. Den inte direktrelaterade litteraturen som mest 
handlar om fysiska miljöer för lärande har utvidgat mina kunskaper om hur skolan ser ut i 
dag. Det fysiska påverkar det psykiska. Därför fann jag det relevant att nämna den litteratur 
som handlar om fysiska miljöer i referenslistan. Jag har fått en känsla av att ny kunskap i 
skapande utanför skolaktiviteter fortfarande inte är populär i skolor och inte heller 
dramatisering inom skolan. Bara några lärare gjorde sådana aktiviteter under sina lektioner. 
Men däremot studieresor och temadagar var de bekanta med, bara de fick tillräckligt 
ekonomiskt stöd. Jag vill använda dessa aktiviteter i min undervisning. Elever känner sig 
friare då och hårt kontrollerade och tvingade, när de sysslar med aktiviteter utanför 
skolbyggnaden och bortom traditionella rutiner, vilka förstör deras intresse och motivation.  
 En annan aspekt på elevers lärande är hur lärare pratar med sina elever. Utformningen 
av undervisningsinnehåll och metoder påverkas av elevers bakgrund och lärares sociala 
relationer, som syftar till meningsfulla inlärningssituationer. De sex aspekterna som nämnts i 
min studie: Relationer, konkret handling, sociala verksamheter, identitetskapande, intresse 
och motivation samt samarbete och ansvarstagande kan uppfattas ideala inre miljöer för 
lärande, vilken kan utvecklas bland sociala, pedagogiska och praktiska miljöer inom samt 
utanför skolan.  
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5.2  Fortsatt forskning 
Under arbetets gång kunde jag inte låta bli att tänka på om elevers bakgrund och erfarenheter 
påverkar valet av inre lärandemiljöer i skolan. Det som uppfattas som viktigt i en grupp är 
ibland något annat för andra. Det finns inom området en hel del att vidareutveckla. Till 
exempel betraktar vissa nyinvandrade, utbildade föräldrar utbildning för flickor i Sverige som 
inte lika viktig som för pojkar. Vad beror det på? Dessa föräldrar har uppfattat utbildning som 
lika viktig för pojkar och flickor i sina hem länder men inte här. Är det inte konstigt?  
 Ytterligare ett förslag är att undersöka om skolans storlek och antal elever påverkar 
elevers utveckling. Skolorna i min studie omfattade alla skolåren 1-9. Det skulle vara 
intressant att studera vilka sidor av elevers lärande som påverkas vid 1-6 skolor, d. v. s. 
mindre skolor med färre antal elever. 
 I min studie har jag bara tagit kommunala skolor, där undervisningen sker bara på 
svenska. Man kan t. ex. genomföra dem med privata skolor såsom Internationella engelska 
skolan, där 50%av undervisningen är på svenska och 50 procent på engelska. Exempel på 
religiösa skolor är Dar- Al- Ulum, en muslimsk skola, där elever får extra religionslektioner. 
Finns det skillnad i valet av inlärningsmiljöer och undervisningsmetoder i dessa skolor? 
 Ett annat förslag kan vara att genomföra en kvantitativ undersökning, hur ofta samt hur 
elever påverkas i sina klassmiljöer och i sitt eget lärande. 
 Sist föreslår jag att man vidare undersöker om hur arbetsmarknaden och samhällets nya 
krav kan tänkas påverka elevers lärande samt utveckling. 
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BILAGA  
 
 
1.  INTERVJUGUIDE 
 
 
1.  Begreppet skolans inre miljöer för lärande. 
 
Vad innebär begreppen sociala, pedagogiska och praktiska miljöer för lärande? 
• Vad inkluderas i dessa begrepp? 
• Vad är det som krävs för att skapa dessa miljöer? 
 
Hur vill du beskriva dina skolas sociala och praktiska inlärningsmiljöer? 
• Vilka resurser för skapandet av dessa miljöer finns? 
• Vilka hinder står i vägen? 
 
 
2. Användning av sociala kontakter och leken samt dramatisering och studieresor i 

undervisning och konflikthantering 
 
Berätta lite om hur du använder dig av skolans sociala, praktiska och pedagogiska miljöer i 
undervisning och konflikthantering. 
 
• Vad använder du för miljöer? 
• Hur ofta använder du dessa miljöer? 
• Finns det speciella tillfällen där du använder den ena mer än den andra? 
• På vilket sätt påverkas valet av aktiviteter och undervisningsmetoder av elevers ålder, 

nationalitet samt språkkunskap? 
• Hur tycker du att sociala kontakter, leksituationer, dramaövningar, temadagar samt 

utanförskolaktiviteter är viktiga för elevers lärande och mot konflikter? 
 
 
 
3 Elevers lärande och allsidiga utveckling påverkas av undervisningens sociala  

miljöer såsom leken och dramatisering samt pedagogiska verksamheter såsom 
studieresor och temadagar 

 
Hur påverkas elevers lärande av undervisningens sociala, praktiska och pedagogiska miljöer? 
 
• Vilka sidor hos elever utvecklas vid en social undervisning och ökat elevinflytande? 
• På vilket sätt påverkar undervisningsmiljöer elevers identitetskapande och 

ansvarstagande? 
• Hur påverkar social och praktiska aktiviteter i undervisningen elevers samarbete och 

relationer med varandra och andra individer? 
• På vilket sätt påver undervisningen elevers förståelse för verkligheten utanför skolan? 
• Vilka inverkan har undervisningen som är präglad av pedagogiska miljöer på elevers 

förståelse för ämnets innehåll? 
• Vilka inverkan har en sådan undervisning på elevers förståelse och respekt för andra 

människor och kulturer? 
 
 


