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Sammanfattning
Syftet med mitt arbete är att ta del av pedagogers erfarenheter av att arbeta med sinnligt
lärande på en gymnasiesärskola. Hur skapar pedagogerna en kreativ lärmiljö för sina elever?
Använder de sig av några sinnliga lärmetoder och i så fall hur? Min metod består bl.a. av
deltagande observationer och semistrukturerade intervjuer i en etnografisk studie. Analysen
har visat att innebörden av ett framgångsrikt pedagogiskt arbete med dessa ungdomar på
gymnasiesärskolan kan ses som en god praktik där fenomen som individuella mål, erfarenhet,
intresse, delaktighet, sinnligt lärande, upplevelse, synliggörande samt att lära av varandra är
centrala och viktiga delar. Min uppfattning är att pedagogerna försöker variera sina lärmiljöer
och använder sig av olika sinnliga lärmetoder i undervisningen. Hela läsårets löpande arbete
läggs upp i olika tema-moduler där undervisningen sker både inne och ute i natur och
kulturlandskap. Det kan t.ex. handla om tema som: Havet på hösten, Nordamerika och
Världsreligionerna. I kurserna Estet-film och Estet-bild försöker lärarna också att arbeta
upplevelsebaserat genom att stimulera både syn-, hörsel- och känselsinnen hos eleverna.

Om utbildningen ska vara framåtsyftande och förbereda eleven för det fortsatta vuxenlivet bör
lärandet ske, menar jag, ute i verkligheten. Arbetet med den här studien har stärkt min
förvissning om att allt lärande är en process, som utvecklas i och av sociala sammanhang. För
att bidra till ett verkligt lärande hos våra elever tror jag att vi som pedagoger vinner på att
försöka stimulera varje elevs inre motivation och drivkraft. Detta tror jag möjliggörs genom
att skapa upplevelser av och kring det som ska läras in. I upplevelsen, när vi erfar något här
och nu, uppstår känslorna. Ett intresse väcks och därmed lust och motivation för att gå vidare.

För vidare forskning kan det vara intressant att ta reda på om lärdomar från en lärmiljö kan
överföras till en annan lärmiljö, och om ungdomarnas sociala erfarenheter och lärande i
sinnliga rum blir överfört till vardagen hemma eller till skolarbetet generellt.
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1. Inledning
Många lärare, terapeuter, pedagoger m.fl. finner naturens rum väl ägnat som arena för
pedagogisk verksamhet och undervisning. Men varför bruka tid och resurser på att förflytta
oss ut i natur och stadslandskap när det är mycket lättare att förbli innanför skolans väggar?
Vilken kvalité kan man finna i att variera olika lärmiljöer i det pedagogiska arbetet? Jag
undervisar sedan tio år tillbaka på en gymnasieskola i historia och natur och friluftsliv där vi
försöker att utnyttja uterummet med dess autentiska miljöer i så stor utsträckning som möjligt.
Jag var tidigt klar över att min uppsats skulle handla om hur elever kan lära genom många
sinnen men kände att jag ville rikta min studie mot en annan skolform än där jag själv
arbetade. Mitt val föll på gymnasiesärskolans individuella program. Jag har själv ingen
tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete med ungdomar med en utvecklingsstörning. Därför
blev jag nyfiken på att ta reda på vilka erfarenheter pedagogerna på gymnasiesärskolan hade
av sinnligt lärande och hur de menar att man som pedagog kan skapa en kreativ lärmiljö.
Även om mitt intresse framförallt ligger på sinnligt lärande i utomhusmiljö kommer jag i min
studie att beskriva flera exempel på sinnligt lärande inomhus. Min tanke är att dessa
beskrivningar ska ge en bild av vad jag är ute efter när det gäller sinnligt lärande och försöka
visa att det även finns stora möjligheter för denna pedagogiska metod utomhus. Vad pågår
inne som vi kan ta med oss ut? Ett av gymnasiesärskolans uppdrag är att förbereda och rusta
ungdomarna för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid (Skolverket 2002).
Szczepanski (2008) uttrycker att eleverna i skolan behöver utgå från sin egen verklighet och
utföra aktiviteter som gör dem motiverade och nyfikna på sambandet mellan det konkreta och
abstrakta i tillvaron. När dessa elever får möjlighet att tänja sina gränser, menar Tonnesvang
(2004), att en positiv känsla av att kunna överträffa sin förmåga infinner sig. Malmström
(2006) pekar på att denna elevgrupp ofta behöver stärka sin självkänsla och känna att de är
accepterade för den de är. Slippa att tänka på att det de inte kan, utan mer känna att de kan på
sitt sätt. Malmström betonar att genom att använda många sinnen i olika lärandesituationer
ges elever möjlighet att både lära och uttrycka sig via olika sinnen (2006). Ibland kan elever
med en utvecklingsstörning ha en begränsad förmåga att uttrycka sig verbalt eller i textform.
Då kan t.ex. en bild berätta så mycket mer om elevens upplevelse (Malmström 2006). Sinnligt
lärande kopplas på så vis även till estetik. ”Om du är en person som kan uttrycka dig i bild, då
gör du en bild i stället. När du väl har gjort den bilden och tittar på den, då kommer orden
(Malmström, 2006, sid. 32). Estetik, bild och form kan på så vis synliggöra hur ungdomar
talar i språkets vidare betydelse samt tänker och reflekterar.

1

2. Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att ta del av pedagogers erfarenheter av att arbeta med sinnligt lärande
på en gymnasiesärskola.

2.1 Frågeställningar
-

Hur skapar pedagogerna en kreativ lärmiljö för sina elever?

-

Använder de sig av några sinnliga lärmetoder och i så fall vilka och hur?
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3. Teoretisk plattform
För att kunna utföra min etnografiska studie behöver jag först sätta mig in i hur begreppet
utvecklingsstörning definieras och vilka styrdokument som gymnasiesärskolans individuella
program lyder under. Jag behöver också ta del av teorierna bakom det sociokulturella lärandet
samt aktuella metodböcker som förklarar hur man stegvis går till väga för att genomföra en
etnografisk studie. En kartläggning av relevant teori och forskning angående sinnliga
lärmetoder och elever med en utvecklingsstörning är också central i mitt arbete. Det ger mig
möjlighet att kunna spegla resultatet av min analys och sätta in den i ett sammanhang.

Hjärnforskning visar, enligt Gärdenfors (2010), att det som är viktigast för utveckling av
förmågor som att kunna läsa, skriva och räkna är elevernas känslor och deras motivation.
Därför, menar Gärdenfors (2010), bör vi i skolan inrikta oss på hur vi kan stödja och förstärka
elevernas naturliga motivation. Om ett lärande misslyckas kan det bero på att det finns en
brist på självförtroende och självuppskattning, en dålig motivation, en verklig eller upplevd
otillräcklighet eller brist på lärtillfällen. Han menar att utan känslor och motivation kan det
inte finnas något lärande. Dessa emotionella tillstånd är en del av lärandet Det finns ett
samspel mellan känslor, lärande och förståelse. Känslorna är kopplade till prestationer i
lärsituationer, t ex glädje, stolthet, skam och frustration. Enligt denna teori påverkas elevernas
känslor i rätt riktning om man höjer deras känsla av att ha kontroll över sitt lärande och om de
får en positiv uppfattning av värdet av det som de lär sig (Gärdenfors 2010). Även Damasio
(2006) beskriver det intima samspelet mellan känsla och förnuft som är nödvändigt för att vi
människor ska fungera som sociala varelser. Det finns, säger Gärdenfors (2010), ett samband
mellan att förstå ett område och att känna att man kontrollerar det. Han menar vidare att all
bildning består av de mönster varje människa har tagit till sig. För att en elev ska kunna ta
tillvara information måste han/hon tolka, värdera och relatera den till annan kunskap. Själva
lärprocessen bygger på att ett material gör motstånd. Genom att strukturera om det och koppla
det till annan kunskap kan man ta det till sig. I denna mening konstrueras kunskap av eleven
själv. Författaren pekar på att mycket av vår vardagsförståelse hänger samman med de
begrepp vi lär oss i skolan och genom den interaktion vi har med andra människor. Ovanpå
detta finns det inlärda kulturella koder. När vi väl lär oss koderna styr de också vår
uppfattning om kulturprodukterna. Vi ser och hör alltså genom de mönster vi har tillägnat oss
(Gärdenfors, 2010).
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Eleven skapar själv sin förståelse genom en kombination av nya och tidigare erfarenheter
som faller samman och bildar ett nytt mönster.

Elevens förutsättningar att lära är utgångspunkten och inte hennes tillkortakommanden. En
särskoleelevs diagnos beskriver de begränsningar personen har till följd av sin
funktionsnedsättning. Med hjälp av den informationen kan en pedagog skapa ett kreativt och
lustfyllt lärande genom att utgå från det som eleven kan och klarar och ge varje elev en lagom
utmaning. Jag har därför valt att använda det sociokulturella perspektivet i mitt arbete som
enligt Vygotskij (1926), Rogoff (1990), Lave & Wenger (1991) och Säljö (2005) utgår från
alla elevers möjlighet att lära och utvecklas i ett socialt sammanhang. För att koppla resultatet
från min studie om sinnligt lärande i gymnasiesärskolan till aktuell teori och forskning inom
fältet kommer jag nu att definiera utvecklingsstörning-funktionshinder, beskriva grunderna i
det

sociokulturella

lärandet,

samt

redogöra

för

aktuell

forskning

inom

utomhuspedagogik/sinnligt lärande som kan kopplas till elever med särskilda behov.

3.1 Utvecklingsstörning – Funktionshinder
För att ha rätt att bli inskriven på en gymnasiesärskola måste en elev från och med 1 juli 2011
ha en diagnostiserad utvecklingsstörning (Utbildningsdepartementet, 2010). Begreppet
utvecklingsstörning används även av Riksförbundet FUB (Föreningen för barn, unga och
vuxna med utvecklingsstörning) (FUB, 2010). FUB förklarar att utvecklingsstörning är ett
funktionshinder som rör en människas begåvningsutveckling och faktorer som påverkat den
under utvecklingsåldern, vilket betyder före 16-18 års ålder. Utvecklingsstörningen ser olika
ut hos olika personer, men alla behöver någon form av personligt stöd och hjälpmedel. Vilka
saker man klarar av beror på vilket stöd och träning man får. Dessa personer behöver längre
tid än andra för att förstå, lära sig saker som är nya och för att uttrycka sina tankar och
känslor. Utvecklingsstörningen kan vara grav (svår), måttlig eller lindrig (FUB, 2010). De
elever som jag träffat under mina observationer har en måttlig utvecklingsstörning. En person
med utvecklingsstörning kan också ha andra funktionsnedsättningar som t ex rörelsehinder,
synnedsättning eller autism. Om man har en lindrig utvecklingsstörning kan man bo
självständigt i en egen lägenhet, ha ett arbete eller någon form av daglig verksamhet och delta
i samhällslivet. De kan läsa texter som är skrivna på ett lätt språk. De förstår sig också på
pengar men kan ändå ha svårigheter att räkna ut hur mycket t ex en lön kan räcka till. Andra
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kan tala och förstå det som är enkelt och som hör ihop med deras vardag. De behöver stöd av
personer som ser till att de har det bra. Som hjälper till med t ex mat, kläder, tider och pengar.
De kan också behöva stöd i form av att de får tillgång till personliga begåvningsstödjande
hjälpmedel. Ibland kan en utvecklingsstörning innebära att en person inte kan tala, utan visar
sina känslor och vilja med kroppen, sin röst eller ansiktsuttryck. För ett barn med en
utvecklingsstörning är det viktigt med konkreta upplevelser för att förstå, särskild träning för
att lära sig vissa färdigheter och mer stöd och uppmuntran från vuxna än andra barn. De
flesta av de här barnen går i särskola med mindre klasser och anpassad läroplan. Ibland är de
också individintegrerade i grundskolan. Man går i en vanlig grundskoleklass men följer
särskolans läroplan. (FUB, 2010). I läroplanen för gymnasieskolans individuella program
beskrivs att i gymnasiesärskolan finns det ett antal fyraåriga nationella program. Därutöver
finns det specialutformade program och individuella program. Det individuella programmet
kan syfta till att stimulera eleven att senare gå över på ett nationellt program, specialutformat
program, ge eleven yrkesträning, verksamhetsträning eller möta speciella behov hos eleven
(Skolverket 2002). Det kan tolkas som att det individuella programmet är möjligheternas
program och att begränsningarna är få. Det finns därför stora möjligheter att skapa en
innehållsrik och varierad undervisning.

3.2 Sociokulturellt perspektiv
Säljö (2005) menar att det är en utmaning för varje lärare att hitta sätt och strategier att möta
varje elev där de befinner sig. I det sociokulturella perspektivet, menar han, är det
sammanhanget för lärande som betonas. Ett samspel mellan individ och en sociokulturell
omgivning betraktas som central för människans utveckling. I samspel mellan oss själva,
olika kulturella redskap och våra olika lärmiljöer formas varje människas sätt att lära; på så
vis, menar Säljö (2005), får vi också nycklar till väsentliga delar av vårt samhälles kollektiva
erfarenheter. Han menar att som ett samlingsnamn på dessa resurser som finns till viss del hos
den enskilda individen, i den sociala interaktionen och delvis även i den materiella omvärlden
kan innefattas i begreppet kultur. Säljö (2005) pekar på att med kultur menas den uppsättning
av idéer, kunskaper, värderingar och andra resurser som vi skaffar oss genom interaktion med
omvärlden. Dessa sk. artefakter är lärandets kulturella redskap som ingår i kulturen och som
hela vår vardag är fylld av. Såväl intellektuella (t.ex. kunskap om hur man odlar potatis, hur
man bevattnar osv) som fysiska artefakter (av människan tillverkade föremål, t.ex. en käpp,
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hacka, plog) är tecken på en människas förmåga att kunna samla erfarenheter och använda
dem för sina syften (Säljö 2005).
I dessa redskap finner vi alltså många av våra gemensamma kunskaper och stora insikter.
Utvecklingen av dessa olika former av medierande redskap av såväl intellektuell som fysisk
natur kan tolkas som den mest centrala faktorn i vår kunskapsbildning.

Lev Vygotskij (1896-1934) var den som formulerade grunderna för det sociokulturella
perspektivet på människans lärande och utveckling (Säljö, 2005). Vygotskij (1926) anser att
man i skolan ska arbeta aktivitetspedagogiskt genom att knyta an till det redan kända när man
vill förklara något nytt. Alltså att gå via en elevs intresse till ett nytt intresse. På så sätt
upprätthålls relationen mellan det verkliga livet och skolan. Inom det sociokulturella
perspektivet används uttrycket proximal utvecklingszon, för att visa hur individens lärande
och utveckling påverkas av stimulans (Vygotskij 1926). Enligt Vygotskij (1926) förändras vi
människor hela tiden och befinner oss i ständig utveckling. I varje situation av samspel har vi
möjlighet att ”ta över” och ta till oss kunskap från de människor vi möter. Genom denna syn,
menar Vygotskij (1926) ses inte människor som kringbärande på ett förråd med kunskaper
utan vi tar ideligen till oss nya former av kunskap som vi med stöd av det vi redan kan och vet
hjälper oss att kunna agera i nya sociala praktiker. Vygotskij (1926) har tre viktiga
pedagogiska slutsatser när det gäller elevers intressen och innehållet i skolan. Till en början 1)
måste ämnena ha ett samband med varandra i en kurs för att knyta an till elevernas intressen.
2) Undervisningen får inte innebära en repetition utan istället ska stoffet vidgas och fördjupas.
3) Det måste finnas en koppling mellan innehållet i skolan och det verkliga livet. Vygotskij
(1926) uttrycker även att kunskap som inte förvärvats genom egen erfarenhet är ingen
kunskap alls. Att elevens erfarenhet bestäms helt och hållet av den sociala miljön. Om den
förändras, förändras elevens beteende. Uppfostran förverkligas genom elevers erfarenhet, som
i sin tur helt och hållet bestäms av miljön, och pedagogens roll reduceras till att organisera
och reglera miljön (Vygotskij 1926).
Det behövs alltså en aktiv elev, en aktiv lärare och en aktiv miljö.

Även Rogoff (1990) presenterar sina perspektiv på lärande om hur barn utvecklar sitt
tänkande när de deltar i en kulturell kontext där de vägleds av såväl lärare som kamrater.
Barnen ägnar sig åt att använda olika intellektuella verktyg i olika verksamheter när de
samtidigt vägleds och utmanas av såväl föräldrar, andra barn och vuxna. Rogoff (1990)
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betonar att genom att barnet deltar i ett gemensamt tänkande med andra människor utvecklar
det även sitt eget tänkande, färdighet och förståelse.

Lave & Wenger (1991) har också de dragit slutsatsen att vi människor lär genom att delta
praktiskt i olika sammanhang. De menar att till en början är deltagandet mer i periferin genom
ett betraktande på avstånd för att allt eftersom öka i både engagemang och komplexitet. Synen
på lärandet som en individuell oberoende process har utvecklats till en teori om att vi lär oss
bättre i och av ett socialt sammanhang. Lave och Wenger (1991) pekar på att människor lär
genom att observera, interagera och härma andra människor. De lyfter fram interaktionen
mellan människor och poängterar hur central den är i en grupp. Författarna försöker komma
ifrån de konventionella föreställningarna av lärande och fokuserar på den aktiva lärprocessen
i en lärande för att sluta i ett fullt deltagande.
Innebörden av ett sociokulturellt perspektiv kan alltså tolkas som att det är den sociala
omgivningen och kulturen som är det mest avgörande för hur individens lärande och
utveckling sker.

3.3. Sinnligt lärande genom utomhuspedagogik
Szczepanski (2009) framhåller att forskningen inom fältet utomhuspedagogik har som
utgångspunkt att lektioner utomhus har en särskild dignitet för lärandet som inte kan uppnås i
det textbaserade lärandet. Gärdenfors (2010) lyfter fram betydelsen av att involvera flera
sinnen och hela kroppen i olika lärsituationer. Han menar att ju fler sinnen som utnyttjas i en
lärsituation, desto bättre kommer eleven ihåg lektionen. Han ger exempel på att det
framkommit att kombinationen av röst och bild ofta ger bättre effekter än kombinationen av
text och bild. Vidare menar han att om vi använder vår kropp som redskap ger det en form av
erfarenhet som leder till att en djupare förankring av lärmaterialet (2010). Änggård (2009)
lyfter fram vikten av att kunna skapa en känsla för naturen hos eleverna genom att de med
hjälp av sina sinnen får upptäcka den bit för bit. Änggård (2009) menar att när barn/elever får
tillgång till vad som växer och lever i skogen och förståelse för naturens kretslopp skapas
förutsättningar för att det också får en känsla för sin miljö. Att de får uppleva en känsla av
helhet och harmoni som uppnås genom att de vistas i en naturmiljö och får sinnliga
upplevelser; känna vind och sol mot sin hud; lyssna till suset i trädens kronor och fåglarnas
sång samt t.ex. uppleva värme och kyla. Även Soulié (2011) uttrycker att naturen som
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undervisningssituationer. Hon (2011) ger exempel på hur pedagoger genom att utöva
friluftsliv tillsammans med sina elever stimulerar ett sinnligt lärande. Här kan fokus röra sig
mellan två fält där det ena handlar om processen och elevens individuella utveckling och det
andra fältet om mål och styrning.

Det är viktigt, menar Soulíe (2011), att man som

ämneslärare vet var man befinner sig i detta spänningsfält och att de samspelar med varandra
och att en ämneslärare kan ha båda perspektiven som utgångspunkt vid planering av
lärandesituationen. För att elever ska få en möjlighet att lära är det nödvändigt att skapa
tillfällen för reflektion och eftertanke. Att få vara i stillhet och eftertänksamhet en stund ger
undervisningen kvalité. Souliés (2011) pekar på att eleverna gärna visar intresse för det de
själva upplevt och behöver tid för bearbetning och återberättande. Ett återberättande kan
enligt Eriksson, Furå & Pettersson (2007) göras med hjälp av fotografier, film, skoluppgifter i
böcker eller genom att skapa något av material från en utflykt.

Sølvik (2011) menar i sin studie att betydelsen av en persons handlingar blir mer synligt i
utomhusmiljön, att konsekvenserna är tydliga och reella och att valen betyder något i den
aktuella situationen. Produkten i friluftsliv knyts till det uppslagna tältet eller det brännande
bålet. Samtidigt kan paddlingsprocessen nerför älven också beskrivas som ett mål i friluftsliv.
Målet är inte bara att komma fram utan att välta, utan också att vara på väg, tillsammans med
andra i kanoten. Vägen och upplevelsen på vägen är ett mål i sig själv som kan skilja sig från
målet om en slutprodukt, menar Sølvik (2011), och att detta kroppsliga samspel är en
egenskap för friluftsliv som lärmiljö. Hon menar också att samspelet samtidigt kan beskrivas
som ett medel för att nå ett mål, som t ex att slå upp ett tält. Änggård (2009) lyfter fram det
positiva i att klara av och bemästra de svårigheter som det ibland kan innebära att vara
utomhus. T.ex. att kunna ta sig fram på ojämnt underlag och klara av strapatser. Änggård
(2009) menar att bemästrandet skapar trygghet och eliminerar stress. Hon lyfter även fram
organisationen i tid och rum, rutinerna och den rumsliga strukturen som ersätter den trygghet
och inramning som lokalerna inne på skolan kan erbjuda. Sølvik (2011) beskriver hur
ungdomarna framhäver friluftslivet som ett mer informellt lärande än hur de upplever
undervisning i klassrummet. Att de fasta rollerna läggs åt sidan vilket leder till en mer
avslappnad kommunikation i utemiljön än i klassrummet. Eleverna i Sølviks studie (2011)
upplever relationen med de vuxna som generellt mer positiv ute i naturen än i klassrummet.
De upplever att de vuxna intar en mer deltagande roll, upplevs snällare och mer som en
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kompis när de är i utemiljö. Eleverna upplever att de lättare lär känna lärarna, upptäcker nya
sidor hos dem och att de kan visa en ny sida av sig själva.
Det er jo at da, de har jo ikke… de skal ikke lære oss så mye på tur. De skal
ha det liksom godt med oss, ha det koselig med oss og sånn (Sølvik, 201, sid
88).

Sølvik (2011) vill i sin studie visa att fokus ändras från lärande till likvärdigt samspel. Lärarna
blir mer tillgängliga och deltagande när de är på tur tillsammans. De har tid och möjlighet att
vara tillsammans med eleverna. Han menar att detta informella samspel kan ge en god grund
för teoretisk undervisning vid en senare tidpunkt i klassrummet.
3.3.1 Platsens betydelse för lärandet
Eriksson, Furå & Pettersson (2007) menar att personer med en utvecklingsstörning lär sig
genom egna upplevelser som de får hjälp att bearbeta. I utomhusmiljön blir sinnesintrycken
tydliga och konkreta och lätta att ta till sig, menar författarna, och på det viset, väcks
nyfikenhet och motivation. Brodin (1991) menar att kombinationen av flera funktionshinder
kan få olika konsekvenser för varje person och att det därför ställs stora krav på miljön och de
människor som finns runt de här eleverna. Det är inte självklart att den pedagogiska
verksamheten enbart ska ske innanför skolans väggar. Både läroplan och kursplaner strävar
efter ett så verklighetsbaserat lärande som möjlig (Skolverket, 2002). I dessa styrdokument
uppmanas pedagogerna att ge eleverna överblick och sammanhang och det står läraren fritt att
välja fysisk miljö och metod för att nå mål och skapa en varierad sammansättning av ämnen
och arbetsformer (Skolverket, 2002). Eriksson, Furå & Pettersson (2007) vill visa på att den
textbaserade undervisningen i klassrummet ofta kan bli en ytlig kunskap när den inte kopplas
till verkliga upplevelser. De menar att genom att personen bearbetar en sinnlig erfarenhet
leder den i förlängningen till boklig bildning. (Eriksson, Furå & Pettersson, 2007)
Reformpedagoger som Dewey och Key satte tidigt fingret på samspelet mellan en aktiv
individ och en aktiv miljö och var båda kritiska till den rådande skolkultur som de menade
tvingade in barnen i en passiv och receptiv roll (Dewey, 1917; Key, 1995) Det finns en
pedagogisk övertygelse om det värdefulla i att använda landskapet och andra läranderum än t
ex klassrum.
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Bildningen kan vara vunnen på de mest regellösa sätt – kanske vid
aftonbrasan eller på ängen, vid havsstranden eller i skogen; kan vara
hämtad ur gamla luntor eller ur naturen själv; det kan vara stora luckor och
mycket ensidighet men ehuru levande, personlig, självägd, rik är den icke
mot deras, som i femtonåriga lärokursers cirkelgång med tillbunden mun
tröskat axet från varandras åkrar (Key, 1995, sid. 35).

Här framhåller Key värdet av att lära i och av naturen genom att skaffa sig egna upplevelser
och erfarenheter.
3.3.2 Tematiserat lärande
Genom temaundervisning kan det bli ett helhetsbaserat lärande. Szczepanski (2007) anser att
utemiljön mer än innemiljön stimulerar till att fler sinnen är delaktiga i lärandet genom att en
utelektion kan stimulera både ande och hand, praktik och teori. Szczepanski (2008) betonar
också vikten av att använda sig av temaundervisning för ett helhetsbaserat lärande. Eriksson,
Furå & Petterson (2007) pekar också på att ett övergripande mål med utomhuspedagogiken är
att låta eleverna samla gemensamma upplevelser som sedan diskuteras och bearbetas i
klassrummet. Fotografier, film och föremål blir stöd till samtalet. Med hjälp av de
gemensamma händelserna kan alla känna igen vad som diskuteras och upplevelserna blir en
källa att ösa ur för att stimulera kommunikation och ge eleverna nya språk och begrepp.
Författarna

menar

att

elever

med

funktionshinder

behöver

fysiska,

konkreta

sinneserfarenheter och upplevelser i högre utsträckning än andra för att lära. För att hitta fram
till elevens egen motivation och väcka dennes nyfikenhet bör alla sinnen och känslor
stimuleras. Utomhuspedagogiken ger möjlighet till en oändlig variation för alla sinnen.

Spänning stimuleras av både grov- och finmotorik, estetiska upplevelser
av färg, form och material, upptäckter kring mat, smak och lukt, väder,
vind och årstider, samt experiment, djur och växter. Dessutom blir den
gruppgemenskap som skapas av gemensamma aktiviteter i sig till lärande
(Eriksson, Furå & Pettersson, 2007, sid. 17).

Här betonas variationen av de olika sinnesintryck som eleverna kan möta i en
naturmiljö som tillsammans skapar helhet och sammanhang för eleverna. De blir
på så vis själva delägare av inlärningsuppgiften.
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3.3.3 Växelverkan av sinnlig upplevelse och boklig bildning
Eriksson, Furå & Pettersson (2007) uttrycker att det är bra om man som pedagog kan vara så
flexibel som möjligt och att undervisningen anpassas efter elevernas intresse eftersom det är
den inre motivationen som skapar en varaktig kunskap. Genom ett situationsanpassat lärande
tar en pedagog tillvara det som för stunden väcker elevernas engagemang för att utveckla det
till ett lärande. Tanken med den här pedagogiken är att eleverna ska uppleva och lära känna
sin egen kropp och sina fysiska och mentala gränser. I detta sammanhang blir rörelsen och
det aktiva deltagandet avgörande för hur vi förstår, upplever och lär i utomhuspedagogik
(Eriksson, Furå & Pettersson, 2007). Så här beskriver en flicka hur hon lär sig bäst genom att
bruka hela sin kropp

Vi bruker jo naturen som klasserom på en måte. Også jeg har i hvert fall
lettere for å lære ting når jeg flyr ute for eksempel, og kan se på det,
istedenfor å se på et bilde i boka, da (Sølvik, 2011, sid. 84).

Sølvik försöker i sin studie med norska ungdomar, (2011), att visa att det finns ett behov av
att lära genom att vara där tingen naturligt hör hemma. Att aktivt använda sin kropp för att
samla information och för att lära sig nya saker. Det handlar inte bara om att se sakerna i sitt
rätta element, utan också om att aktivera sig, känna och uppleva saker i sin naturliga miljö.
Om ett lärande ska upplevas meningsfullt för eleven förutsätter det, menar Sølvik (2011) att
tanken får röra sig mellan en helhet och detaljer, mellan ett konkret och abstrakt tänkande.
Även Dahlgren (2006) talar om denna växelverkan som skapas genom sinnliga upplevelser
och boklig bildning. Sølvik (2011) lyfter i sin studie fram fördelen med att integrera
utomhusupplevelser med matematik. Att de olika siffrorna kommer att betyda någonting och
inte bara vara tecken i en lärobok. Sølvik (2011) menar samtidigt att naturen öppnar upp för
kroppsliga reaktioner och möjligheter. Att eleverna kan utforska nya sidor av sig själv genom
mötet med naturen och andra människor.

Men det handler om konsentrasjon også. Når jeg er inne, så må jeg liksom
konsentrere meg. Jeg må stenge alt annet ute, og holde fokus på akkurat
det som står i boka, eller den oppgava jeg skal gjöre. Når jeg er ute, så
slipper jeg det. Jeg kan liksom høre etter det som blir sagt, samtidig som
jeg får med meg det som skjer rundt meg. Lyder og ting i naturen for
eksempel (Sølvik, 2011, sid. 83).
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Eleven sätter ord på hur hon kan öppna alla kanaler när hon är ute i naturen. Hon kan höra
efter vad som blir sagt, samtidigt som hon får med sig upplevelser och erfarenheter i naturen.
3.3.4 Kommunikation och språk i en social lärmiljö
Vi kommunicerar alla med vår omgivning, menar Eriksson, Furå & Pettersson (2007) och vi
behöver öva oss i att förstå meningen med kommunicerandet och att den påverkar vår vardag.
Detta betonas även av Säljö (2000). ”Människor lär genom att delta i praktiska och
kommunikativa samspel med andra” (Säljö, 2000, sid. 105). Säljö lyfter fram att det är
lärarnas uppgift att se och upptäcka elevers signaler och försök till att kommunicera.
Kommunikation och samspel återfinns alltid mellan människor. De gemensamma
upplevelserna utgör grunden för ett utvecklande av detta samspel till ett språk. Säljö (2000)
säger att egna sinnesupplevelser är en bra start för utveckling av ett språk och för att greppa
sin tillvaro. Han menar även att sinnesupplevelserna stimulerar elevernas motivation och
väcker lusten att lära.

Pär Johansson är konstnärlig ledare för teatergruppen Glada Hudik. Många av skådespelarna i
gruppen har någon form av utvecklingsstörning. Karlsson (2011) förklarar hur Johansson
lyfter fram ledarskapet som en viktig komponent för att dessa personer ska utvecklas positivt i
ett lärande, att ledaren måste ha mycket passion, entusiasm och glöd och våga ta beslut och
misslyckas. Ledare som arbetar med personer med en utvecklingsstörning behöver även vara
ödmjuka som människor, ha självironi, humor och intelligens och tillföra ny kompetens. På
det viset blir ledaren, enligt Johannsson, en viktig katalysator för att skapa motivation och
energi i gruppen (Karlsson 2011). Johansson framhåller även vikten av att behandla alla lika,
normalstörd som utvecklingsstörd. I ett gemensamt projekt måste man kunna kommunicera.
Genom att kommunicera kan man skapa förståelse och då läggs grunden för integration
(Karlsson, 2011).

Sølvik (2011) förklarar i sin studie hur utomhuspedagogik kan uppfattas som en arena som
genom sin egenart öppnar upp för social träning genom socialt deltagande och samarbete.
Sølvik (2011) menar att ett av målen med att utöva friluftsliv i skolan är att öka ungdomars
sociala kompetens. Människan har en levande kropp och upplever sin omvärld med alla
sinnen. En kroppslig sinnesupplevelse är en förutsättning för att kunna reflektera över en
händelse och framstår som primär. Sølvik (2011) poängterar att huvudpoängen i
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kroppsfenomenologin är hur vi människor deltar och samspelar kroppsligt med vår omvärld
och människorna omkring oss.
Ja, det har jo noe å si da, fordi att strømmen gikk jo nedover, så det hade
jo vært dumt å bare padle oppove, også oppover alle de strykene og sånn,
det hade ikke gått. Det sier seg selv (Sølvik, 2011, sid. 82).

Sølvik (2011) vill visa att ungdomarna övar sig i att samarbeta och läraren behöver inte
övertyga eleverna om konsekvenserna/faran med att t ex välta kanoten. Vattnet gör att man
blir våt och ofta kall efter en stund. Detta står menar Sølvik (2011) i motsättning till många
situationer i skolan, där lärare måste konstruera och förklara konsekvenserna av en oönskad
handling för eleverna.
Man får jo bedre samarbeid hvis man er aktive sammen liksom. Så får man
jo bedre samarbeid for eksempel, hvis to sitter i en kanot, så må jan jo
samarbeide. Man kan ikke samarbeide da. Det går jo ikke. Da går jo
kanoen dit, og dit, og dit, og bort och tjo og hei (Sølvik, 2011, sid. 86).

eller som en annan flicka uttrycker vikten av att samarbeta när man sätter upp ett tält:
Når man er to, så kommer det vel som regel opp. Men hade jeg gjort det
alene, tror jeg aldri det teltet hade gått opp. Da tror jeg det bare hade ligget
på bakken, jeg. Så hade jeg bare ligget med den der teltduken over meg.
Jeg tror ikke det hade kommet opp da (Sølvik, 2011, sid. 87).

Ungdomarna upplever det som meningsfullt att ha ett tält att sova i om natten, därför blir
också samarbetet att sätta upp tältet meningsfullt. Konsekvenserna av att sätta upp tältet
upplevs som tydligt och reellt. Praktiska och kroppsliga utövningar i friluftsliv kan på detta
sätt, menar Sølvik (2011), medverka till socialt samspel. Möjlighet att lära sig umgås med
andra människor, samarbeta, visa omsorg eller hävda sig själv är beroende av att vi deltar i
reella sociala sammanhang där vi får praktisera våra färdigheter. Den sociala lärsituationen är
på det sättet inbakat i praktiska aktiviteter och uppgifter ute, och lärs i de situationer där de
också ska användas (Sølvik (2011).
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Når vi er ute læer jeg masse om hvordan andre personer er. De andre lærer
om meg. (…) Men vi blir bedre kjent med hverandre når vi er ute sammen.
Turene er stort sett positive for alle. Vi har de allright sammen. Prater
sammen, diskuterer (Sølvik, 2011, sid. 89).

Sølviks studie (2011) förtydligar att samarbetet som friluftslivet öppnar upp för, gör att
ungdomarna lär känna varandra bättre och en del menar även att de lär känna sig själva bättre.
De ser att de kan och klarar saker de inte trodde var möjligt. En pojke framhäver hur de
kroppsliga och sociala aktiviteterna också framstår som sociala möjligheter:
Når man er sliten så vet alle at du har i hvert fall gått like langt, og alle
sammen liksom skjønner at alle andre er slitne og sånn. Men hvis du möter
en kamerat sånn helt til daglig, så, så veit du ikke hva han har gjort før på
dagen. (…) Det er en av grunnene til at vi er greie med hverandre når vi
kommer opp (till hytta) fordi da vet vi at alle er slitne og da er det ikke noen
som orker å lage noe bråk da heller (Sølvik, 2011, sid. 90).

Sølvik (2011) pekar här på att samspelet i elevgruppen blir annorlunda i friluftslivet än i
vardagen och lyfter fram sambandet mellan den kroppsliga och sociala dimensionen av att
lära i landskapet. Hela kroppen används och de praktiska och kroppsliga färdigheterna anses
vara lika viktiga som de kognitiva i friluftsliv (Sølvik 2011).
3.3.5 Trygghet
Eriksson, Furå & Pettersson (2007) lyfter fram att elever med en utvecklingsstörning behöver
känna sig trygga i sin grupp. Att de är känsliga för förändringar och en gruppkänsla kan ta
lång tid att skapa. Samtidigt är trygghet och gruppgemenskap nödvändig för att utveckling
och lärande ska bli möjligt. Författarna menar att det är lättare att skapa mer dynamiska
situationer när eleverna i gruppen kommer nära varandra i lektioner utomhus. Eleverna
behöver samarbeta för att få plats kring elden, för att gå i grupp på en smal stig eller genom
upptäckter och händelser. När detta sedan kombineras med för och efterarbete inomhus menar
Eriksson, Furå & Pettersson (2007) att det skapas gynnsamma förutsättningar som har
betydelse för gruppkänslan och utvecklingen av ett socialt samspel. Att platsen ingår i en
helhetssyn på elevens lärande. En utevistelse ger möjlighet att stimulera många sinnen, kropp
och själ. Detta behövs menar Eriksson, Furå & Pettersson (2007) för att kunskapen ska bli
djup och levande och kunna sättas i ett sammanhang. Pedagoger kan gärna besöka samma
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plats många gånger tillsammans med eleverna för att skapa trygghet, sammanhang och
förståelse. För en elev med utvecklingsstörning kan omväxling betyda att få gå till samma
plats men uppleva att samma ställe kan vara lika men ändå så olika. En känd plats ger chans
till ökad kreativitet och säkerhet i olika moment, det leder i sin tur till ökad självkänsla och
självförtroende (Eriksson, Furå & Pettersson, 2007). Också Änggård (2009) poängterar vikten
av att återkomma till en för barnen/eleverna känd miljö för att skapa trygghet. De kan göra sig
en bild av vilka möjligheter platsen erbjuder och på så vis förbereda sig. Även Säljö (2000)
visar på att en viktig del av pedagogens förberedelse och pedagogik är att välja plats för
lärandet och det blir också en del av det sociokulturella sammanhanget.
3.3.6 Att utveckla sig själva
I pedagogiska sammanhang är det stort fokus på elevutveckling menar Eriksson, Furå &
Pettersson (2007). Förutom att eleverna tränar socialt samspel och utvecklar sitt språk hjälper
utomhusundervisning den enskilda eleven att uppnå individuella mål. T ex att våga vara i
skogen, gå på ojämn mark eller våga upptäcka nya saker genom att gå vid sidan av stigen.
Andra mål kan också vara att ta egna initiativ och fatta egna beslut, klara av praktiska
uppgifter som att plocka bär, laga mat, packa och bära sina saker, få kunskap om naturen, se
likheter och skillnader, upptäcka mångfalden. Öva motorik i olika svårighetsgrad, öva
samarbete, förstå sammanhang, följa en process, integrera matematik, svenska och andra
skolämnen. Eriksson, Furå & Pettersson (2007) menar att i ett sociokulturellt lärande tas alla
lärtillfällen om hand och struktureras på ett sätt så att eleven kan ta till sig kunskap, reflektera
och utvecklas. Att eleverna stimuleras att se ideal, mål och värden i tillvaron och att en
tillrättalagd friluftsaktivitet i trygg och tät kontakt med naturen känns meningsfullt. Eriksson,
Furå & Pettersson (2007) pekar på att eleverna upplever en positiv känsla över att
bemästra/behärska/klara av något. De betonar även att när man utgår från individens
förutsättningar uttrycker många en så stor glädje över känslan att kunna tillägna sig nya
kompetenser, att de Ibland kan bli överraskade över sitt eget kunnande. Eriksson, Furå &
Pettersson (2007) säger att detta stärker elevernas självtillit och skapar mod inför kommande
utmaningar. De lyfter fram att alla kan bli bekräftade genom deltagande i olika aktiviteter
efter var och ens förutsättningar och att eleverna även upplever samhörighet med andra. Även
Tönnesvang (2004) förklarar att aktiviteterna och upplevelserna blir starkare om de delas med
andra, att elevernas samarbete och ansvarstagande är nödvändig för att aktiviteten ska
fungera. Pär Johannesson (Karlsson 2011), förklarar i att Glada Hudik-teaterns framgångar
beror mycket på det samspel som sker på scenen. Att de utvecklingsstörda aldrig är på scenen
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helt själva utan andra normalstörda, agerar tillsammans med de utvecklingsstörda. Det är på
lika villkor. De utvecklingsstörda utvecklas av att få känna sig duktiga, känslan av att lyckas.
Det gäller att skapa rätt förutsättningar för en möjlighet att lyckas. Att alla gör det de är bra på
och känner att de duger precis som de är. I den sociala gemenskapen, menar Johannsson, kan
utveckling av den sociala kompetensen ske. I ett öppet klimat känner de utvecklingsstörda
tillhörighet med varandra och vågar att ta för sig. Det skapar trygghet att vara den man är trots
sitt handikapp. Johansson framhåller vikten av att vara rak till den här gruppen människor. Att
inte hymla och tycka synd om. På så vis skapas inre motivation och kreativitet. (Karlsson,
2011) Pär Johanssons erfarenheter av sinnligt lärande genom teater och drama lyfter fram det
sociokulturella samspelets betydelse för lärande. Genom att skapa en arena där människor
med och utan funktionshinder kan mötas möjliggörs förutsättningar för kommunikation som i
sin tur kan leda till förståelse och integration (Karlsson, 2011). En inre drivkraft och
motivation tänds när de utvecklingsstörda får möjlighet att utveckla något de redan kan och
klarar.
3.3.7 Kroppen i rörelse
Sølvik vill i sin studie (2011) visa att i naturen är kroppen hela tiden engagerad. Att i
naturlandskapet aktiveras alla sinnen och stimuleras eleven till rörelse. Sølvik beskriver hur
barn dras till naturens lekplats. Genom att klättra i slänter, balansera på trädstammar, klättra i
träd, gömma sig i löven, springa upp och ner för branter och höjder och bestiga stenar och
berg. Sølvik (2011) menar att man känner kroppen medvetet och omedvetet oavsett om man
är i rörelse eller inte. Att eleverna påverkas av vind och väder, att underlaget kräver
kompensation och att ögat dras till något i rörelse, former och färger i landskapet, ett visset
löv eller en liten insekt. Vädrets skiftningar är också element som beskriver dynamiken i
naturen. Sølvik (2011) visar hur det kan påverka elevernas humör.

En blir jo i godt humör av sola, da. Så…hade det regnet, når jeg blir litt
mer sånn…jeg blir sånn trött og sånn, når det er dålig vær. Så blir jeg sånn
ja, nei, nå har jeg bare lyst til å legge meg ned (Sølvik, 2011, sid. 82).

Sølvik (2011) vill visa hur naturen utmanar eleverna kroppsligt med väder, terräng och ett
levande landskap.
Szczepanski (2007) menar att genom förstahandserfarenheter och fysisk kontakt med naturen
blir lärandet mer autentiskt och meningsfullt. Utomhusundervisningen kan, enligt Sølvik
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(2011) främja motoriken utan att det upplevs som ett träningspass. En dag i skogen ger ändå
eleven en rejäl dos träning i både styrka, smidighet, koordination och kondition. I Sølviks
studie (2011) framhålls de praktiska moment som ungdomarna möter i naturlandskapet. T.ex.
kanotpaddling, skidåkning, segling, fjällvandring och klättring . Sølvik menar att uppgifterna i
friluftslivet fordrar att ungdomarna aktiverar sig och använder sin kropp. Eleverna upptäcker
sig själva på nytt.

Du blir sliten, du blir det. (…)Å kveldene(…)da er det like greit å bare gå
og legge seg. Alltså når vi kom frem den förste dagen, da var jeg innmari
sliten, så da kom vi frem til hytta etter vi hade grilla polser liksom, så gikk
jeg og lag meg og sovna en time eller to til det var midda, også… Det var
innmari deilig da, å bare kunne legge seg og sove. Det var deilig (Sølvik,
2011, sid. 84).

Sølvik (2011) förklarar hur ungdomarna blir trötta och upptäcker nya muskler eller sidor av
sig själva som de inte visste att de hade.
3.3.8 Naturens sundhetsframkallande ideal
Rörelse och frisk luft kan vara sundhetsframkallande. Det finns undersökningar som visar att
barn får bättre hälsa genom att vistas mycket ute, t ex färre infektioner och bättre motorisk
utveckling(Mårtensson, Boldemann, Söderström, Blennow, Englund & Grahn, 2009). Fysisk
aktivitet i friluftsliv genom anpassade idrotts och rörelseaktiviteter är alltså viktiga
hälsofrämjande faktorer. Den psykiska hälsan har en särskild betydelse för personer med en
funktionsnedsättning. Den psykiska hälsan är en förutsättning för trivsel, utveckling och
lärande. Psykiska faktorer kan förklara varför dessa personer upplever att de finner ro och
harmoni, att det uppstår färre konflikter, att kommunikationen mellan eleverna är bättre, att
koncentrationen stiger och att det är lättare att samarbeta. Studier visar att det finns
hälsofrämjande fördelar med att motionera i gröna områden i jämförelse med icke-gröna
områden. Detta är konstaterat genom mätning av blodtryck, hjärtrytm och sinnestillstånd
(Adhémar & Jorgensen, 2008).

Evidensbaserad forskning visar att det finns generella stressnedsättande effekter av att vistas i
naturen. Adhemar & Jorgensen (2008) menar att naturen används som stöd i personers
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psykologiska behandling. De pekar på att de sista 25 årens forskning har skapat evidens för att
vistelsen i en biologisk miljö har en särskilt positiv verkan på vår psykologiska hälsa.
3.3.9 Historik över naturbaserade aktiviteter och personer med intellektuella funktionshinder
Niemi (2010) beskriver i sin forskning om naturbaserade aktiviteter och personer med
intellektuella funktionshinder ett historiskt perspektiv. Hon menar i att historiskt sett fanns
det tidigt en uppfattning om att det sociala lärandet och yrkeslärandet med naturbaserade
aktiviteter ansågs lämpligt för personer med intellektuella funktionshinder. Personer med
funktionshinder kunde t ex få sysselsättning i trädgårds- och jordbruksarbete på anstalterna.
Arbete i lantbruk och trädgård ansågs vara det mest lämpliga för de funktionshindrade och
syftet med de praktiska färdigheterna var att det skulle ge större möjligheter till fortsatt
sysselsättning. Niemi (2010) vill visa att naturbaserade aktiviteter kan vara gynnsamma för
socialt lärande. Deltagarna fostras till att passa tider och följa regler. Detta sociala lärande,
menar hon, är angeläget för dessa personer för att så småningom fungera på ett arbete eller
praktikplats. Deltagarna visar ett ömsesidigt socialt omsorgsansvar och bygger betydelsefulla
vänskapsförhållanden. Yrkeskunskaper traderas genom att handledare åskådligt och gripbart
visar deltagarna hur de naturbaserade aktiviteterna ska utföras. Niemi (2010) lyfter fram att
här behövs diskursiva verktyg som fysiska artefakter. Deltagarna lär sig både språkliga
begrepp och även praktiska yrkeskunskaper. Genom intellektuella och fysiska artefakter blir
deltagarna delaktiga i kunskaper och färdigheter i samspel med varandra och omgivningen.

Det dualistiska sättet att se på kunskap, menar Niemi (2010), skiljer teoretisk och praktisk
kunskap. Detta, säger hon, är en allvarlig följd av att elever inte alltid tillåts utveckla sitt
potentiella lärande. Niemi (2010) uttrycker att ibland uppenbaras en vänlig inställning om att
inte ställa för höga krav på eleverna. Om handledarna/lärarna missar att de praktiska
aktiviteterna även rymmer beräkningar och begrepp, kan det innebära att de begränsare ett
presumtivt lärande hos deltagarna. Niemi (2010) förklarar att eleverna då kan reagera på att
det ibland finns en attityd som särbehandlar dem. Hon slår i sin studie fast att har vi en tilltro
till människor och ser deras kapacitet och resurser kan det ge ett annat lärande än vad som
sker om man fokuserar på människors brister och en uppdelning i teori och praktik (Niemi,
2010). Detta kan tolkas som att om vi istället försöker att inte fixera oss vid dessa kategorier
kan det istället möjliggöra ett mer flexibelt lärande för den här målgruppen. Deltagande i
naturbaserade aktiviteter kan vara ett sätt att få erfarenheter som främjar både allmänna
kvalifikationer och specifika kvalifikationer.
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Sammanfattningsvis har jag i min teorigenomgång försökt beskriva och förklara det
sociokulturella perspektivets grundpelare som vilar på att det är den sociala omgivningen och
kulturen som är det mest avgörande för hur individens lärande och utveckling sker. Att det är
en utmaning för varje lärare att hitta sätt och strategier för att möta varje elev där de befinner
sig. Sociokulturellt lärande innebär också att vi som pedagoger försöker knyta an till det för
elever redan kända när vi vill förklara något nytt. Ett av skälen till att arbeta med sinnliga
lärprocesser i uterummet som ofta återkommer är att man får med känslorna i inlärningen. Att
känslorna stärker minnet och skapar motivation. Jag har försökt redogöra för olika
resonemang kring huruvida lektioner i natur och kulturlandskap kan anses ha en särskild
dignitet för elevers lärande och vilket behov skolan har av markkontakt för lärande och
reflektion. Denna teoretiska plattform kommer sedan att återkomma i min diskussionsdel där
jag jämför de lärdomar och fenomen som framkommer i mina observationer och intervjuer
med aktuell forskning inom fältet.
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4. Metod
Jag har i min studie valt att använda mig åt kvalitativ forskning. Det innebär att min metod
består av deltagande observationer, fältanteckningar, informella samtal, semistrukturerade
intervjuer och dokumentläsning i en etnografisk studie. Parallellt med min etnografiska studie
kommer jag också att ta del av den relevanta forskning och litteratur som skrivits kring
sinnliga lärmetoder. Min strävan är att spegla analysen av min etnografiska studie mot aktuell
forskning och försöka lyfta fram mina personliga slutsatser i den avslutande diskussionsdelen

4.1 Etnografisk ansats
Etnografi står för en forskningsmetod där forskaren engagerar sig i en social miljö under en
längre tidsperiod. Forskaren ska genomföra regelbundna observationer av hur deltagarna i
denna miljö beter sig. Han/hon ska lyssna på och delta i samtal av olika slag. Forskaren ska
också intervjua informanterna om företeelser som inte går att observera direkt eller som
etnografen är oklar över. Forskaren samlar in skriftliga källor som rör denna grupp och
utvecklar en förståelse av gruppens kultur och av människors beteende inom ramen för denna
kultur för att sedan formulera en detaljerad redogörelse för denna miljö (Bryman, 2002).
Jag kommer nu att beskriva genomförandet av min studie. Enligt etnografisk forskningspraxis
kommer jag under mina deltagande observationer studera vilka metoder och verktyg
pedagogerna använder i inlärningssituationen och studera interaktionen och kommunikationen
i lärandesituationerna. Jag använder mig av en så kallad metodtriangulering (dvs.jag låter
olika metoder komplettera varandra för att få ett område belyst på ett allsidigt sätt och på det
viset stärka validiteten) (Stukát, 20005) Kvalitativa forskare som väljer att använda sig av
etnografi eller deltagande observationer brukar också genomföra ett antal intervjuer (Bryman,
2002). Förutom deltagande observationer har jag även intervjuat fyra pedagoger och tagit del
av deras reflektioner kring sinnligt lärande i gymnasiesärskolan samt gjort en litteraturstudie
över relevant forskning och litteratur inom fältet.
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4.1.1 Tillträde till fältet
Jag tog i september kontakt med skolans rektor och frågade om jag skulle kunna få observera
och intervjua ett arbetslag för att ta del av deras erfarenhet av sinnliga lärmetoder. Hon
välkomnade mitt intresse och jag blev snart inbjuden till det arbetslag som arbetar med
skolans individuella program. Efter att ha presenterat min forskningsidé fick de möjlighet att
ställa frågor. Efter en vecka kom jag tillbaka och fick klartecken om att jag skulle kunna få
göra fältstudier och intervjua några pedagoger i arbetslaget. Jag gjorde upp ett kalendarium
tillsammans med lärarna i Estet Bild, Estet-Film och Tema om när jag kunde utföra mina
observationer.
4.1.2 Fältarbetets tidsram
Fältstudierna genomfördes mellan v.39-49, 2010 vilket resulterade i ca 18 h observationstid.
Ca 12 timmar med kursen Estet Bild och Estet Film och 6 timmar med kursen Tema Världen.
4.1.3 Urval
Eftersom jag arbetar med undervisning på halvtid och skriver min uppsats på halvtid var jag
beroende av att inte ha alltför långt till den skola som skulle bli föremål för min studie. Valet
av gymnasiesärskolan föll sig naturligt då jag skulle få möjlighet att få insyn i en för mig helt
ny skolform samtidigt som jag enkelt och snabbt kunde förflytta mig dit. Den
gymnasiesärskola där jag gjort min studie består av 78 elever och 34 personal. På det
individuella programmet där jag gjort mina deltagande observationer och intervjuer går det 22
elever. Det var min önskan att få följa kurserna Estet-Bild och Estet-Film och temalektioner
där det sinnliga lärandet var i fokus på olika sätt.
Gymnasiesärskolans individuella program ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
kunskaper som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid. För
varje elev upprättas en studieplan som utgår från elevens förutsättningar och behov. Inom
yrkesträning och verksamhetsträning ges flera möjligheter att fördjupa kunskaper som har
med estetiskt skapande, mat och boende samt natur och miljö att göra. Följande kurser är
gemensamma: Estetisk verksamhet, Idrott och hälsa, Matematik, Samhällsorientering,
Svenska och följande kurser är valbara för eleverna: datorkunskap, engelska, estetiskt
skapande, mat och boende samt natur och miljö (Skolverket, 2002). Jag kom att intervjua fyra
pedagoger som alla arbetar inom det individuella programmet på gymnasiesärskolan. Min
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ambition var att intervjua de lärare som jag också skulle göra observationer hos och resultatet
blev att jag fick göra deltagande observationer hos tre av de intervjuade pedagogerna.
4.1.4 Deltagande observation och observatörsrollen
På grund av att människans minne inte är helt pålitligt behöver etnografer föra anteckningar
från observationerna (2002). Det bör vara detaljerade sammanfattningar av skeenden och
beteenden samt forskarens egna reflektioner över dessa. Det handlar om att försöka
specificera vissa nyckeldimensioner som man har sett och lyssnat på. Eleverna hade en
schemalagd undervisning de dagar som de inte var ute på praktik. Inför mitt första besök med
eleverna presenterade jag mig och förklarade att jag också arbetade på skolan men på ett annat
gymnasieprogram men att jag också gick ”i skola”, precis som eleverna för att lära mig nya
saker. Jag frågade om de tyckte att det var ok att jag var med under ett antal lektioner under
hösten och de gav sitt samtycke till det. (Även vårdnadshavare till elever under 18 år fick
skriftligt lämna sitt samtycke vilket alla gjorde). Under mina observationer försökte jag att
skriva ner mina intryck så snart som möjligt efter att jag hade sett eller hört något intressant
(Bryman 2002). Jag antecknade under observationerna öppet i ett block eller skrev ner på
datorn för att senare renskriva efter lektionen. När jag senare försökt att analysera mina
observationer har jag försökt att dela in mina noteringar i kategorier som fysisk miljö,
aktiviteter, social miljö, planerade aktiviteter, oplanerade aktiviteter, deltagarnas beteende,
informella interaktioner samt språk (Patton, 1987). Min upplevelse var att jag snart smälte in i
den sociala miljö där jag befann mig. Elever och pedagoger vande sig vid att ha mig som
observatör närvarande och vare sig lärare eller elever ägnade mig något särskilt intresse utan
fokus och engagemang var på den planerade uppgiften för lektionen. Jag försökte att hela
tiden betrakta utifrån de olika perspektiven och så detaljerat som möjligt återge vad jag såg,
hörde och kände i min text. Oftast hade jag en icke-deltagande roll som observatör och satt
med min dator eller mitt anteckningsblock lite vid sidan om gruppen och pedagogen. Jag
försökte att skriva under tiden men när detta inte alltid var möjligt satte jag mig direkt efter
lektionerna och skrev ner mina iakttagelser. T.ex vid lektionerna utomhus. I Estet-bild befann
vi oss i ett och samma klassrum under de lektioner som jag observerade. Lektionerna i Estetfilm var både inomhus och utomhus. T.ex. spelade de in scener till en kärleksfilm som skulle
utspela sig på ett tivoli. (Mycket lägligt skulle det dagen efter denna aktuella lektion vara
marknad på orten och flera karuseller och marknadsstånd hade redan satts upp under
fredagen). Även i utemiljön försökte jag att hålla en så icke-deltagande roll som möjligt. I
kursen Tema var vi mestadels inomhus men gjorde även en utflykt tillsammans till ett natur
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och kulturlandskap i en grannkommun. Jag har ibland använt mig av digitalkamera för att
dokumentera den fysiska miljön, för att hjälpa mig att minnas eller för att beskriva miljön. En
tanke var att visualisera delar av den fysiska miljön och aktiviteter för att förstärka förståelse i
analysen. Fotografier kan inkluderas för att betona något som förmedlats i studien (Fangen,
2005). Ett foto kan vara ett bra sätt att förstärka känslan av verksamhetens karaktär.
4.1.5 De informella samtalen
De informella samtalen är också kopplande till fältarbetet på sitt sätt. Man kan kategorisera
dem som en sorts intervjuer och att samtalen är uppkomna ur en omedelbar kontext (Patton
1987). Patton (1987) menar vidare att det som är karakteristiskt är att frågorna inte är
planerade då observatören inte på förhand kan veta vad som kan komma att ske. Ett syfte för
mig med de informella samtalen var att samla in information från pedagogerna i kombination
med mina observationer. Ibland var det pedagogen som tog initiativ till samtal, ibland var det
jag men det hade oftast någon koppling till någonting som skedde i det observerade. I mina
fältanteckningar har jag varvat det jag observerat och sett med redogörelser för samtal med
pedagoger som har ägt rum och som man själv deltagit i (Fangen, 2005). Oftast skedde
samtalen i direkt anslutning till lektionerna då pedagogen och jag som observatör stannade
kvar i klassrummet. Jag tog då upp saker som särskilt fångat mitt intresse under lektionen och
frågade pedagogen om han/hon noterat samma sak osv. T.ex. händelser där jag upplevde att
eleverna tydligt lärde sig av varandra. Vi diskuterade om detta var ett återkommande fenomen
i just den gruppen osv. Några av eleverna var svårare att motivera till engagemang och arbete.
Pedagogen och jag diskuterade hur vi uppfattat olika händelser och han/hon kunde berätta om
sina erfarenheter från tidigare lärandesituationer osv.
4.1.6 Intervjuer
Genom att jag kombinerat observationer och intervjuer har jag kunnat fråga om sådant som
jag har sett eller hört under observationerna. Intervjun användes även för att få svar på andra
konkreta frågor (Fangen 2005). Intervjuerna med de fyra pedagogerna har varat ca en
timme/person och genomförts i ett enskilt rum. De intervjuade fick också se mina
intervjufrågor några dagar innan intervjun för att kunna förbereda sig för vårt möte. Att ha sett
flertalet av de intervjuade pedagogerna i arbete med eleverna underlättade intervjun. Jag
kunde då ställa frågor om elever och särskilda situationer som jag noterat och observerat
vilket stärker validiteten. Intervjueffekter som t ex idyllisering (när den intervjuade ger en mer
gynnsam bild av en situation än vad det finns skäl att anta) eller en vilja att vara till lags kan
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naturligtvis uppstå men i vilken utsträckning det skett kan jag inte uttala mig om. Jag
använder mig av semi-strukturerade intervjuer i min undersökning. Det innebär att jag har en
intervjuguide över specifika teman som jag vill beröra men intervjupersonen har stor frihet att
formulera sina svar på sitt eget vis. Frågorna behöver inte komma i den ordning som
intervjuguiden avser och frågor som inte står i guiden kan också ställas om jag t ex vill
anknyta till något som den intervjuade sagt. I huvudsak ställs ändå frågorna i den ursprungliga
ordningen. (Bryman 2002: 301) Jag använde mig t ex. av följande inledande fråga: Kan du
berätta för mig om…? Kommer du ihåg en gång när…? (Se bilaga 1.) Den typen av frågor
kan ge spontana och värdefulla beskrivningar där respondenten återger vad han upplever som
de viktigaste dimensionerna (Kvale, 1997). Sedan kan resten av intervjun ägnas åt att följa
upp dessa dimensioner.

4.2 Bearbetning och analys
Kvale (1997) menar att ett empiriskt material kan alltid resultera i flera olika analyser
eftersom det inte bara finns en sanning utan flera och även olika nyanser, skillnader och
paradoxer. Här, menar jag, finns det en styrka eftersom det kan göras olika tolkningar av en
och samma text, beroende på hur man närmar sig en text och vilka frågor man ställer.
4.2.1 Transkribering av intervjuer
De inspelade intervjuerna skrevs ner så gott som ordagrant. Jag försökte att skriva precis som
det lät när pedagogerna talade. Skälet var att jag ville beskriva kommunikationen så autentisk
som möjligt och för att just språket säger något om personen och situationen (Kvale 2009).
Nu började arbetet med att försöka utläsa någon form av mönster i de olika texterna. Efter att
flera gånger ha läst igenom de transkriberade intervjuerna kunde jag så småningom utläsa ett
antal tema som återkom i de intervjuades beskrivningar. Jag började använda olika färger för
att markera och härleda återkommande uttryck/beskrivningar till dessa olika tema som jag
tyckte mig kunna utläsa. Vart och ett uttryck/beskrivning fick sin egen färg och på samma sätt
arbetade jag mig igenom allt transkriberat material. Därefter skapade jag tankekartor som
utgick från en viss färgs temaområde. Nu kunde jag fylla på med alla uttryck/beskrivningar.
När jag sedan studerade mina tankekartor valde jag ut de tema som så många som möjligt av
respondenterna berört på olika sätt. På det här viset utkristalliserades de tema som jag valt att
bygga min analys på.
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4.3 Etik i forskning
Under hela arbetets gång uppkommer olika etiska problem som man behöver ta ställning till
(Kvale, 2009). I planeringen och genomförandet av undersökningen har jag följt
Vetenskapsrådets etiska principer (2002).

De fyra huvudkraven

är enligt rådet

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav.
Alla berörda pedagoger informerades på ett arbetslagsmöte om mitt forskningssyfte och
samtyckte till min undersökning. Eleverna fick information av handledarna innan jag kom och
hälsade på men jag tog även själv kontakt, presenterade mig och informerade dem muntligen
om varför jag var där. Då tillfrågande jag även eleverna om de kunde tänka sig att lämna sitt
samtycke till att jag skulle kunna få vara med under ett antal lektioner under hösten.
Vårdnadshavare till elever under 18 år fick ge sitt skriftliga samtycke till att deras ungdomar
kunde observeras i undervisningssituationer (Molin, 2004). Jag har haft uppfattningen att
eleverna i min studie förstått att jag är en utifrån kommande person som har haft ett annat
syfte med min närvaro än deras lärare. Jag har också fått tillstånd att använda deras bilder.
Alla intervjuade har fått ta del av och godkänna det som blivit sagt under intervjun, efter att
renskrivningen är gjord. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om identifierbara
personer ska hanteras så att enskilda människor inte kan identifieras av utomstående (VR,
2002). Jag har tagit hänsyn till alla medverkandes anonymitet genom att inte nämna namn,
uppgifter och beskrivningar som gör att skolan, pedagogerna eller eleverna lätt kan
identifieras. I transkriberingsarbetet av fältanteckningar och intervjuer har deltagarna därför
fått andra namn än sina egna. Full konfidentialitet har hela tiden varit min strävan men kan
ändå inte helt utlovas då det ändå finns en viss risk för igenkännande av personer bland de
involverade pga att programmet/enheten är så pass liten. Nyttjande-kravet innebär att de
insamlade uppgifterna om enskilda personer endast får användas i forskningssyfte (VR,
2002). Alla insamlade uppgifter och resultat kommer endast att användas till
forskningsändamål och inte sprida för kommersiellt syfte. Göra gott principen handlar om att
ta ett moraliskt ansvar och det handlar om en moralisk skyldighet att dels inte tillfoga skada
och å andra sidan göra gott (Nilstun, 1994). Jag tror inte att jag tillfogat någon skada under
mitt fältarbete och jag hoppas att ingen i min rapport ska känna sig sårad och kränkt. Jag är
medveten om att genom att göra en studie om personer med utvecklingsstörning just kan
medverka till stigmatisering av en redan utsatt grupp. Min ambition och avsikt har hela tiden
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varit att göra gott och bidraga med ökad kunskap kring sinnliga lärmetoder i
gymnasiesärskolan.

4.4 Validitet, reliabilitet och analytisk generalisering
Validitet - kan översättas med giltighet. Validitet rör frågan om hur en eller flera indikatorer
som mäter ett begrepp just mäter det aktuella begreppet. Ett validitetsarbete pågår under hela
processen, från planering till rapportering. T ex att hela tiden ha en löpande kontakt med
handledaren under arbetets gång för att kontrollera, ifrågasätta och teoretisera kunskapen. För
att få en kommunikativ validitet har jag frågat min handledare och de intervjuade om sådant
jag sett och hört för att få det bekräftat (Kvale 2009). Genom att dra paralleller och göra
jämförelser med annan teori och forskning inom fältet stärks trovärdigheteten i min egen
studie och analys (Bryman 2002).

Reliabilitet - översätts av Kvale (2009) med tillförlitlighet och skildrar ett resultats
beskaffenhet under intervju, transkribering och analys samt om sanna svar har getts. Det är
viktigt att redovisa sina urval, metod och tillvägagångssätt och vara tydlig med hur tolkningen
har gjorts och redovisa den öppet (Kvale 2009). Alla intervjuade har fått ta del av och
godkänna det som blivit sagt under intervjun, efter att renskrivningen är gjord samt tagit del
av den analys jag gjort. Reliabilitet beskrivs av Bryman som följdriktningen,
överensstämmelsen och pålitligheten hos ett mått på ett begrepp (2002). Intervjuarens
förmåga spelar också in. Jag är medveten om att en bandad intervju kan göra informanten
nervös. För att undvika detta försökte jag sända samtalstödjande signaler såsom bekräftande
kommentarer eller nickningar under intervjusituationens gång. Genom att försöka få
informanterna att känna sig bekväma i intervjusituationen och vara förtrogna med studiens
syfte, tror jag att det skapades bra förutsättningar för reliabilitet.

Bryman (2002) menar att även om reliabilitet och validitet i analytisk bemärkelse går att skilja
åt, är de också knutna till varandra genom att validitet förutsätter reliabilitet. Reliabiliteten
och validiteten tål ändå att ifrågasättas genom att pedagogerna kände till mitt syfte och att de
samt eleverna påverkades av att jag närvarade i lärandesituationen.
Analytisk generalisering - innebär att en väl överlagd bedömning görs om och i vilken
utsträckning resultaten från en undersökning anses vara giltig i en annan situation (Kvale,
2009). Mina resultat gör inte anspråk på att skildra någon absolut sanning eftersom min studie
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bygger på obeservationmaterial från en begränsad tid samt att antal personer som intervjuats
varit få.
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5. Analys/Resultat
I denna del har jag valt att parallellt med informanternas utsagor vid intervjuerna, även
redovisa de observationer som gjorts på plats för att lyfta fram olika perspektiv. Citaten i
följande text är till största delen indragna och redovisas för att ge ”läsaren ett intryck av
interaktion i intervjusamtalet och exemplifierar det material som använts för forskarens
analys” (Kvale, 1997, sid. 239-240). Resultatet av intervjuerna skrivs efter rekommendation
av Stukát (2005) i presens och mina egna observationer i imperfekt. Detta för att läsningen
ska bli tydligare.

5.1 Att sätta upp individuella mål
Pedagogerna arbetar alla på gymnasiesärskolans individuella program GSI . Det innebär att de
har strävansmål och inte uppnåendemål att förhålla sig till. Strävansmålen syftar till att varje
elev ska komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån de förutsättningar och
den förmåga han/hon har. Pedagogerna bryter ner strävansmålen och formulerar individuella
mål utifrån varje persons specifika förutsättningar. Detta upplevs som positivt av pedagogerna
och de värdesätter den friheten. När de planerar ett nytt arbetsområde i tema formulerar
pedagogerna egna mål för varje ämnesområde som ingår i det aktuella temat. Dessa blir
individuella och kan därför se väldigt olika ut för en elev till en annan. Efter varje avslutat
arbetsområde sker en utvärdering och återkoppling till de förväntade målen som sattes upp
från början. Ett annat mål som en av pedagogerna nämner är att ha ett varierat arbetssätt där
man försöker fånga upp olika sinnen hos eleverna.

På gymnasiesärskolans individuella program är det alltså möjligt att individualisera och skapa
mål utifrån varje elevs förutsättningar. Detta upplevs positivt av de intervjuade pedagogerna.
Ett annat personligt mål som en pedagog lyfter fram är ambitionen att försöka variera
arbetssätt och metoder för att skapa sinnliga upplevelser.
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5.2 Att utgå från elevernas intresse och erfarenhet
Flera pedagoger lyfter fram vikten av att möta eleverna där de är i sitt lärande. Att hitta en
mötespunkt med eleverna, något att knyta an till och bygga vidare på.

Ibland har man stora ambitioner att lära dem viktiga saker men oftast
måste man sänka sina ambitioner ganska mycket och gå mycket närmare
deras värld.

Ebba hänvisar till Vygotskijs teori om att utgå från det eleven redan kan.

Med mina elever så tänker jag att det måste vara väldigt mycket av det de
redan kan och lite nytt… Det måste vara väldigt nära anknytning mellan
det de redan vet och den nya kunskapen. Det händer ofta att de säger: det
här vill inte jag! Då är det ju ofta för att de är osäkra på vad det handlar om
på ett eller annat sätt. Börjar man för högt, då vägrar de totalt och då har
man förlorat den lektionens förtroende liksom… Det är lättare att höja
nivån än att sänka sig om man har börjat för högt.

Vid en av lektionerna noterade jag hur snabbt en lektion kan svänga när någon
elev börjar tappa intresset. Denna gång var lektionen upplagd mer mot det talade
och skrivna språket. Fokus hamnade för långt från elevernas ”värld” och en
negativ attityd spreds i gruppen. Jag upplevde att denna stämning dröjde sig kvar
även i efterföljande lektioner även om pedagogen försökte variera lärmiljöer och
använda sig av olika sinnliga metoder. Eleverna i den här gruppen hade alltså
svårt att släppa denna negativa inställning trots att undervisningen var varierad i
både rum och metod.

Ebba upplever också att det eleverna vet något om är de oftast intresserade av att lära sig mer
om. Även Erik säger att intresset är helt avgörande för om eleverna vill lära sig något. På
frågan om han tror att eleverna kan vara intresserade av något som de inte har någon
erfarenhet av svarar han

Ja, det är mycket svårare, allt som är nytt, upplever jag i alla fall för våra
elever, det är ju svårt, det är svårt att göra något för första gången och då
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blir det ett väldigt svårt motstånd där. Sen när de har kommit över det, då
är det liksom värt den kampen det är att få dom att pröva någonting. Det
behöver inte vara att lära sig om någon ny grej, det kan vara att göra
någonting på ett visst sätt, t ex häromdagen gjorde vi en PowerPoint med
två elever första gången. Och då hade jag planerat att vi skulle göra en
PowerPoint att den skulle handla om afrikanska djur. Jag visste väl att det
skulle bli lite motstånd men jag hade inte planerat något extra någon plan
utan vi skulle göra det här hade jag bestämt. Och det tog väl en kvart för
eleverna att lämna sina stolar och sätt sig vid varsin dator men sen gick det
hur bra som helst och de fortsatte efter rasten, var jätteduktiga och lärde
sig väldig fort. Då lär de sig mycket nytt. Det gör man ju första gången
man använder ett nytt dataprogram. Den gången kom hela idén från mig,
för eleverna var det helt nytt.

Erik berättar att ganska snart så ville de ha lamm och hästar och andra djur i sin presentation
och då fick han ställa sig frågan, vad är viktigast, att de gör en PowerPoint eller att de gör en
PowerPoint med de djur som Erik hade bestämt? Resultatet blev en PowerPoint med
krokodiler, hästar och en salig blandning av alla möjliga djur.
Erik tror att anledningen till att det som är nytt kan upplevas som svårt för den här
elevgruppen kan bero på en rädsla för att misslyckas. Ett – nej, är på något vis det säkraste
svaret. Om man inte provar riskerar man inte att misslyckas, menar han. De kan vara rädda för
att det är för svårt. Ibland har de erfarenheter från en tidigare skolgång som inte var anpassad
efter deras funktionshinder och de stötte därför på många misslyckanden.
Anna lyfter fram vikten av att känna trygghet i lärandesituationen. T ex när de hade tema
Natur och miljö förstod hon hur viktigt det var för eleverna att känna igen sin lärmiljö. I
början besökte gruppen olika naturmiljöer och platser. Eleverna var missnöjda och hade ingen
lust att gå ut. När pedagogen istället valde att gå till samma naturområde med gruppen varje
gång men göra olika aktiviteter på plats märkte hon en förändrad attityd och så småningom att
elevernas inställning blev mer och mer positiv. Samma pedagog berättar också om hur viktigt
det är att eleverna är förberedda på hur dagen är planerad. Att de får vara delaktiga och t ex
vara med och planera vad de ska äta under dagen. Göra sin egen matsäck osv.
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Ska vi grilla hamburgare? Det är gott!, Att man väljer något som man vet
att de gillar så att det där blir tryggt. Att man vet att maten är god, det är
kul att grilla. Då kan man ha några andra nya moment… För dom kan det
bli jättemycket oro för en sak som för oss inte är något speciellt.

Vid observationerna lade jag märke till hur dagens schema var skrivet längst fram vid tavlan
eller att pedagogen i början av dagen inledde med att prata med eleverna om upplägget av
dagen. Att förbereda eleverna på att en ev. gäst ska komma osv.

Erik betonar också att utmaningen är viktig för eleverna. Att varje elev får någon form av
utmaning på rätt nivå under lektionen eller dagen.

De har ju olika förmågor, vissa är bra på att diskutera och prata, andra är
bättre på att skriva och så. Det gäller att lägga det på rätt nivå när man
planera… Jag tycker ju att gruppen är ganska viktig, som metod liksom.
Att de diskuterar sinsemellan, att de får höra de andra eleverna prata, fråga
eller svara. Liksom ett samtal.

I en av lektionerna med Estet-Film fick tre elever ett filmuppdrag. De skulle gestalta en
handling där en elev sitter och arbetar i ett klassrum och en annan elev sitter intill och stör.
Vid scen två skulle de spela in samma scen igen men något skulle hända som gjorde att det
blev ett annat slut än i scen ett. Eleverna fördelade rollerna sinsemellan och vem som skulle
filma. Erik ställde frågor som -”Hur stör man egentligen”? -”Vad blir du störd av”? -”Vad
tycker du är störande”? De kom fram till att sång och vissling kunde vara störande. -”Tystnad,
tagning”, sa kameramannen och scen ett spelades in. Den elev som skulle störa började
sjunga,-”Han tog av sig sin kavaj, sparka av sig båda skorna…” och eleven som arbetade blev
störd av ljudet och bad honom att sluta men han sjöng envist vidare genom alla verserna. När
de senare skulle spela in scen två frågade Erik hur slutet skulle kunna bli annorlunda. -”Vad
vill din rollfigur ska hända”? Eleven svarade -”Jag ger honom något att skriva på”. -”Just det,
sa Erik, det kanske var så att han inte hade något att göra”? Han som filmar tycker att de ska
bli vänner i scen två. De spelar in scen två och ser vad som händer. Det blev kiv och bråk då
den ena eleven försökte störa genom att sjunga och lägga över saker på den andre elevens
bänk. De hade svårt att få till ett annat slut på den här scenen och plötsligt reste sig en av
eleverna upp och meddelade att han behövde gå iväg på sin praktik. Jag noterade att den andra
eleven fortsatte att spela sin roll trots att tagningen var över. -”Gå då, stick iväg, schas”! -”Jag
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är ingen katt”, svarade eleven som skulle gå på praktik. Erik meddelade att nu är scenen över,
nu behöver man inte spela arg längre. -”Jag är arg”, sa eleven. -”Vill du vara arg”, sa Erik? ”Nej”, svarade eleven.

Min upplevelse är att pedagogerna måste vara ständigt reflekterande och tänjbara i sitt
förhållningssätt för att finna gränser i kommunikationen och relationen till eleverna. De
försöker att träna eleverna i självständighet genom att inte hjälpa dem med det som de kan
klara själva. Ibland försöker elever tillrättavisa varandra och visa upp en negativ attityd mot
varandra eller läraren. Pedagogen kan då påminna en elev om att tänka över vad han/hon gör
och varför det blir som det blir med reaktioner från elever och lärare.

Flera av pedagogerna betonar vikten av att möta eleverna där de befinner sig. Att bygga ett
lärande från insidan och utgå från elevernas erfarenheter. Någon uttrycker att det eleverna
redan vet något om är de intresserade av att lära sig mer om. Att det gäller att skapa lagom
svåra utmaningar. Det är lättare att få med sig eleverna om de har något att relatera sin
kunskap till. Det finns ibland en rädsla för att misslyckas, att inte klara av något. Det är därför
viktigt att skapa trygghet i en grupp, skapa rutiner både inne och ute. T ex kan det handla om
att göra återkommande besök i en naturmiljö som de känner igen eller att skriva dagens
schema på tavlan varje dag.

5.3 Att vara delaktig
Elevernas delaktighet i lärandeprocessen betonas av flera pedagoger. Det är viktigt att
eleverna känner att de får vara med och bestämma redan från början menar Sara. T ex när de
arbetar med ett tema:

Varje gång vi ska starta ett nytt tema så brukar vi börja med att göra en
mindmap på tavlan. Så får de liksom spåna vilt och sedan plockar man ut,
vad vill Ni veta mer om? Vad kan ni mycket om? Någon kanske kan
väldigt mycket om något och då kan han delge sina klasskamrater. Man
jobbar liksom tillsammans… Att ta tillvara det salutogena; det som är
friskt och sunt, får med sig så mycket positiva bieffekter.

Sara berättar hur viktigt det är att ta tillvara de frågor som kommer. Carpe diem; att fånga
dagen, fånga det salutogena. Sedan söker de information tillsammans och pedagogen upplever
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att det är ett bra sätt att få alla intresserade. Under mina observationer i kursen Estet- Film såg
jag hur pedagogerna hela tiden försökte utgå från eleverna och medskapandet. De ställde
frågor som: -”Nu ska vi göra en ny film. Vad ska den handla om, tycker Ni? Vilka personer
finns med i filmen? Var utspelar den sig?” osv. Ibland behövde eleverna mycket tid att
fundera men de kunde även ta snabba beslut. Lärarna lät eleverna få det tidsutrymme de
behövde och väntade in eleverna. De diskuterade fram och tillbaka på handling, karaktärer,
inspelningsplatser osv. När själva inspelningarna så småningom skulle starta var eleverna
positiva, engagerade och förväntansfulla.

Alla var delaktiga… Just det där att det inte är man själv som står och
pratar om det här utan det är ett samtal mellan allihopa… Det samtalet är
liksom fritt. Men det handlar om just det här. Det är viktigt att eleverna får
höra varandra prata om detta. Ställa frågor som: Hur var det nu? Vad hette
de? Osv. Ja, tror att en fråga som en elev har kan mycket väl finnas hos de
andra. Så därför är det viktigt att fånga upp det. Det är en av
anledningarna. Ja, det är väl det mest lyckade om elever har en diskussion
om det man jobbar med utan att man själv behöver liksom puscha. Man
ger dem bara förutsättningarna.

För läraren är det viktigt att försöka få med alla i samtalet, menar Erik. Att fånga upp tankar
och sprida vidare i gruppen. Under mina observationer noterade jag hur läraren ställde frågor
till eleverna för att de skulle ge varandra respons och kommentera varandras förslag.

Sara lyfter fram ett annat sätt att känna sig delaktig på. Det är när elever får ett uppdrag att
göra något som kan bli till hjälp/glädje för någon annan.

Jag tog med mig siluettkatter till skolan som man kan ha på hyllor,
fönsterbrädor osv. till skolan. Jag lämnade in dom till killarna i
snickeriverkstaden och frågade om de kunde tänka sig att såga ut
siluettkatterna med mina som mall, så att de andra eleverna kunde måla
dom sedan. … Någon timme senare kom de upp och sa: -titta här, blev den
bra? ... Kan jag få göra en till mig själv också?
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Sara berättar också om en elev vars pappa tillverkat ett träföremål som man kunde sticka
halsdukar på. De lånade den, tog med den ner till eleverna i snickeriverkstaden som började
tillverka flera på beställning. Hon berättar också om andra uppdrag:

Jag har tagit med ved hemifrån när vi har eldat och grillat på kursen xxx.
Då har jag varit nere och beställt spån från bygg för att det ska vara lätt att
tända… En kille från bygg var uppe med det och sa: -räckte det? Var det
bra? Fungerade det? Man hjälper varandra hela tiden, det är super… Då
känner sig eleverna viktiga också, att de gör något som någon annan
använder.

Om eleverna känner att de får vara medskapande i lärprocesserna ger det positiva bieffekter.
Att som pedagog utgå från det som är salutogent hos eleverna och låta dem vara delaktiga och
aktiverade i lärandesituationerna. På det viset skapas ett intresse och en nyfikenhet att vilja
veta mer. Delaktighet kan också betyda att skapa, hjälpa, visa, berätta något för en annan elev
och på det viset känna sig betydelsefull.

5.4 Att uppleva med många sinnen…
Ebba betonar vikten av att skapa rika positiva upplevelser hos eleverna. Hon menar att
eleverna ofta har svårt att föreställa sig något som de inte på något sätt själva upplevt.
Samtidigt behöver de vidga sin världsuppfattning som ibland är ganska snäv.

Vi försöker göra många utflykter och så men det är ju inte alltid det går.
Men då är ju film ett annat sätt att uppleva saker om man själv inte kan
vara på plats. Att det blir så levande som möjligt för dom. Just när man
läser om saker så har de oftast svårt att föreställa sig det.

Erik tror att en autentisk lärandesituation är viktig för eleverna. Att de då lär sig på ett annat
sätt

Om man jobbar med liter och deciliter vid diskbänken eller om man sitter
och ritar streck och pilar på ett papper med bilder på liter och deciliter…
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det är väldigt stor skillnad i hur mycket man lär sig… Ofta behöver man
konkretisera.

Erik lyfter även fram fördelen med sinnligt lärande att eleverna får använda sin kropp och
göra något i verkligheten. T ex gå ner till livsmedelsbutiken och ta reda på vad något kostar
på en mattelektion. Även Anna ger ett exempel på sinnlig matematik i samband med när hon
lagar mat med eleverna.

Ja, vi har ett recept, vi är ju inte så många som i receptet, hur ska vi tänka
då, just att man får in matematik väldigt bra. Delar, fjärdedelar eller gånger
någonting… Det blir så tydligt när man delar saker. Jag har en tårta t ex,
hur många ska den räcka till. Och så delar jag den i fyra. De känner inte att
de har fått matte, nej, men om man säger det blir de lite förvånade faktiskt.

Erik berättar om en lektion där han upplevde att eleverna fick med sig mycket i en sinnlig
lärandesituation. Lektionen skulle handla om historia och gruppen satte sig tillsammans för att
genom brainstorm se vad de kunde för historia osv. Då kom namnet Columbus upp. De hade
ingen djupare kunskap om honom utan bestämde sig för att ta reda på lite mer fakta på
Internet och sedan göra en animerad film om C. Columbus resa till Amerika. De klippte ut
figurer av Columbus själv, hans båt, Nordamerika, Europa osv. Tog bilder med
digital/videokameror ändrade lite på figurerna, tog nya bilder osv. och skapade en animerad
film.

Det blev en sociokulturell lärandesituation. Förr att göra filmen var man
tvungen att, det kom en massa frågor naturligt då, vart han startade från,
vart han skulle… Egentligen trodde han att han kom någon annanstans och
sådär och man fick en massa sådana här, nyckelord, i just den här
kunskapen om Columbus och vad han gjorde. Och vi kunde använda dom
om och om igen.

När filmen var klar tittade de på den och eleverna fick lägga på några korta repliker om
Columbus. Att han egentligen ville till Indien men kom till Amerika osv. ”Det är ju väldigt
visuellt med en film. Man använder rösten, lyssnar och pratar och man jobbar ju med
händerna också”.
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Sara berättar om en utflykt när de en dag skulle åka och titta på hällristningarna och gravfält
från bronsåldern. Pedagogerna berättade platsens spännande historia och upplevde att
eleverna lättare kunde se händelserna framför sig när de just befann sig i en autentisk miljö.
En händelse inträffade som satte spår i personen i ifråga och hela gruppen

… vi har en elev som har svårt att röra sig. Svårt att gå. Men det ser vi
inga hinder i, här var det liksom en stentrappa upp och detta var krångligt
att ta sig dit men jodå, allt går. Och så gick dom i den här labyrinten och så
berättade vi och läste, det står ju en del skyltar om det. De här är ju lite
mystiskt, lite magiskt. Man vet inte riktigt egentligen, varför de här har
kommit till. Och så går de in och en elev kommer in i mitten och säger: Nu ska jag önska mig något när jag är i mitten och så blundar han och
önskar sig något. Då öppnar sig himlen och så kommer det världens
hagelskur. – Vad hände? Det blev också sådär, en riktig upplevelse!

Även Erik betonar vikten av att ge eleverna upplevelser för lärande. ”Vad är lärande om det
inte är en upplevelse. Det är ju det det är. Annars är det ju ren faktainlärning bara”.
Han upplever att det är svårare att hålla fokus på det man har tänkt göra när man går ut med
eleverna. Uterummet ger utrymme för många spontana svängningar i innehållet. Erik menar
att lektionen kan lätt ta en annan väg. Kan man som pedagog ta vara på det och vara flexibel
så är det positivt att gå ut.
Ebba menar att film kan väcka så många känslor och minnen och just det gör att de har lättare
för att komma ihåg handlingen också. Anna lyfter fram att en stark känsla för något, positiv
eller negativ, fördjupar ett intryck och gör att eleven minns händelsen bättre.

Till eleverna i Estet-film fick jag själv vara med och bidra med inspelningsmaterial. Det var
marknad på orten och eleverna som åker hem över helgerna hade inte möjlighet att vara där.
Jag gick då runt med kameran och filmade tivoliområdet, popcorn- och ballongförsäljare. När
eleverna kom tillbaka efter helgen fick de arbeta med materialet, klippa och klistra med hjälp
av filmredigeringsprogrammet. Läraren förklarade att det som jag filmat kallades
miljöbilder/ljud och nu skulle de läggas in på olika ställen i filmen. Eleverna fick också lära
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sig att klippa ut bakgrundsljud som de kunde lägga på sina egna inspelade scener. Någon
tyckte att en scen blev alldeles för lång. De tittade tillsammans hur många sekunder scenen
varade och bestämde sig för att korta ner den 10 sekunder och läraren visade på skärmen hur
långt tio sekunder var. När de skulle spela in slagsmålsscenen funderade de på hur de skulle
kunna göra ljud av ett slagsmål utan att slåss på riktigt. Hur gör man ”smäll-ljud”? Eleverna
provade olika sätt genom att slå med handen i väggen, sparka i golvet etc. Läraren frågade
eleven som filmade hur han skulle göra för att fånga upp ljudet med kameran. ”Jag behöver gå
närmare, sa eleven”. Mitt upp i inspelningen reser sig en pojke som inte sagt något på hela
tiden eller visat några tecken på att delta. Han går fram till en av eleverna och sträcker upp
handen för att göra en ”high-five”. Den andre pojken svarar och de får till en riktigt bra klappljud. ”Jättebra”, säger läraren, där har vi ett bra ljud vi kan använda. De spelar in scenen och
pojken som tog initiativet till high-five lämnar rummet. Eleverna fortsatte att spela in nya ljud
och scener och skapade tillsammans en kronologisk ordning av alla scener som följde det
manus de författat tillsammans. Några i gruppen satt tysta och var inte lika muntligt
engagerade som vissa andra men jag noterade hur de följde processen intensivt, skrattade med
och verkade ändå bekväma och tillfreds med lärandesituationen. Ambitionen hos alla
intervjuade är att eleverna ska använda så många sinnen som möjligt i lärandesituationer. Syn,
hörsel, smak, lukt, känsel. Ebba framhöll även barnasinnets betydelse!

Även i Estet-Bild kursen använde sig läraren av olika former av sinnligt lärande. T.ex. lät hon
eleverna måla till musik. Eleverna fick i uppdrag att rita av det Sara ritade på tavlan. Hon
ritade en stor rektangel och delade in den i sex rutor. Eleverna härmade på sina papper vid
bänkarna. Sedan spelade Sara ”en låt för varje ruta” på sin cd-spelare. Hon bad eleverna att
lyssna på vad ni känner och måla det ni se framför er på respektive ruta och förklarade att
ibland kan det kanske bara vara en färg osv. Första låten spelas och de tre börjar måla direkt.
En målar hela rutan röd, en annan en man som sover i en säng. Den tredje eleven målar sin
ruta brun. Så fortsätter lektionen. Ibland ber någon av eleverna att Sara ska spela låten igen då
han/hon inte hunnit färdigt och då får de höra låten igen. Sara väntar hela tiden in gruppen och
låter de ta den tid de behöver. Någon målar snabbt och sitter sedan och diggar med till låten
istället medan andra ritar och målar mycket detaljerat. En elev som jag uppfattat som mycket
tystlåten under mina observationer på Estet-Film sitter plötsligt och sjunger med i popbandets
Europe´s låt ”Final Countdown” medan hon målar. En annan målar snabbt för att sedan spela
luftgitarr och trummor. Sara pratade med eleverna om att musik framkallar olika känslor och
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att man kan känna sig både glad, ledsen och trött. Nästa lektion fick eleverna sätta ett ord som
rubrik för varje ruta som skulle beskriva det de kände och såg när de lyssnade på musiken.

De arbetade också med ritsagor där läraren började rita något på tavlan samtidigt som hon
berättade en saga. Eleverna fick i uppdrag att härma läraren och rita samma sak på sina egna
papper. När läraren kom till slutet av sin sagoberättelse kunde eleverna se att en form eller
figur utkristalliserats på bilden. Pedagogen skapade arbetsuppgifter där alla utifrån sin
förmåga kunde få möjlighet att lyckas. Vissa behövde mer hjälp än andra men jag upplevde
att det fanns en stor tolerans bland eleverna fast de ibland fick vänta in varandra. Det gavs då
möjlighet till eftertanke och reflektion som eleverna verkade kunna ta tillvara. De gjorde
också motiv i mönster-övningar där olika motiv framkommer genom att man gör en
förskjutning i mönstret.

Figur 1 : Teckning med förskjutning av mönster. Foto: AnnHelen Adler Johannesson

Jag uppfattade att pedagogerna måste vara ständigt reflekterande och tänjbara i sitt
förhållningssätt för att finna gränser i kommunikationen och relationen till eleverna. De
försökte att träna eleverna i självständighet genom att inte hjälpa dem med det som de kan
klara själva. Ibland försökte elever tillrättavisa varandra och visa upp en negativ attityd mot
varandra eller läraren. Pedagogen kunde då påminna en elev att tänka över vad han/hon gör,
och varför det blir som det blir med reaktioner från elever och lärare.

I en av kurserna lagar eleverna mat både ute och inne och ibland använder de sig av skolans
grillplats uppe vid vindskyddet strax intill skolan. Att just känna på saker väcker stora
reaktioner hos eleverna, menar Ebba. Hon berättar att det kan bli stora reaktioner hos eleverna
när de t ex får arbeta med en kladdig deg eller rå köttsfärs. Sara återger hur hon låtit elever
smaka på olika godisar med bindel för ögonen. Hon menar att det var fascinerande att följa
elevernas reaktioner när de inte kunde se vad de tog i sin mun.
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Här beskrivs olika sätt att skapa positiva upplevelser i autentiska miljöer. Att försöka få
eleverna att lära och uppleva med hela sin kropp. Det sinnliga lärandet kan väcka stora
reaktioner hos eleverna. I utemiljön får man som pedagog räkna med spontana svängningar
och att en lektion plötsligt kan ta en annan vändning. Kan man ta vara på detta genom att vara
flexibel som pedagog är sinnliga lärmetoder i uterummet positivt för eleverna.

5.5 Att synliggöra intryck och lärande
Ebba betonar vikten av att uppmärksamma eleverna på det de ser och hör i lärandesituationer.
Eleverna har ofta svårt att tänka sig något utan återigen betonas vikten av att pedagogen
synliggör och konkretiserar. Att t.ex. lyfta upp och visa iskristallerna i snön eller stanna upp
och lyssna till fågelsången för att få till ett medvetet lärande. Lärandet är en ständig process
säger en av de intervjuade. Ibland bör eleverna uppmärksammas på att de faktiskt har lärt sig
saker efter en utflyktsdag. Anna menar att eleverna inte alltid tänker på att de lär sig något. De
kan vara på en härlig utflykt suga åt sig av alla intryck men det är inte förrän efteråt i
klassrummet när upplevelsen av dagen diskuteras som de förstår att de fått med sig ny
kunskap.

Jag tror inte eleverna tänker på det sättet att de lär sig då, utan det är mer
som en härlig utflykt. Men de suger verkligen åt sig. Det är ju det här, är
man här på skolan, och har vanliga lektioner i klassrummet, det är liksom
titt på klockan. - Slutar vi om fem minuter? Är vi ute så är det mer: - Ojdå,
nu är vi lite sena, vi hinner visst inte hem tills vi slutar, men det gör
ingenting.

När eleverna i Estet Film skulle göra sin kärleksfilm använde de sig av en smartboard som ett
verktyg för lärande. Här kunde de arbeta med filmredigeringsarbetet så det blev synligt och
lättöverskådligt för alla. Eleverna spånade tillsammans på eget manus efter att ha sett filmen
Grease som inspiration . På smartboarden fanns de olika scenerna i form av rutor där eleverna
kunde gå fram och rita en idé om vad som skulle hända i den aktuella scenen. Jag la märke till
när en flicka skulle gå fram och rita bussen som familjen i filmen skulle ta ner till tivolit.
Flickan sa: ”Jag kan inte rita en buss”! Läraren svarade att hon kunde rita en bil och skriva att
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det var en buss. Eleven gick då fram och ritade en buss men skrev för säkerhetsskull BUSS
ovanför.
Familjen tar sin minibuss till tivolit
Pusskalas

det blir bråk mellan Danny och Peter

medDanny och Sandy

sandy säger till att de ska sluta bråka
och slår till dom på kinderna

Figur 2: Elever använder en smartboard för att skriva/rita manus till sin film. Bild: AnnHelen Adler Johannesson

Gruppen kom överens om att de skulle använda sig av en av skolans minibussar vid
inspelning av filmen och Erik påminde om att de då behövde boka en buss inför fredagens
inspelningar. Även nu använde de sig av smartboarden där de kunde gå ut på intranätet och få
upp bokningsschemat för bussar på skärmen. De kikade tillsammans på vilken buss de skulle
boka och kom överens om rätt datum och tid.

Sara uttrycker att första året kan elever fråga ”varför har vi inga böcker” i t ex matematik men
efterhand som de blir vana med temaundervisning, lektioner ute och inne förstår de att de
räknar hela tiden. Erik betonar vikten av att förtydliga för eleverna att de faktiskt lär sig saker
hela tiden.

Tydliggörandet kommer bort ofta, i alla fall för mig, det skulle man bli
bättre på, att liksom en diskussion på 20 minuter om någonting kan leda
till kunskap fast det inte resulterar i något papper eller något som man kan
sätta in i en pärm eller att man kommer en sida längre i sin bok. Ja hela
den diskussionen om vad man kunde förut och efter en grej den bör man
nog vara bättre på. För det är mycket mer fokusering på vad man har gjort.
Vi som jobbar med eleverna skulle behöva ja hjälpa dom att se att de har
nått ett steg längre med något.
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För att eleverna ska förstå vad det är de lär sig är det alltså viktigt att konkretisera och
synliggöra lärandet för eleverna. Han menar att han lätt hamnar i ett samtal med eleverna om
vad de har gjort och det är svårare för den här elevgruppen att sätta ord på vad de har lärt.
Ibland använder de sig av filmen som metod för bedömning av vad elever lär sig. Genom att
filma eleverna i olika aktiviteter och efteråt tillsammans med varje elev reflektera över vad de
tillsammans ser på skärmen, kan synliggöra en förmåga/kunskap som eleven inte visste att
den hade. Synliggörandet kan också handla om att påminna om fågelsången på utflykten eller
att visa upp snökristallerna i snön. Pedagogerna behöver ofta konkretisera en idé eller tanke
för att eleverna ska förstå. T ex är en smartboard ett bra redskap att använda då man får
tillgång till Internet, bildskärm, ritbord/whiteboard, kartor på en och samma gång. Fortfarande
har boken en stor symbolisk betydelse och en del elever har svårt att se att de lärt sig något
om de inte hunnit någon sida i boken.

5.6 Att lära av varandra och ta egna initiativ

Anna menar att det är viktigt att alla som vill får säga något. Vissa ser mer och pratar om det
och eleverna lär sig hela tiden av varandra. Hon tycker att elever tar mer initiativ utomhus och
visar en större nyfikenhet.

… det blir ju lite mer att man är i det när man är ute på en resa, för våra
elever har ju så mycket
annat som stör dem… När man är ute kan de lättare släppa det, tycker jag.
Då blir det så mycket sinnen som fyller.

Anna säger att det verkar som eleverna upplever utemiljön friare. På skolan har eleverna mer
fasta roller. Sätt att prata och vara på. På en utflykt blir det annorlunda, mer nytt och då är det
lättare att samarbeta. De kan de t ex gå två och två och kika på något och sedan delar de med
sig av sina reflektioner. Det är viktigt att alla får prata om de vill säga något. En del ser mer
och pratar mer än andra. Flera pedagoger betonar att elever lär genom att lyssna på varandra.
Även här poängteras hur viktigt det är att förtydliga för eleverna att de lär sig när de upplever
saker och samtalar om det efteråt, att hjälpa eleverna se samband och mönster. Ebba uttrycker
att elever uppmärksammar olika saker. Andra infallsvinklar lyfts fram som man inte har tänkt
på själv. Ibland fungerar det bra att elever visar något den kan för de andra men ibland tappar
gruppen intresset för att det t ex är för lätt och då kan elever koppla bort direkt. Hon betonar
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ändå att alla elever får ut mer av att sitta tillsammans i ett klassrum än att ha enskild
undervisning. Som Sara uttrycker det.

Framförallt har deras självförtroende, tron på så själv ökat. – Jag kan! –
Jag klarar! Att man får ifrågasätta, man får ställa frågor. Att de blir mer
öppna och trygga i sig själva. Genom att man gör mycket saker
tillsammans i ett lärande.

Under mina observationer kunde jag vid flera tillfällen följa hur elever påverkar och lär av
varandra. I kursen Estet-Film lades mycket energi på elevers medskapande när manus skulle
skrivas och roller tilldelas.. När eleverna sedan själva hade agerat skådespelare och filmat
tagningarna kunde de arbeta i ett redigeringsprogram på smartboarden, klippa och lägga på
ljud i efterhand. Under mina observationer lade jag tydligt märke till hur eleverna påverkade
och lärde av varandra. Läraren visade stort tålamod och väntade in elevernas tankar och idéer.
De fick därför möjlighet att vara medskapande hela processen och jag uppfattade väldigt lite
missnöje eller klagomål.

Under några lektioner skulle eleverna bl.a. spela in en kärleksfilm som de skrivit manus till
själva. Jag upplevde att det fanns en positiv förväntan av att de skulle klara av detta på egen
hand. Läraren berättade att det kanske skulle vara bra med lite pussljud på en av scenerna.
Fniss och skratt utbröt och eleverna började skruva på sig. Läraren förtydligade att på film
behöver man inte pussas på riktigt utan man kan luras med ljud och frågade: ”-Vem gör bästa
pussljudet?”, sa läraren? Eleverna sa att det var pinsamt och blev generade. En elev kunde
ändå till slut tänka sig att försöka. Hon koncentrerade sig på en skanner som gick över de
olika scenerna i filmredigeringsprogrammet och när rätta scenen kom gjorde eleven pussljud
för glatta livet.
”-man kan göra långa pussljud också!” sa läraren och visade. Eleven härmade och provade
själv. Jag noterade hur de andra eleverna skruvade på sig och fnissade. ”-Har vi någon mer
som kan tänka sig att pussas”, sa läraren? Nu ville plötsligt en till elev testa och de båda
eleverna spelade in sina pussljud på filmen. Resten av eleverna satt tysta men följde
intresserat händelseutvecklingen. När filmen spelades upp och det visade sig att pussljuden
även lagt sig på den efterföljande slagsmålsscenen bröt stora jublet ut. Något senare var det
dags för inspelning av slagsmålsljud. En av eleverna som skulle spela in ljudscenen var
vanligtvis väldigt tystlåten på lektionerna. Det blev också ett lite försiktigt: - ”Aj!” medan
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hans motspelare hördes desto mer. Läraren sa att det var bra men att den förste eleven kanske
kunde ta i lite mer och göra ett nytt försök. Eleven försökte igen men med samma fortsatta
försiktighet. Gruppen tittade på filmen, nu med ljud.

Jag noterade att eleven ändrade

inställning efter att en annan elev i gruppen frågade om han inte kunde ropa lite högre,
eftersom hon inte hörde honom på filmen. Den aktuella personen ville nu göra ett nytt försök
och fick nu till ett rungande. ”–

AJ!” Det fick även hans motspelare mer engagerad och nya

tagningar gjordes.

Dessa beskrivningar visar att de intervjuade pedagogerna uppfattar att elever lär av varandra
hela tiden. I utemiljön får de möjlighet att byta en roll som de annars tagit i
lektionssammanhang inomhus. Nyfikenheten väcks och de delar med sig av varandras tankar.
Eleverna ”växer” av att vara ute tillsammans. De bevisar för sig själva och andra att de kan
och klarar av saker . Det blir mer öppna och tryggare i sig själva av att lära tillsammans
utomhus.

5.7 Praktiskt genomförande av olika projekt och temaområden

Här har jag valt att beskriva genomförandet av tre tema-projekt som jag tagit del av i min
studie. De fenomen som jag lyfter fram ovan kommer att belysas mer praktiskt i dessa
metodiska beskrivningar av sinnligt lärande.
5.7.1 Tema: Havet på hösten
På individuella programmet pågår det olika temaprojekt varje läsår. I tema havet på hösten var
strävansmålet att varje elev skulle lära sig de 12 vanligaste arterna man kan hitta vid
västkustens stränder. Sara berättar om hur de inledde det här temat med att göra en mindmap
på tavlan över vad eleverna redan visste och kunde om havet. Därefter plockade de ut de 12
vanligaste arterna som man kan hitta på en strand vid västkusten. De hjälptes åt att skapa
texter genom att leta fakta och bilder på Internet. När de pusslat ihop bilder, text och fått en
ganska bra faktagrund att stå på begav de sig på en dagsutflykt till havet. Intentionen var att
hitta alla de arter som de arbetat med och de lyckades så gott som hitta det mesta. De
studerade och kände på föremål nere vid stranden, tog in doften från ett salt hav och fiskade
krabbor. Det hade med sig fika och lagade lunch och hade en heldagsutflykt tillsammans. När
de åkte tillbaka hade de plockat med sig flera föremål som de skulle arbeta vidare med
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hemma. På skolan printade de ut alla bilder och eleverna fick välja vilka områden de ville
fördjupa sig i. De kunde fortsätta sitt faktasökande på Internet, rita av bilder osv. ”Så det blev
så många bitar i det. Man kunde hitta saker som: -Ah, vad kan det här vara…? Och så fick
man leta om man kunde hitta något liknande”. För någon elev var det första mötet med havet.
Erik menar att då behöver man som lärare inte säga någonting.

En person som står vid strandkanten och tittar ner, då är ju lektionen färdig
där. Då ger det sig självt när eleven vänder, vrider och tittar på tång och
musslor… Och det här…-Nu är vi i Bohuslän va? Jag har aldrig varit i
Bohuslän.

Så småningom resulterade det i elevernas egna kollage där verkliga föremål från havets strand
varvades med bilder, foto och elevernas egna texter. Eleverna var mycket positiva och tyckte
att det var ett roligt tema. Sara betonar att eleverna lärde sig mycket. ”De här musslorna och
snäckorna sitter ju fortfarande… fast vi gjorde det här i höstas”. I vår kommer de ta upp temat
igen och göra en ny utflykt för att se hur havet är på våren. Sara uttrycker. ”Då är det sagt att
vi ska koka musselsoppa, jag och grabbarna… Ju mer sinnen vi använder ju mer finns ju
kvar”.

Figur 3: Snäcka från västkustens strand. Foto: AnnHelen Adler Johannesson

Figur 4: Snäcka från västkustens strand.

Figur 4: Maneter i sanden. Foto: AnnHelen Adler Johannesson
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Sammanfattningsvis visar detta tema att ett strävansmål pedagogerna hade satt upp för
eleverna var bl a att de skulle lära sig de 12 vanligaste arterna som man kan hitta på
västkustens stränder. För varje elev formulerades sedan individuella uppnåendemål. Genom
att inleda temat med tankekarta över vad de redan kunde om arter vid havet utgick de från
elevernas erfarenhet och byggde vidare utifrån det. I det här temat kombinerades
utomhuspedagogiken med andra lärmiljöer inne i skolan. De åkte på utflykt en dag för att
uppleva västkustens hav på plats. Genom att ta in doften, greppa och titta blev det en sinnlig
upplevelse för eleverna. Eleverna fick vara delaktiga genom att de fick samla in de föremål
de hittade, ta bilder och dokumentera och skapa arbetsmaterial till ett eget kollage. Eleverna
var delaktiga hela processen och pedagogerna hjälpte till att synliggöra alla intryck. Genom
att arbeta med mindmap lär elever av varandra, likaså genom att ta del i och jämföra
varandras färdiga kollage.
5.7.2 Tema: Nordamerika
Även i tema Nordamerika fick eleverna möjlighet att arbeta med många sinnen. Här tog de
hjälp av filmen ”Utvandrarna” för att levandegöra svensk emigranthistoria. De fick även
smakliga sinnesupplevelser då de stekte hamburgare och gräddade amerikanska pannkakor.
Genom att också använda sig av Google Earth på Internet kunde de blixtsnabbt förflytta sig
över jordklotet för att nästa sekund sätta foten i världsstaden New York. Anna berättar att

De säger ofta att det är tråkigt eller töntigt men man kan läsa av på andra
sätt att de inte tycker det.
Det är ju så häftigt när man ser hur jordklotet, liksom att man färdas, alltså
vi tittar på Sverige och sedan sätter vi in en punkt på New York och man
ser hur man åker över havet innan det zoomar in igen…

Genom att studera amerikanska dollarsedlar bättrade de på sina historiekunskaper om
amerikanska presidenter genom tiderna. De fick även träna på sjuans multiplikationstabell
genom att omvandla dollar till svenska kronor. En pedagog visade en en-dollarsedel och
förklarade att den var värd 7 kronor.

Ja, men om man hade två då, då blir det ju sju + sju, sedan kom vi in på
det här med gånger då, att det var ju väldigt fiffigt. Man behöver ju inte
skriva sju + sju + sju + sju… Någon vecka senare kom Pamela (skolans
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webbmaster från USA) in på en lektion. Hon hade en en-dollar, en femdollar, och tio-dollar… så hade vi framme sedlarna och de fick känna på
dom och titta vem som var på sedlarna och då kom de ihåg det här, hur
man räknade ut det, den här femman, då kom de direkt ihåg… det är ju
fem gånger sju. Den är värd 35 kronor då… De var så intresserade…
Pengar är ju alltid spännande.

Anna säger att det ibland inte är så enkelt med praktisk matte, att eleverna kan tycka att det är
svårt och gärna vill att läraren berättar om de ska använda plus, minus osv. I arbetet med
sedlar och dollar lyfter en annan pedagog fram hur tydligt det blev att eleverna
uppmärksammar olika saker på sedlarna. Någon undrade vem personen på bilden var, någon
såg ett årtal eller kände igen en byggnad osv. Temat sammanföll också bra med att en
pedagog som härstammar från USA och som skulle resa dit över jullovet. När han kom hem
hade han med sig en amerikansk fotboll, baseball och baseballhandskar som eleverna fick
prova nere i gymnastikhallen.

Vi såg några klipp på You-tube från en amerikansk match i fotboll och
några baseballklipp. Sedan gick vi ner i idrottshallen och kastade de här
bollarna i tjugo minuter. … jag hade i alla fall aldrig kastat en amerikansk
fotboll och det tror jag inte någon annan hade gjort heller… Då får man en
annan förståelse för vad det är när man själv provat.

Flera av pedagogerna berättar om när de tittade på den svenska filmen Utvandrarna med
eleverna. Filmen som är inspelad på 70-talet består av två delar som är 3 timmar långa. Ebba
betonar att de gärna vill visa filmer med svenskt tal och inte svensk text. Eleverna har svårt att
hinna med att läsa och det blir så tråkigt att sitta och berätta och översätta. Eftersom eleverna
oftast inte orkar koncentrera sig någon längre stund var pedagogernas förväntningar inte så
höga och de var förberedda på att de skulle få bryta filmen efter ca 20 minuter.

Filmerna är ganska gamla och de pratar småländska så att man knappt hör
vad de säger… De satt helt fascinerade av de här filmerna och var
jätteintresserade. Vi hann inte se hela filmen på en lektion men de frågade
direkt: när ska vi se resten. Det var jätteroligt!
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När de diskuterar filmerna efteråt visar det sig att det var så många olika saker som eleverna
hade fäst sig vid och ville prata om. Hur människor bodde, om det var på riktigt, var de
verkligen så fattiga. De hade fått med sig så mycket detaljer. Att man odlade vete och satte
potatis. Eleverna förstod och fångade upp så mycket mer av filmerna än vad pedagogerna
förväntat sig.

Och även ställen i USA. När de kommer dit berättar de ju att de går till
Minnesota och sedan ska Robert i filmen gå till Kalifornien och gräva
guld, ja bara sådana samtalsämnen: - Finns det guld i Kalifornien på
riktigt? Man får se så mycket… Det var en pedagogisk fullträff!

Eleverna pratade om de hemska händelserna i filmen och alla människor som dog. Filmen om
emigrationen till Amerika blev en upplevelse. Erik menar att det den sortens upplevelse kan
man inte uppnå på samma sätt genom att bara prata eller läsa om historien.

Och sen så menar jag att kan man inte läsa en ungdomsbok pga. sin
läsförmåga, då är det ju fantastiskt att man kan se hela utvandrarserien, det
är ju liksom fantastiskt att det går att ta till sig en sådan film.

När en av lärarna frågade gruppen varför Karl-Oskar och hans familj inte tog flyget till
Amerika fick eleverna fundera och hade svårt att hitta något bra svar. Läraren förklarade att
det inte fanns flyg på den tiden och att de därför var tvungna att åka båt osv. Erik menar att
eleverna är helt med på att det de ser är förr i tiden. Det är tydligt för eleverna när de tittar på
hur människorna är klädda t ex. Det som är konkret. Det som inte är synligt kan vara svårare
att säga något om. Det är svårt att med sin fantasi förstå att det inte fanns bilar och flygplan
på den här tiden. Någon vecka senare ställde en annan i arbetslaget som inte varit med vid det
förra tillfället samma fråga: varför tog de inte flyget till Amerika? Då blev det jubel i klassen
och en flicka ropade stolt: ”vad dum du är, det fanns ju inga flygplan på den tiden!” Det blev
ett kvitto på att just den kunskapen tog eleverna till sig eller som Ebba uttrycker
”Då kände man bara: - YES”!
Ebba beskriver att det är svårt att veta vad eleverna kommer att fästa sig vid innan.

T ex blev det långa diskussioner om när de dränkte en katt i filmen. Det är
ju bara en bisak. Det är ingen stor grej i den här filmen. Men hur man kan
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döda djur och hur man gör när man dödar djur, det kan bli intressanta
diskussioner ändå. Även om det inte är någon stor sak i handlingen.

Anna lyfter fram att det var positivt för deras elever att filmen gick så långsamt framåt vilket
gjorde det lättare för eleverna att följa med i handlingen.

Sammanfattningsvis beskriver det här temat hur eleverna fick möjlighet att arbeta med många
sinnen. Filmen ”Utvandrarna” kunde levandegöra emigrationshistoria och behålla gruppens
uppmärksamhet mycket längre än vad pedagogerna kunna ana. Filmen väckte många tankar
och funderingar hos eleverna. De snappade upp så många detaljer. Eleverna blev delaktiga då
de ställde många frågor under filmens gång och detta ledde till att de också lärde sig av
varandra. De fick även en smaklig sinnesupplevelse genom att grädda amerikanska pannkakor
och steka hamburgare. Rent visuellt tjänade också Google Earth sitt syfte då de kunde följa
förflyttningen från Sverige över jordklotet till Amerika. Ett bra verktyg för att synliggöra
perspektiv och avstånd. Eleverna fick även räkna pengar och omvandla amerikanska dollar till
svenska kronor samt testa på att spela både amerikansk fotboll och baseball.
5.7.3 Tema Världsreligionerna
I det här temat försökte arbetslaget skapa olika religiösa rum på skolan dit eleverna var
inbjudna för en dag. I t ex det hinduiska rummet hade de satt upp bilder på olika gudar och
byggt upp ett husaltare. Pedagogen visade bilder på gudar och berättade om deras egenskaper.
Hon visade hur morgonritualerna kunde se ut då man tillbad gudarna, gav dom mat osv. Det
var nedsläckt och de hade tänt levande ljus och rökelse. Svag musik spelades i bakgrunden.
De satt på kuddar på golvet. Pedagogen visade några yogaövningar och de försökte meditera
lite tillsammans. Alla rum hade olika dofter som slog emot eleverna när de steg in. I det
judiska rummet möttes de av en ortodox jude som plockade fram servisen som man dricker ur
när det kommer någon.
”Jag hade legat med papiljotter så jag hade tinningslockar, så hade jag hatten, alla var vi
utklädda”, berättar Sara. Eleverna fick också se de två stentavlorna. Hon fortsätter ”Nu hade
jag ju inte knackat ut utan jag hade fuskat så jag hade kopierat och klistrat på tio guds bud,
men det var ju riktiga stentavlor, som man kunde ta i och känna tyngden på osv.”.
Efter att de tonat ner ljuset i rummet lästes berättelsen om när Mose gick upp på berget och
tog emot de två stentavlorna. Pedagogen berättar att när hon läst färdigt så utbrast en elev.
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”Det där har jag sett på TV – tecknat”! Sedan gick eleven till biblioteket och lånade den
aktuella Disneyfilmen och de har tittat på den på Estetlektionerna på fredagar. ”Det är också
så där liksom, plocka upp, snappa upp, det är också helt super. Och då blir ju han delaktig”.
I det kristna rummet hade lärarna förberett ett bildspel och ordnat med sin rekvisita. En lärare
hade prästkrage och skulle visa hur man förättade en nattvard. Hur en nattvard går till. Erik
berättade att en del elever inte förstod att de skulle lära sig om religionen utan var rädda att de
skulle kristnas på riktigt. Han tror ändå att eleverna i stort upplevde dagen positivt även om de
inte riktigt säger det.

Figur 5: Matta med sittkuddar, (hinduism). Figur 6: Altare förberett för nattvard, (kristendomen).

Figur 7: Husaltare, (buddhism). Foto: Figur 5,6 och 7: AnnHelen Adler Johannesson

Sammanfattningsvis är även detta tema ett exempel på hur vi i skolan kan skapa sinnliga
upplevelser hos eleverna. Eleverna lyssnade på musik, kände dofter och smaker för att inte
tala om alla nya synintryck i de olika rummen. De fick också möjlighet att känna och röra på
föremålen samt testa på lite yogaövningar. Genom att ta vara på en elevs tidigare erfarenhet
kunde de även koppla samman en Disneyfilm som handlade om historien om Mose och
stentavlorna till temat.
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I min studie har jag fått ta del av pedagogers lärdomar av att arbeta med sinnliga lärmetoder
på en gymnasiesärskola. Jag kan konstatera att flera av lärarna betonar vikten av att möta
eleverna där de befinner sig och utgå från elevernas erfarenheter. Hos eleverna finns det
ibland en rädsla för att misslyckas. Det är därför viktigt att skapa trygghet i en grupp och bra
rutiner. Att eleverna känner att de får vara medskapande och delaktiga i lärprocesserna är
också något som lyfts fram. Det stärker intresset och nyfikenheten och ger positiva bieffekter.
Delaktighet kan också betyda att skapa, hjälpa, visa, berätta något för en annan elev. Elever
lär av varandra. I utemiljön får man som pedagog räkna med spontana svängningar och att en
lektion plötsligt kan ta en annan vändning. Kan man ta vara på det är sinnliga lärmetoder i
uterummet positivt för eleverna. För att eleverna ska förstå vad det är de lär sig är det viktigt
att konkretisera och synliggöra lärandet. Här kan bl.a. film som metod användas som ett
redskap för att medvetandegöra lärandet hos eleverna. Det kan även handla om att påminna
om fågelsången på utflykten eller visa upp snökristallernas skönhet i snön. Reflektion och
eftertanke har en naturlig plats i det sinnliga lärandet. Eleverna ”växer” av att vara ute
tillsamman. De bevisar för sig själva och andra att de kan och klarar av saker. Min
uppfattning är att pedagogerna försöker variera sina lärmiljöer och använder sig av sinnliga
lärmetoder i undervisningen. Hela läsårets löpande arbete läggs upp i olika tema där
undervisningen sker både inne och ute i natur och kulturlandskap.
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6. Diskussion
Syftet med studien är att undersöka pedagogers erfarenheter av att arbeta med sinnligt lärande
på en gymnasiesärskola. Efter att ha tagit del av de intervjuade pedagogernas lärdomar,
reflekterat över de iakttagelser jag gjort under mina deltagande observationer har jag kommit
fram till följande slutsats:
Innebörden

av

ett

framgångsrikt

pedagogiskt

arbete

med

dessa

ungdomar

på

gymnasiesärskolan kan ses som en god praktik där fenomen som individuella mål, erfarenhet,
intresse, delaktighet, sinnligt lärande, upplevelser, synliggörande samt lärandet av varandra är
centrala och viktiga delar. Jag har genom deltagande observationer själv kunnat följa
pedagogers arbete med sinnliga metoder. Jag har även via intervjuer med pedagoger fått
möjlighet att ta del av deras erfarenhet från olika temaprojekt. Nu följer en diskussion av
resultatet, mina egna slutsatser samt förslag på fortsatt forskning inom fältet.

6.1 Hur skapar pedagogerna en kreativ lärmiljö för sina elever?
6.1.1 Att sätta upp individuella mål

Friheten att på gymnasiesärskolans individuella program ha strävansmål som möjliggör
individuell målstyrning framhålls av alla intervjuade pedagoger. På det sättet ges alla elever
möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån de förutsättningar man har. Soulié talar
om två olika fält som man som pedagog kan röra sig mellan. I det ena har man fokus på
processen och elevens individuella utveckling och i det andra är fokus på mål och styrning
(Soulié, 2011). Vikten av att balansera dessa fält och få dem att samspela betonas och
meningen är att en lärare ska ha båda perspektiven som utgångspunkt vid planering av en
lärandesituation. Pedagogerna framhöll friheten med att arbeta med individuella mål
upprättade efter var och ens möjligheter och förutsättningar. Under mina observationer på
Estet-Bild kunde jag följa hur läraren instruerade eleverna om arbetsuppgiften med att måla
till musik och sedan sätta ord på sin bild. Någon målade en enda färg, någon målande
serierutor och detaljer etc men alla fick möjlighet att arbeta med samma arbetsuppgift på sitt
eget vis. Säljö (2000) talar om att aktiviteter som leder till lärande och utveckling alltid är
sociala. Att inlärning sker när vi genom olika sammanhang interagerar och samspelar med
andra personer. Kommunikation och samspelet med eleverna är något som informanterna ofta
återkommer till som en viktig del i lärprocessen. Vid mina observationer såg jag en tydlig
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interaktion mellan pedagog och elev. Pedagogerna bollade hela tiden frågor till eleverna. Det
är naturligtvis en grannlaga uppgift för pedagogerna att undervisa en grupp och interagera
med alla på samma gång. Det fanns ändå en ambition att få alla elever delaktiga utifrån var
och ens individuella förutsättningar. Det förekommer en stor spridning av elevernas intressen
och förkunskaper. Dysthe (1996) benämner detta som olika proximala utvecklingszoner vilket
är ett sätt att se på lärande som kan härledas tillbaka till Vygotskij (1926). Det blir därför
nödvändigt att didaktiskt anpassa undervisningen individuellt.
6.1.2 Att utgå från elevernas intresse och erfarenhet
Flera av de pedagoger jag intervjuat betonar vikten av att bygga ett lärande inifrån och utgå
från elevernas egna erfarenheter. Det finns ofta en rädsla för att misslyckas eller inte klara av.
Det är lättare att få med sig eleverna om de har något att relatera kunskapen till. För att kunna
ge alla elever en lagom utmaning behöver pedagogerna skapa en trygg lärmiljö för eleverna.
Eleverna mår bra av att känna igen sina lärmiljöer. Rutinerna är viktiga, inne såväl som ute.
Eriksson, Furå & Pettersson (2007) betonar att det finns en fördel att som pedagog besöka
samma plats många gånger tillsammans med eleverna för att skapa trygghet, sammanhang och
förståelse. En studie bland barn i Norge (Sølvik, 2011) har visat fördelarna med att som
pedagog vara så flexibel som möjligt. Gärdenfors (2010) menar att genom att en pedagog
anpassar undervisningen efter elevers intresse stimuleras den inre motivationen som skapar ett
hållbart lärande. Om vi lyckas utnyttja en elevs intresse för att väcka ett nytt kan vi bygga
ihop det verkliga livet och skolans arbete. Under mina observationer kunde jag se hur det gick
till när eleverna skulle spela in en film. Det fanns inget färdigt manus utan det började med att
eleverna bl a fick titta på filmen Grease för att få lite inspiration. Läraren lät eleverna bygga
hela handlingen i sin film. Genom att ställa frågor av olika karaktär ledde han gruppen vidare
i processen. Ibland ritade eleverna på smart-boarden hur de tänkte att en viss scen skulle se ut
osv. Säljö (2000) pekar på att intellektuella som fysiska artefakter som t ex en
smartboardtavla är tecken på en människas förmåga att kunna samla erfarenheter och använda
dem för sina syften. Manusskrivandet och spånandet på skådespelare och rollkaraktärer kunde
ta ganska lång tid. Jag upplevde att om eleverna fick den tid de behövde var det sedan ingen
som var negativ när det sedan blev inspelningsdags. Alla kände att de hade haft möjlighet att
vara delaktiga i skapandet.
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6.1.3 Att vara delaktig
I min studie betonar pedagoger vikten av ett situationsanpassat lärande där en pedagog tar
tillvara det som för stunden väcker elevernas engagemang för att utveckla ett kreativt lärande.
Sølvik (2011) betonar att det är lättare att skapa mer dynamiska situationer när eleverna

kommer nära varandra i utomhuslektioner. Det ligger en positiv känsla över att bemästra/klara
av något. Många elever uttrycker en glädje över känslan att tillägna sig nya kompetenser. Det
stärker deras självtillit och skapar mod inför kommande utmaningar. Alla kan bli bekräftade
genom deltagande i olika aktiviteter (Sølvik 2011). De intervjuade lärarna lyfter fram vikten
av ett medskapande i lärprocesserna. Genom att låta eleverna vara delaktiga i
lärandesituationerna skapas ett intresse och nyfikenhet att vilja veta mer. På det viset kan
eleverna också hjälpa varandra och känna sig betydelsefulla. Tonnesvang (2004) förklarar att
aktiviteterna och upplevelserna blir starkare om de delas med andra. När eleverna tränas att
samarbeta genom olika arbetsuppgifter kan samtidigt en samhörighet mellan dem skapas. Ofta
är samarbete och elevernas ansvarstagande också nödvändigt för att en aktivitet ska fungera. I
både Estet-Bild och Estet-Film kurserna fanns det mycket positiv energi i gruppen. De vara
alla medskapande och hjälptes åt att, t ex i kursen Estet-Film, hitta på en handling. Under
lektionerna fick eleverna möjlighet att hjälpa varandra och känna sig viktiga. I dessa kurser
skapas ofta något konkret i form av t ex en film, teckning, figur. Säljö (2000) uttrycker att ur
ett sociokulturellt perspektiv kan elevernas reaktioner ses som en följd av att undervisningen
ligger på fel nivå, att de inte känner sig motiverade eller att fel verktyg används för
kommunikation. Vid ett observationstillfälle var den lärarledda klassundervisningen delvis
uppbyggd kring det talade och skrivna språket. Jag uppfattade då att eleverna lätt tappade
intresset. Någon blev okoncentrerad och en negativ attityd spred sig i klassrummet. Eventuellt
bottnade denna negativa inställning i en rädsla för att inte klara, inte förstå vilket en av
pedagogerna resonerade kring i en av intervjuerna. Denna inställning var sedan svår att ändra i
gruppen trots att läraren försökte variera både lärandemiljö och metod. Jag noterade då även hur
starkt ett grupptryck kan vara. Hur vissa elever försökte balansera mellan att å ena sidan hålla
uppe en negativ fasad samtidigt som de ändå gjorde några försök att utföra sina arbetsuppgifter.

6.1.4 Att uppleva med många sinnen
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Pedagogerna framhåller även vikten av att skapa positiva upplevelser i autentiska miljöer för
eleverna. Att få eleverna att uppleva med hela sin kropp. Detta kan ibland ge stora reaktioner
och en lektion kan plötsligt ta en annan vändning. Szczepanski (2008) understryker att det
finns ett behov av att lära där tingen naturligt hör till. Inte bara om att se saker i sitt rätta
element utan även om att aktivt känna och uppleva saker i sin naturliga miljö. Om ett lärande
ska upplevas meningsfullt för eleven förutsätter det att tanken får röra sig mellan en helhet
och detaljer, mellan ett konkret och abstrakt tänkande. Denna växelverkan skapas genom
sinnliga upplevelser och boklig bildning. I båda de estetiska kurserna använde sig lärarna av
sinnliga lärmetoder. I kursen Estet-Film var lärmiljön varierad. Ibland var de i klassrummet
och arbetade med manus, redigering, inspelning. Ibland gick de utanför skolan för att spela in
några scener. Vid ett tillfälle åkte de iväg med en minibuss för att spela in någon viss scen. I
kursen Estet-Bild kunde jag se hur eleverna lyssnade och reflekterade till musik, målade,
skrev och skapade i lera.

6.1.5 Att synliggöra intryck och lärande
Pedagogerna behöver ofta konkretisera en idé eller tanke för att eleverna ska förstå.
De menar att det är viktigt att synliggöra kunskapen för eleverna. T ex genom användandet av
en smartboard som kan fungera som både filmduk, dataskärm, ritbord och karta på en och
samma gång. De menar att boken fortfarande har ett stor symbolvärde för eleverna och att
vissa av dem har svårt att förstå att de lärt sig något om de inte arbetat i en bok. I det
sociokulturella lärandet betonas olika medierande redskap/artefakter som de mest centrala
faktorerna i vår kunskapsbildning (Säljö, 2000). Genom ett samspel med oss själva, olika
kulturella redskap och våra olika lärmiljöer formas varje människas sätt att lära. Det är därför
värdefullt för den här elevgruppen om pedagogerna konkretiserar lärandet i så stor
utsträckning som möjligt då ett alltför abstrakt formulerat resonemang lätt passerar dessa
elever obemärkt. Malmström säger att ”om du är en person som kan uttrycka dig i bild, då gör
du en bild istället. När du väl har gjort den bilden och tittar på den, då kommer orden” (2006,
sid. 32). Genom att eleverna fick möjlighet att måla den känsla som musiken förmedlade och
sedan sätta ord på sin bild kunde de lättare synliggöra sin kunskap/känsla. I Estet-Film tittade
lärare och eleverna hela tiden på det avsnitt som just spelats in. På så vis synliggjordes ett
lärande och det blev lättare att samtala om vad de skulle tänka på i nästa scen osv.
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6.1.6. Att lära av varandra och ta egna initiativ
Lärarna uppfattar att eleverna lär av varandra hela tiden. En form av samlärande. I utemiljön
kan det vara lättare att bryta ett mönster/en roll som eleven tagit inne i klassrummet.
Nyfikenheten väcks när de delar med sig av varandras tankar. Lärarna upplever att eleverna
växer när de bevisar för sig själv och andra att de kan och klarar av saker och de blir mer
öppna och trygga i sig själva av att lära tillsammans i en utemiljö. Sølvik (2011) uttrycker att
vi människor lär genom att delta i praktiska och kommunikativa samspel med andra. Han
menar att friluftsliv och sinnligt lärande kan uppfattas som en arena som genom sin egenart
öppnar upp för social träning genom socialt deltagande och samarbete. Detta visar att
sinnesupplevelserna alltså kan stimulera elevernas motivation och väcka deras lust att lära.
Det samarbetet som friluftslivet öppnar upp för, kan också leda till att ungdomarna lär känna
varandra och sig själva bättre.
Pedagogerna i min studie uppmuntrade ofta eleverna att ta egna initiativ. Under
observationerna kunde jag t ex under filmskapandet se hur eleverna påverkade och utvecklade
varandra. Dysthe (1996) talar om elevers starka sidor som kan utnyttjas som en resurs i klassen
på ett sätt som det är omöjligt för pedagogen att ensam klara av. De kunde ge varandra

kommentarer som ”Jag hör inte vad du säger på filmen, skulle du kunna prata lite högre så
filmar vi igen”? Jag upplevde att det fanns en trygghet i gruppen som gjorde att den typen av
kommentar verkade mottas positivt.

6.2 Använder de sig av några sinnliga lärmetoder och i så fall vilka och hur?
På den aktuella gymnasiesärskolans individuella program använder de sig löpande av olika
sinnliga lärmetoder. De försöker variera sina lärandemiljöer och är både ute (Tema-Havet)
och inne (Tema-Nordamerika, Tema-Världsreligionerna) i olika undervisningssituationer.
Hela läsårets arbete läggs upp i olika tema-moduler som rymmer de allra flesta av elevernas
olika kurser och de rör sig i både kultur och naturlandskap. Under mina observationer har jag i
ca 12 timmar kunnat följa Estet Film och Estet-Bild kursen där det finns en strävan att
eleverna ska aktivera så många sinnen som möjligt. Jag har även följt en elevgrupp i Tema Världen ca 6 timmar. Min uppfattning är att pedagogerna försöker variera sina lärmiljöer och
ser vinsten av att använda sig av sinnliga lärmetoder i undervisningen. Pedagogerna ser
många fördelar med att arbeta med sinnliga lärprocesser. De beskriver flera arbetsprojekt
som utspelats i inomhusmiljö men min förhoppning är att dessa erfarenheter ska levandegöra
det jag är ute efter när det gäller sinnligt lärande. Att försöka visa att det även finns stora
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möjligheter för denna pedagogiska metod utomhus. En av pedagogerna uttrycker att elever
kan vara kritiska till att åka ut i naturmiljöer innan de kommer iväg men att en negativ
inställning många gånger går över då de väl kommer ut i naturlandskap. Genom att lägga upp
en tematisk och ämnesöverskridande undervisning löpande över året kopplas de olika
kunskapsfälten samman och eleverna har lättare för att se sammanhang och mönster.
Szczepanski (2007) lyfter fram att i utomhusmiljön blir sinnesintrycken tydliga, konkreta och
lätta att ta till sig. Detta, menar han, väcker nyfikenhet och motivation att lära mer. Den
textbaserade undervisningen i klassrummet kan ofta bli en ytlig kunskap när den inte kopplas
till verkliga upplevelser. (Szczepanski, 2007). Med hjälp av gemensamma händelser kan alla
känna igen vad som diskuteras och bearbetas i klassrummet. Fotografier, film och föremål blir
stöd till samtalet (Eriksson, Furå & Eriksson, 2007). Szczepanski (2007) menar att
temaundervisning innebär ett helhetsbaserat lärande. Genom att bearbeta en sinnlig erfarenhet
leder den till boklig bildning. Han uttrycker även (2007) att flera sinnen är delaktiga i lärandet
genom att en utelektion kan stimulera både ande och hand, praktik och teori. Eriksson, Furå &
Pettersson (2007) anser att elever med funktionshinder behöver fysiska, konkreta
sinneserfarenheter och upplevelser i högre utsträckning än andra för att lära. För att hitta fram
till elevens egen motivation och väcka dennes nyfikenhet, menar de, att vi i skolan försöka
stimulera så många sinnen som möjligt hos våra elever.
Detta tyder på att om vi i skolan försöker levandegöra och skapa en så autentisk miljö som
möjligt, kan vi lättare väcka elevernas engagemang för att utveckla ett lärande.

6.3 Slutdiskussion av metod
Gymnasiesärskolan är en ny arena för mig och därför kunde jag gå in i min forskning relativt
förutsättningslöst. Jag hade gärna ägnat en längre tid åt deltagande observationer för att
ytterligare stärka validiteten i mitt arbete men pga. egen undervisning var det inte möjligt. För
att ytterligare stärka validiteten ser jag ett stort värde i att följa en grupp under en längre
period för att iaktta och dokumentera de fenomen och lärdomar som några pedagoger dragit
av och i undervisningssituationer. I de samtal och intervjuer som jag hade med pedagogerna
var det positivt att ha möjlighet att ställa uppföljande frågor för att försäkra mig om att jag
uppfattat respondenterna rätt. I min studie valde jag att intervjua pedagoger och observera
dessa i arbete med sina elever. För att stärka validiteten ytterligare hade det varit bra att få
med även elevernas upplevelse av att lära med många sinnen. Jag skulle ev. ha kunnat
intervjua några elever i nära anslutning till en observerad lektion för att ta del av hur de

56

uppfattar olika skeenden och incidenter under en lektion osv. Niemi beskriver i sin avhandling
(2010) att det finns speciella svårigheter i samband med att intervjua personer med
intellektuella funktionshinder pga. deras ibland bristande språkliga förmåga. Om vi inte
lyckas komma åt det som eleverna ger mening åt, avstår vi ändå inte från att argumentera för
olika tolkningar, som att de nog menar det ena eller det andra (Niemi 2010). I samband med
forskning löper vi alltid risk att göra feltolkningar men jag tror att risken är större i samband
med t ex. elever med en utvecklingsstörning, eftersom vi inte lever under de förhållanden som
vi beskriver.

6.4 Slutdiskussion av resultat
I min studie lyfter pedagogerna fram centrala fenomen och lärdomar som de erfarit av
undervisning på gymnasiesärskolans individuella program. Min förhoppning är att jag i denna
uppsats ska beskriva möjligheterna att applicera dessa pedagogiska arbetsmetoder ute i naturoch kulturlandskap som ett komplement till den undervisning som sker inne i skolan. Sølvik
(2011) pekar på att de autentiska läranderummen utomhus är fyllda av stimuli. Därmed
aktiveras många sinnen hos varje elev, som då lättare tillägnar sig kunskap och förståelse.
Eleverna lär genom att se, röra, undersöka och genom kommunikationen mellan varandra och
kan lättare förstå kraven på samarbete, ansvar och beroendet av varandras insats (Sølvik
2011). Genom att ge elever meningsfulla och autentiska uppgifter tror jag att deras
handlingskompetens utvecklas. Att en framgång här stärker deras självtillit. Ett av
gymnasiesärskolans uppdrag är att förbereda och rusta ungdomarna för det fortsatta
vuxenlivet (Skolverket 2002). Om utbildningen ska vara framåtsyftande och förbereda eleven
för det fortsatta vuxenlivet bör lärandet ske, menar jag, ute i verkligheten. Om det sinnliga
lärandet kunde användas mer som en kommunikativ metod i samverkan med andra ämnen,
tror jag också att eleverna skulle kunna få större nytta av det både i nuet och i sitt framtida liv.
Arbetet med den här studien har stärkt min förvissning om att allt lärande är en process, som
utvecklas i och av sociala sammanhang. Bland de fenomen som jag uppfattade som centrala i
min analys var just förmågan att synliggöra kunskap för elever det som fångade mitt intresse
mest. Det räcker inte att bara ta med elever ut i natur och kulturlandskap utan betydelsen av
ett synliggörande är att vi som pedagoger hela tiden gör våra elever medvetna om vad de ser
och erfar för att åstadkomma en aktiv lärprocess. Vi bär oftast inte på samma kunskaper och
därmed så kan vi lära oss av varandra, till exempel när vi utforskar tillsammans. Min egen
erfarenhet säger mig att om man är ett par stycken så vågar man mer, tar för sig mer, har
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roligare och man lär sig bättre. Man får också gemensamma upplevelser och erfarenheter som
stärker gruppen och som man förhoppningsvis kan applicera i sitt fortsatta undersökande.
Efter att ha analyserat min empiri och tagit del av teori och forskning är jag stärkt i min
uppfattning att undervisningen i skolan behöver möta eleverna där de befinner sig med den
erfarenhet de har med sig i sitt bagage. En sådan utgångspunkt för undervisning där
pedagogen försöker få eleverna medskapande kan vara både tålamodsprövande och inte minst
tidsödande och startsträckan kan ibland bli lång. För att bidra till ett verkligt lärande hos våra
elever tror jag ändå att vi som pedagoger vinner på att försöka stimulera varje elevs inre
motivation och drivkraft. Detta tror jag möjliggörs genom att skapa upplevelser av och kring
det som ska läras in. I upplevelsen, när vi erfar något här och nu, uppstår känslorna. Ett
intresse väcks och därmed lust och motivation för att gå vidare.

6.5 Vidare forskning inom området
För vidare forskning kan det vara intressant att ta reda på om lärdomar från en lärmiljö kan
överföras till en annan lärmiljö, och om ungdomarnas sociala erfarenheter och lärande i
sinnliga rum blir överfört till vardagen hemma eller till skolarbetet generellt. Hur synliggörs
och bedöms egentligen dessa elevers kunskap? Finns det en fördel av att låta dessa elever
uttrycka sitt kunskapsinhämtande via andra medel än det talade och skrivna ordet? Dessa
frågor anser jag vara outforskade och öppnar alltså upp för vidare studier inom fältet.
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Bilaga 1
Intervjumall:

Hur tror du dina elever lär sig bäst?

Hur tänker Du när du ska planera ett nytt arbetsområde för dina elever?

Vilka sinnen använder eleverna i gymnasiesärskolan?

Vilka sinnen stimuleras i olika typer av arbetsområden/övningsmoment?

Vilka metoder använder du för att stimulera olika sinnen?

Berätta om någon situation när du upplevde det som att eleverna lärde sig något!
Hur gick det till? Försök förklara!
Vilka sinnen användes?
Vilka reflektioner gjorde du kring elevernas lärande?( +/-faktorer)
Om eleverna samarbetade - hur fungerade samarbetet?
Hur hade du planerat för den lektionen/övningsmomentet?

Har du något annat exempel som du kan berätta om?

I

II

