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Vi är intresserade av den mänskliga drivkraften och kreativiteten. I den här

studien valde vi att titta på pedagogers reflektion av den pedagogiska miljön som

vi har delat i en social och en fysisk del. – Påverkar pedagogens kunskapssyn

idéen av utformandet av den pedagogiska miljön? Loris Malagozzi, Celestin

Freinet och John Dewey är några av de pedagoger som vi valde att ta del av i

bakgrunden i vår studie. Deras tankar och idéer om vad som utgör en god

inlärningsmiljö tyckte vi var intressanta. Detta gjorde oss än mer nyfikna att

fördjupa oss ytterligare i ämnet.

 Syftet med vår studie var att jämföra några pedagogers kunskapssyn och vilken

betydelse den hade för formandet av den pedagogiska miljön. Utifrån vårt syfte

och våra frågeställningar använde vi oss av en kvalitativ metod som vi baserade

på sju intervjuer.

 Studien visade att människors bemötande av varandra var en grundläggande

faktor i inlärningssituationen. Andra faktorer var att som pedagog och elev bör

man ha en förmåga att sätta sig in i en annans människas tanke och situation och

att det skapas en ömsesidig respekt mellan dem. En pedagog bör också ha tålamod

med att eleven ges möjlighet att utvecklas på sina egna villkor. Detta för att

motverka den konformitet som en av intervjupersonerna i studien tyckte sig se i

vårt samhälle. Pedagogen bör också öka sin medvetenhet om den omgivande

miljöns påverkan. Pedagogen bör också våga ”lyfta blicken mot horisonten” och

inte vara rädd för utveckling i sin pedagogiska gärning. Ett exempel är att som

pedagog hjälpa människor att mötas genom att bygga ett café längst bak i kyrkan.
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Inledning

 Ett klassrum, en overheadapparat, en pedagog och ett ”gäng” hysteriskt
antecknande studenter. – Vad står det? – Vad sa han? – Skulle vi anteckna…?  Ur
detta uppkom en reflektion över olika pedagogers yrkesutövande, som började
med en fundering över användandet av overheadapparaten.

– VAD är en overheadapparat bra till?
– HUR bör den användas?
– VARFÖR används den hela tiden?

 I dagens stressade informationssamhälle har det genuina mötet blivit ”exklusivt”.

– Är det då pedagogiskt att mötas genom en overhead? – Styr den befintliga

miljön pedagogens arbetssätt? – Hur påverkar den pedagogiska miljön elevens

lärande? – Finns det en gemensam diskurs som styr utformningen av den

pedagogiska miljön? – Stämmer pedagogens vision om optimal

undervisningsmiljö ihop med den verklighet han eller hon arbetar i? – Kan han

eller hon påverka sin situation? – Hur starkt är det förmedlingspedagogiska arvet?

– Går det att påverka, förändra och förbättra och möjligen effektivisera genom att

mötas när man möts så att det blir ett möte av ”värde”. – Hur når man

”växandets punkt”?

 Detta var tankar som gjorde att vi började reflektera runt lärande och miljöns

påverkan. Dessa tankar och reflektioner låg sedan till grund för vårt syfte och vår

frågeställning i vår studie. Situationer där vi medvetet vill lära oss något tror vi är

viktiga för den personliga utvecklingen, eftersom där grundläggs stora delar av

individens självbild i vårt samhälle och där vi värderar varandra efter vad vi kan.

Upplevelsen av inlärningssituationen kan förmodligen påverka individen både

positivt och negativt. Därför ville vi öka vår förståelse och bestämde oss för att

undersöka dessa situationer genom att ta del av litteratur och en del andra

människors tankar om ämnet. Vi inleder vår uppsats med två berättelser som

kommer utifrån våra tidigare erfarenheter.
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Föreförståelse

Reines berättelse

 Engagera och inspirera människor verkar vara något som inte

alla pedagoger har förmågan att göra. Det finns naturligtvis även

olika nivåer på pedagogers sätt att engagera och inspirera. När

jag gör en tillbakablick på mitt liv och tänker på alla de olika

pedagoger som konfronterades med, märkte jag att det var stora

variationer på deras sätt att engagera, inspirera och lära ut. Det

fanns pedagoger som gjorde intryck på mig och som jag bevarar i

mitt hjärta och kommer att bevara dem så länge som jag lever.

Vid ett antal tillfällen funderar jag över vad det är som gör att jag

memorerar dessa pedagoger mer än andra pedagoger.

 När jag tänker på några av de pedagoger som jag mötte, fanns

det bland annat ett par fotbollsledare som jag fick förmånen att

lära känna. Jag skulle vilja påstå att en del av dem har betytt så

mycket för mig i mitt liv att jag tar med mig lärdom som jag har

glädje av hela livet. Visionärer och eldsjälar tycker jag är bra ord

som passar in på dessa personer. Ur de här ledarna tycker jag det

har funnits de som har en extra stark pedagogisk förmåga. Bland

annat har jag mycket starka minnen och positiva erfarenheter av

en ledare som gjorde stort intryck på mig när jag var tonåring.

Han uppvisade en ödmjukhet och ett engagemang som var något

extra. Han bemötte oss ”elever” på ett sätt som gjorde att vi

kände oss trygga, vilket gjorde oss engagerade och nyfikna på

nya idéer och kunskaper. I efterhand är jag säker på att han

bejakade oss och var nyfiken på våra idéer och kunskaper och att

han själv hade en vilja att lära sig nya saker utifrån oss ”elever”.



3

 Några år senare blev jag lagkamrat med honom. Vid en

träningsmatch spelade han från ”start” och jag var reserv. Det var

trettio minuter kvar av fotbollsmatchen när han ropade att han

kände av en skada och var tvungen att byta. Jag fick chansen att

få spela i stället för honom. Efter matchen gick jag fram och

tackade honom och sa:

 – Det var väl ingen skada på dig? – Nej sa han men jag visste

att du var avbytare och jag ville ge dig möjlighet att få spela i

A-laget och få känna på tempot, det är du värd.

 Något som jag också har tagit med mig i livet är när han kom

fram till mig efter en match som jag hade spelat och jag var

besviken. Han frågade hur det var med mig och jag svarade att vi

hade spelat dåligt och att jag hade själv varit urusel. Han svarade:

 Den matchen är ju spelad och dessutom är det ju bara en

fotbollsmatch, den kan vi inte göra något åt. Lägg den till

handlingarna, det kommer en ny match på lördag Reine, det

gör det alltid och nu ser vi fram mot den.

  De här orden har jag tagit med mig genom livet när det ibland

”tar emot”, hur hopplöst det än känns, tänker jag: ”Reine kom

igen det kommer alltid en ny dag och en ny match.”

 När jag tänker på honom som fotbollstränare finns det något

mycket större än en ”passning” som planterades i mitt hjärta.

Jämför jag med andra pedagoger i skolans värld och även i andra

sammanhang undrar jag vad skillnaden är. Fallenhet och

engagemang är faktorer jag tidigare har nämnt men jag tycker

inte vi ska förlita oss på att alla pedagoger ska ha de här

egenskaperna. Det tycker jag är att begära för mycket. Därför

hoppas och tror jag att det kan finnas faktorer som kan hjälpa

pedagoger som inte har den naturliga fallenhet som den ledare
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jag har beskrivit. Om det går att hitta faktorer som kan hjälpa

dessa pedagoger att få ”utrymme” att dela med sig av sin

kunskap så att deras elever blir engagerade. Då tror jag att de

själva känner en större tillfredsställelse i sitt yrkesutövande.

Karins berättelse

 Jag var redan som barn starkt receptiv för vissa miljöer som jag

upplevde hade en positiv atmosfär. Jag lade dem på minnet och

jag tror att jag har nytta av denna förmåga i utvecklandet av min

självkännedom. Det handlade ofta om ”enkla miljöer” där den

mänskliga värmen gavs stort utrymme. Frågan är om det var

miljöerna i sig som gjorde att jag upplevde denna positiva

atmosfär eller om det var dessa varma mänskliga möten som

gjorde att jag lade miljöerna på minnet. – Kan en miljö förstärka

ett mänskligt bemötande och människors värderingar?

 I andra klass var jag bjuden på ett kalas. Mamman till

klasskamraten var ensamstående och de bodde i en lägenhet med

ett rum och kök. Jag minns att mammans säng och min

klasskamrat och hans systers våningssäng stod i vardagsrummet.

Det fanns en värme och en enkelhet som jag inte kan glömma.

Jag upplever fortfarande sängar i vardagsrum som något mysigt.

Min ”tokiga” älsklingsmoster bodde i Masthugget i Göteborg

Därifrån har jag minnen av kakelugnsvärme och doften från

gasspisen. Huset hade en- glasfönster och där fanns någon slags

hjärtlig kamp mellan grannarna om innerfönstrena som stod

”huller om buller” på vinden. Gemensam ved och toalett på

gården med en massa roliga meddelande på toalettdörren

grannarna emellan var också inslag som jag minns. En gång fick

jag följa med min moster och hälsa på några före detta grannar
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som slagit sig ihop och köpt en herrgård i Dalsland. Det var

spännande och jag minns att de hade tapetserat med lila tapeter

och hängt upp någon slags skira orangefärgade gardiner. Detta

tyckte jag var ”så häftigt”.

 Min mormor och morfar upplevde jag som stora pedagoger. När

jag kom och hälsade på var det stora bordet i vardagsrummet

”som av en tillfällighet” uppdukat med mängder av pärlor

brodertråd och tygpåsar och man fick ”greja” hur mycket man

ville. Utan att ta plats uppmuntrade mormor alla möjliga

kreationer och det var aldrig tal om rätt eller fel. Hon var inte

pedantisk och det fanns utrymme för alla. Hon var fenomenal på

att servera möjligheter. Min morfar hade fullt med tokerier i

bakfickan. En gång när han var besviken över att han inte fick

någon frukt på sitt lilla äppleträd åkte han till affären och köpte

några kilo coxorange som han fotograferade liggande under

trädet för att de skulle likna fallfrukt. Efter det hängde han upp

dem i trädet med nylontråd och visade stolt upp trädet som

också fotograferades. Dessa tokerier blev vi engagerade och

delaktiga i.

 I lågstadiet och mellanstadiet gick jag i en skola som var byggd i

början på sjuttiotalet. Som jag tror var skolan byggd på ett

ganska pedagogiskt medvetet sätt. Med studiehallar, flexibla

klassrum och grupprum, vilket var positivt på många sätt. Men

jag tror vi blev fler elever än vad de hade planerats för.

Studiehallarna var förmodligen inte från början tänkta att

användas som ”hemklassrum”. När vi tvingades använda dem

som ”hemklassrum” blev följden att vi var tvungna att lära oss

att vara väldigt tysta. Lärarna fick också prata väldigt tyst för att

inte störa de andra klasserna som arbetade bakom bokhyllorna,

vilka användes som avgränsare mellan rummen. Men det

positiva var att det var lätt att ta emot teaterbesök och vi spelade
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mycket teater för varandra på skolan. Hela klassrummet gjordes

om till teaterscen och efter det drogs väggen upp och där satt

publiken som oftast bestod av parallellklassen. Skolgården var

”jättetråkig” och jag minns att vi i stort sett aldrig var på den

stora asfalterade ytan som skolgården bestod av. Vi lekte i

skogspartierna utanför skolan eller i ett stort buskage av pil som

omgav skolgården. Upptrampade utrymmen mellan

skolbyggnadernas yttervägg och taggbuskarna som var

planterade i rabatter runt skolbyggnaden var också intressanta

lekutrymmen. – Varför användes taggbuskar i skolmiljön?

Antagligen för att vi barn ”inte skulle vilja vara” i rabatterna men

inte ens taggar hindrade oss. På högstadiet flyttade vi till en

större skola som kändes gammalmodig trots att den antagligen

inte var äldre i jämförelse med den vi kom ifrån. Där fanns

många korridorer och slutna klassrum. När jag tänker efter var

nog den arkitektoniska idén bakom den ganska ”häftig”.

Klassrummen låg i anslutning till fyra eller fem atriumgårdar och

det fanns möjlighet att komma ut till dem dels genom

klassrummen och dels genom korridoren. Det tråkiga var att

dörrarna till gårdarna var låsta och de användes inte. Gårdarna

var väldigt slitna, förvuxna och ovårdade men man kunde se spår

av tanken bakom dem i form av grupperade bänkar och fruktträd.

Förmodligen hade lärarna problem med att elever störde

lektionerna genom att de tittade in genom fönsterna och spelade

”pajas” utanför klassrummen. Tänk om man kunde få eleverna

att förstå värdet av en sådan miljö och respektera de lärare och

elever som hade lektion. Vilka fantastiska möjligheter att bedriva

undervisning på ett roligare sätt.

 På gymnasiet gick jag i en liten privatskola. Vi var tjugo elever

i varje årskurs och skolan hade en policy att genomföra kurser i

alla valbara ämnen oavsett hur få de var som valde dem. I latin,

grekiska, ekonomi, bild och musik kunde vi vara två till fem
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elever. Skolans småskalighet gjorde att de var lätt för oss elever

att se vilka idéer och tankar som lärarna hade. Småskaligheten

möjliggjorde verkliga möten mellan lärare och elever, vilket jag

tror ökade vår motivation. Vi hade också färre prov eftersom

lärarna kände oss och visste vad vi kunde. Vi åt lunch på

studentkårens restaurang och jag kommer ihåg att jag upplevde

omtanken i skolmatsupphandlingen. Det var viktigt för

skolledningen att vi åt bra och plötsligt fanns det inget problem

att ha dubbeltimma matematik på eftermiddagen. Vi var mätta

och belåtna.

 Jag har också erfarenheter ifrån folkhögskola och de lärare som

bodde på skolan. De blev som kompisar och en form av

”reservföräldrar” som ställde upp om man behövde dem. Ett

exempel kunde vara att man fick låna en pajform om man hade

fått för sig att försöka sig på att baka en äpplekaka av fallfrukt

från trädgården. Lärarna stod alltid till förfogande för eleven

men satte också gränser för oss elever när vi ”ballade ur”.

 Capellagården är en hantverksskola på Öland som är grundad

av Carl Malmsten. Han är en av Sveriges mest kände möbel

formgivare. Han startade flera skolor och hade genomtänkta

idéer om pedagogik och miljö. Från Capellagården fick jag

mängder av intryck och upplevelser som jag fortfarande

relaterar till. Flera av rummen på internatet var inredda och

byggda av Malmsten själv. Att få förtroende att bo i dem var en

otrolig känsla.  Matsalen hade han döpt till Vingårdssalen, vilket

jag tycker är ett vackert namn på ett rum. Jag tror att namnet

skapar visualisering och fantasi. Där var möblerat med stolar

som kallas ”Lilla Åland” och maten serverades i keramik gjorda

av elever på skolan. Grönsakerna var odlade i trädgården och

hälften av skolans elever blev plötsligt vegetarianer. Från

verkstäderna hade vi utsikt över trädgården, vilket var otroligt



8

inspirerande. Två trädgårdsmästare var anställda för att ta hand

om trädgården. Förutom trädgårdsmästarna var lärarna för

trädgårdsklassen och deras elever med och skötte trädgården. Vi

startade dagarna med hantverksfilosofiska morgonsamlingar

som varade i en halvtimme. I övrigt fick vi lägga upp dagarna

själva mellan mattiderna. Frukost, middag och kvällsmat ingick

för alla, vilket skapade en mysig måltidsgemenskap.

 Som tjugotvååring var det en ovanlig känsla att bli bemött och

respekterad med ett intresse av vuxna som arbetade på skolan.

De visade ett intresse att jag som elev skulle få utvecklas. Att få

fullständig frihet att strukturera mitt arbete var för mig helt nytt.

Att mötas av vuxnas uppriktiga intresse var förbryllande men

också inspirerande och utvecklande på samma gång.

 En berättelse som jag också minns var när en av de äldre lärarna

berättade att han vid ett tillfälle hade bjudit hem Malmsten som

då fortfarande verkade på Capellagården och Malmstens fru på

middag.  Läraren hade nyköpta arkitektritade stolar och han

undrade om han skulle få någon kommentar om dem. Malmsten

sa:

  Arkitekt- ritade stolar ”hmm”, de var väldigt tjusiga, men

frågan är hur länge man orkar sitta på dem.

 Det var kanske inte så ”kul” sagt men det finns en poäng med

det och som var anledningen till att vår lärare berättade det.

Malmsten har en idé om sakers funktion och menar att när man

har gäster till middag bygger man upp en atmosfär under

middagen som bryts när man säger. – Nu sätter vi oss i soffan

och äter efterrätten för nu orkar ni väl inte sitta på de här stolarna

längre. Han menar att en stol måste vara ”så skön” att man kan

sitta på den under lång tid så att man inte behöver riskera att
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bryta den ”magiska atmosfären”. Det här tycker jag är ett

intressant sätt att tänka runt den fysiska miljön. Jag tror att vi

generellt sätt är ganska omedvetna om och otränade på att

reflektera runt vår omgivning på det här sättet. Därför har jag

delat med mig av ett antal olika personliga reflektioner runt den

miljö som jag har befunnit mig i.

Bakgrund

 Barnet tycker inte om att höra föreläsningar från katedern. (Freinet,

1978, s.184)

 Detta är Freinets tankar när det gäller barns och även vuxnas lust till att lyssna på

information som man inte känner något intresse för. Det blir ett klent resultat och

engagemang från åhörarnas sida även om pedagogen försöker undervisa med en

mängd olika knep. Ändå finns det pedagoger som håller fast vid den här typen av

lärande.  Freinets tankar är att kunna organisera arbete på ett sätt som gör att

elever börjar agera på egen hand, exempelvis experimentera och ställa frågor.

Freinet menar att eleven kommer med frågor som väckts av nyfikenhet och

pedagogen svarar i efterhand, vilket kallas en föreläsning i efterhand.

 Han menar att den traditionella skolan inte reflekterar över sina fel utan

konstaterar att barn bara kan arbeta en viss tid och sedan måste det bli rast. Enligt

Freinet som experimenterade i frågan och fick fram resultat som visar att denna

pedagogiska teori är fel i de flesta fall. Om barn engageras och fängslas i ett

arbete visar det sig att de kan arbeta oförtrutet i flera timmar. De glömmer av tid

och rum och uppvisar ingen längtan efter rast. Det var inte onormalt att barn i

Freinet-skolan arbetade i tre timmar utan avbrott och Freinet menar att barnets

trötthet är en mätare på den pedagogiska kvaliteten.
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 Kontroll och bestraffning är andra faktorer som han nämner. Han menar att

rättandet av hemskrivningar och läxförhör skapar oro hos elever. Om dessa

faktorer kunde avskaffas skulle pedagogiken ta ett stort steg framåt enligt Freinet.

Den stora frågan är inte att avskaffa läxförhör i sig utan att ändra inställningen hos

lärarna när det gäller elevers arbete. Freinet ser i den traditionella skolan läraren

som en sorts polis, där eleven i princip alltid hade fel, vilket han bedömer som ett

förnedrande inslag som skapar ovilja hos eleven. Istället uppmuntrar han till att

lärare ska hjälpa eleven att övervinna de fel som han eller hon gör. Han liknar det

vid att en mamma aldrig läxar upp sitt barn när det snubblar i sitt försök att ta sina

första steg i livet. Ha en hjälpande inställning är det enda som duger i

pedagogiken och göra eleven nyfiken och intresserad av sitt arbete är den

moderna skolans första mål enligt Freinet.

 Skolors utseende och utformning är också något som han tycker är en avgörande

betydelse för resultatet när det gäller lärandet. Han tycker skolarbetets natur och

form bör bestämma lokalernas struktur. Han liknar den traditionella skolan vid en

hörsal och skrivsal där universitets lärosalar bara är en förädlad form och

uttrycker:

 Den mest ändamålsenliga disponeringen av detta auditorium-

scriptorium är ett rum som är tillräckligt stort för att samtliga elever

ska kunna sitta där men inte större än att lärarens röst kan höras

överallt och hans blick övervaka de bortersta raderna. För att inte tala

om hans pekpinne förr i världen borde nå från katedern till de lata

eleverna i bakgrunden. (Freinet, 1978, s. 69)

 Skolan får inte visa sig ha en alltför gästfri identitet, vilket skulle kunna

distrahera eleverna. Denna gästfria identitet har motverkats med bland annat högt

sittande fönster menar Freinet i sin kritik mot skolan. Han tycker istället att den

moderna skolan ska vara som en arbetande verkstad som är integrerad i den

vardagliga miljön. Därför menar han att man bör tänka i nya banor för att kunna

verkställa dessa tankar. Den ska vara arbetande och på samma gång kollektiv och

specialiserad. Den bör bland annat innehålla ett ”gemenskapsrum” där eleven kan

samlas till alla de kollektiva arbetena. Man ska ha speciella utomhusverkstäder
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med den naturliga miljön som utgångspunkt där trädgård och grönsaksland ingår.

Hus för djur ska också finnas att tillgå där man kan härbärgera bland annat

kaniner, höns och getter. Speciella inomhusverkstäder ska också finnas att tillgå

som ska ligga i anslutning till ”gemenskapsrummet”.

 Dewey (1997) menar att det inte är någon skillnad på pedagogiska mål och andra

styrda verksamheters mål. Dewey liknar lärarens verksamhet med bondens. Där

finns vissa resurser att handskas med och vissa hinder att kämpa emot. Bonden

har naturens krafter att arbeta med och emot, exempelvis årstiden, sol och regn.

Dewey menar att det gäller för bonden att klara av att utnyttja de olika villkoren

så att hans verksamhet och deras krafter samverkar och inte motverkar varandra.

Det samma gäller för läraren tycker Dewey. Han menar att det vore lika orimligt

att läraren ska ha egna ”mål” för elevers utveckling som det ska vara för bonden

att driva sin verksamhet utan att ta hänsyn till de villkor som naturen ställer.

 När det sätts upp mål i utbildning ska det finnas möjlighet att föra verksamheten

vidare från moment till moment, timme efter timme. Om det då kommer hinder

för den enskilde individens sunda förnuft, exempelvis att en auktoritet har bestämt

och satt vissa regler, då är det skadligt för individen enligt Dewey. Vi måste

komma ihåg att utbildning i sig inte har något mål utan det är individen i sig som

ska ha mål. Dessa mål varierar från elev till elev och de ändras när deras och

lärarens erfarenheter växer. Pedagogiskt mål ska utgå från verklig aktivitet och

behov. Med det menar Dewey att förvärvade vanor och medfödda instinkter ingår

hos eleven som ska undervisas. Ett mål måste ha inriktning som passar ihop med

elevens aktivitet och att miljön är anpassad så eleven kan frigöra sin förmåga.

  Men det är alldeles för sällan som den enskilde läraren lyckas frigöra sig från

bland annat läroplaner och metodböcker och släppa sitt eget sinne fritt och försöka

komma i närmare kontakt med elevens sinne och tankar. Dewey menar att målen

är ställda utifrån andra personer än elevens egna mål men det bör snarare vara så

att målet är ställt utifrån eleven.  Ju fler samverkande krafter som bonden räknar

med desto mer blir variationen i hans omedelbara resurser. Om

utbildningsverksamheten kunde utgå från samma tes skulle det även där finnas
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möjlighet till variation i utbildningen och man skulle kunna börja var som helst

och hålla igång verksamheten utan avbrott enligt Dewey.

 När det gäller den pedagogiska miljöns betydelse tycker Dewey att saker kan

förflyttas, avlägsnas och återställas fysiskt i rummet. Däremot när det gäller

föreställningar och förhoppningar kan de inte som ting rent fysiskt avlägsnas och

återställas. Med detta menar Dewey att det är pedagogens uppgift att upptäcka den

metod där de unga tillägnar sig de äldres syn. Där de äldre uppfostrar de yngre till

mentala avbilder av sig själva och där de äldre blir ”förebilder” för de yngre.

  Föreställningarna kan inte präntas in utan den miljö som omger individen

påverkar honom så han eller hon ser och känner en sak snarare än en annan. Det

kan få individen att planera så han eller hon kan fungera framgångsrikt

tillsammans med andra och som ett villkor för att vinna de andras sympati

förstärker den vissa uppfattningar och försvagar andra. I och med det här

utvecklas ett stegvist beteende och en viss handlingsbenägenhet inom individen.

”Miljö” betecknar då något mer än bara helheten av de ting som omger individen

enligt Dewey.

 Han menar vidare att miljön består av villkor som gynnar eller hindrar, stimulerar

eller hämmar en levande varelses karakteristiska verksamheter och liknar den med

fiskens miljö att vatten är nödvändigt för fiskens aktivitet och för dess liv.

 När det gäller Reggio Emilias tankar kan vi ta del av Wallin (1996). Hon berättar

om sitt besök från Reggio Emilia. Inom Reggio Emilia betraktar man miljön som

en pedagog som ska stimulera, inspirera barnen, utmana deras tankar och fantasi.

Dessutom vill Reggio Emilia uppmuntra till kunskapens alla möjligheter.

Beroende på ålder anpassas den pedagogiska miljön därefter. Inom Reggio

Emiliapedagogiken anser man att även arkitekturens språk måste involveras i den

pedagogiska grundsynen och menar:
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 Arkitekturen och redskapen konkretiserar vår pedagogiska vilja

samtidigt som de möjligheter som finns i miljön kan utnyttjas i

pedagogiken. Det är en ständig växelverkan. (Wallin 1996, s.18)

 Från sitt besök i Reggio Emilia tog Wallin också del av hur det berättades att

hjärtat i daghemmet är ateljén, eftersom barn med alla sina hundra språk är en

central tanke. Ytterligare en central tanke är att kunskap föds i människors möten

och därför har det tillverkats ett medeltida torg som kallas ”piazzan” där dessa

möten möjliggörs. Torget är ett centralt lekutrymme med ett antal olika

aktivitetspunkter som väcker barnens intresse som fångar upp och koncentrerar

deras lek. Där finns en genomskinlig pyramid med väggar av plexiglas i blå, röd

och gul färg. Är barnen i pyramiden förvandlas daghemmet och kamrater så att de

kan bli röda, blåa och gula. Med detta menar de på Emilia att verkligheten inte är

sådan som den först verkade vara och det finns många olika aspekter på tillvaron.

Tillvaron är inte statisk utan en dynamisk och föränderlig värld. I ”piazzan” finns

det ytterligare en mängd olika utrymmen och aktiviteter att utforska för barnen.

Där finns också möjlighet till möten med de vuxna.  I tamburen finns det

möjlighet för den person som ska hämta barnet att slå sig ner och ha överblick

över stora delar av daghemmets helhet. Med arkitekturens hjälp synliggör man

daghemmets system av olika funktioner, vilket underlättar barnens förståelse av

sammanhanget och de vuxnas arbete där miljön ska vara en stor inspiratör för

barnen.

  När det gäller pedagogisk grundsyn menar Stensmo (1994) att varje pedagog

måste ha en uppfattning om vissa filosofiska frågor som utgör en grund för en

pedagogisk teori. Han berör olika aspekter som bör finnas med i teorin. Bland

annat att kunskapssynen rör frågor om den mänskliga kunskapens natur, ursprung,

giltighet och gränser. Med detta menas, vilken kunskap som är värdefull, hur vi

ska tillägna oss kunskap och vad som är tro i relation till vetande. Det går också

att ta del av tankar runt människosynen. Bland annat frågor som handlar om hur

pedagogen uppfattar eleverna/deltagarna som människor. Ett exempel är om

eleven är aktiv, passiv, ond, god, ansvarsfull eller oansvarsfull. Samhällssynen är
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en annan aspekt som pedagogen bör ta i beaktande och reflektera över enligt

Stensmo. Han menar och funderar över om utbildningen står i relation till det

omgivande samhället. Andra frågor som Stensmo också nämner är. – Ska

utbildning anpassas till eller ska den förändra samhället eller är den bara en

enskild angelägenhet? – Är pedagogen den centrale aktören i den pedagogiska

situationen som presenterar sin information med olika hjälpmedel? – Eller är det

eleven/deltagaren som lär in och arbetar med sin information utifrån sina

intressen? Det här är några av de aspekter som går att ta del av i Stensmo men det

finns ytterligare ett antal olika aspekter som utgör grunden för en pedagogisk

teori, exempelvis synen på etik, religionstillhörighet, didaktisk teori, metod och

medel.

 Människor som reflekterar har alltid brottats med frågan hur de ska tillämpa

teoretiska kunskaper på praktiska problem. Detta menar Bruner (2002) att

utmaningen alltid är att infoga och där använda kunskapen i det sammanhanget

där problem uppstår. När det gäller utbildning utgörs det levande sammanhanget

av klassrummet där lärare och elever möts för att förverkliga det viktiga och

mystiska utbyte som så lättvindigt kallas ”utbildning” enlig Bruner. Därför tror

Bruner att det nya på dagordningen angående utbildning inte bara förklarar hur

barn gör utan vad barn tror att de gör och vilka skäl de ger för sitt handlande.

 Ny forskning görs och det kommer fram nya teorier när det gäller barns

medvetande. Det som kommer fram successivt är att barn inte handlar direkt

”inne i världen” utan att barns handlingar i stället vilar på de uppfattningar som

barn har ”om världen”. Detta innebär enligt Bruner att man kan ge barnen större

ansvar för sitt lärande och tänkande. De kan börja tänka vad de tänker och inte

vad som försiggår i världen. Detta utmynnar i att de som utformar olika

prestationstester och färdighetstester blir allt mer intresserade av att ta reda på,

inte bara hur barnen vet utan också ta reda på hur barnen tror att de fått denna

kunskap och Bruners tankar förs till nedanstående citat:
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 Vi måste ta oss in i elevernas huvuden och försöka förstå upphovet till

och styrkan i deras begrepp och uppfattningar. (Gardner, 1991,

s.253)

 Tankar som börjar växa sig starkare är att utbildningspraktiken i klassrummet

grundar sig på en uppsättning vardagliga antagande om elevens medvetande. Där

vissa antagande har verkat för och vissa emot barnens bästa antingen på ett

medvetet eller omedvetet sätt. Enligt Bruner måste dessa vardagsteoretiska

uppfattningar göras medvetna och undersökas på nytt. Olika former av

undervisning, exempelvis allt från imitation och instruktioner till upptäckter och

samarbete utmynnar i antagande om eleven som skådespelare, som en kunnig

person, som en enskild upptäcktsresande eller som en tänkande samarbetspartner.

 Carlsen och Marius-Samuelsson (1991) tycker att utveckling i kvalitativt

hänseende förutsätter en väl genomtänkt planering av en stimulerande

inlärningsmiljö. De reagerar mot det utvecklingspedagogiska synsättet där

kunskap och utvecklingspotential ligger som ett embryo inom barnet i väntan på

att få spira. De menar istället att utveckling i kvalitativt hänseende åtminstone

inom de estetiska ämnena förutsätter en väl genomtänkt planering av en

stimulerande inlärningsmiljö. Att det ska läggas större tonvikt vid de estetiska

uttrycken för att belysa växlingen mellan intryck och uttryck och säger:

 När sinnesupplevelserna angår oss, blir viktiga för oss, omvandlar vi

upplevelser till erfarenheter utifrån vad dessa betyder för oss, vi

utvecklar kvalitativa erfarenheter, snarare än många underordnade

(kvantitativa) erfarenheter.  (Carlsen och  Marius-Samuelsen 1991, s.

13)

 Kanske är detta svaret på varför estetiska uttrycksmedel utvecklar en ökad

känslosamhet och känslointelligens, vilket kan göra oss till hela människor enligt

psykologen Malkolm Ross som omnämns i boken. Författarna menar vidare att

estetiska uttrycksmedel kräver en koppling mellan den inre och den yttre världen.

Genom att arbeta med estetiska uttrycksformer kan man ge barn redskap att skaffa
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sig kunskap om sig själva och den kringliggande verkligheten. Det handlar om att

vara nyfiken på personliga upplevelser, formuleringar, intentioner och känslor.

Författarna frågar sig om de inte snarare är så att vi vänjer barn vid att mera lita på

vad andra säger, menar och tänker istället för att känna efter själva och bli

reflekterande individer.

 Att vara skapande som individ är ett sätt att förhålla sig gentemot verkligheten.

Motsats till att vara eftergiven är det kreativa förhållningssättet som får människor

att känna att livet är värt att leva och att världen och det som omger oss inte är

något som vi ensidigt måste rätta oss efter och anpassa oss till. Kreativitet är inte

förprogrammerad i vårt biologiska arv som individ och kommer inte av sig själv

enbart av tur i vår inre verklighet. Det är inte heller enbart miljöfaktorer, alltså den

yttre världen som bestämmer utvecklingen. Den enskilda människans skapande

möjligheter ligger i kopplingen mellan dessa två världar, den inre och den yttre

och där ett tredje område tillkommer som är det kulturella.   Avgörande för

utvecklingen av den enskildes potentiella utrymme är barnets upplevelse av

trygghet i omgivningen enligt Carlsen och Marius-Samuelsson.

 Intresset för den fysiska miljöns utformning har på nytt väckts genom,

exempelvis Reggio Emilia och deras tankar om tre slags pedagoger. De tre är

vuxna, barnen och den fysiska miljön, eftersom estetisk utveckling söker sitt fäste

i grundläggande sinnesupplevelser. Mötet med den fysiska omgivningens kvalitet

spelar då en viktig roll för denna utveckling. Dels Reggio Emilia med sin känsla

för generösa ytor och kvalitativt medvetna användande av rumslig upplevelse.

Dels Waldorfskolan där hela byggnaden kommer oss till mötes, är öppen

inbjudande och ”annorlunda” kontra den ideologi som enligt författarna präglar de

kommunala förskolorna i norden där de i fysisk bemärkelse skall utgöra en positiv

ram för barns utveckling. Denna ram innebär att en god planlösning är det som

kan tillfredställa många barn samtidigt.  Författarna är kritiska till

”utvecklingspedagogisk” målsättning där de tycker att det lätt kan bli en

oöversiktligt och en överstimulerad miljö. De menar att oavsett vad som väljs på

menyn får man ”pyttipanna”.  I stället menar de att vi bör prioritera och skilja

väsentligheter från oväsentligheter.
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 En annan tanke som författarna fundera runt är. – Vad får möbleringen och

dragiga golv för pedagogiska konsekvenser och känslomässiga signaler? De

tycker att det var viktigt att miljön utformas så att de stöder barnets behov av

trygghetskänsla och det viktigaste bidragen till trygghetskänsla i miljön utgörs av

de vuxna och de andra barnen. Därefter har den fysiska miljön en viktig funktion,

exempelvis hur det känns att befinna sig i tamburen. Om den känns välkomnande,

trång eller överväldigande. Kraven på en trygg miljö innebär bland annat att

byggnaden ska kunna erbjuda fysiskt skydd och en väl tilltagen yta för varje barn.

Det är bra om förskolläraren får delta i byggprocessen och tillåtas ge synpunkter

på lokalfunktionen menar författarna.

  Författarna tar också upp tankar om vad som egentligen är ett spännande och

levande rum att vistas i. Om det är ”behagligt eller obehagligt”. Om det är

prydligt, rörigt, tryggt, kallt, ödsligt eller intimt. De menar att variation är en

bristvara när det gäller spännande levande rum. Det är något som vi bör bli bättre

på och att spela på ett varierat register när det gäller att planera den fysiska miljön.

De fysiska förhållandena måste kunna varieras allt efter behov och tillgodose

barns möjlighet till inlärning tillsammans med många och även med få barn.

Författarna tycker också det var viktigt att stödja barns koncentration och att

barnet måste få uppleva de vuxnas förväntningar på att här gör vi saker och ting

grundligt och här finns tid och en god gemensam värld för barn och vuxna.



18

Syfte

Syftet med studien är att jämföra några pedagogers kunskapssyn och vilken

betydelse den har för formandet av den pedagogiska miljön.

Frågeställningar

 Vilka olika uppfattningar finns mellan några olika pedagogers kunskapssyn?

 Vilken betydelse ur pedagogens synvinkel har den pedagogiska miljön?

 På vilket sätt har den pedagogiska miljön betydelse för pedagogens möte med

sina elever?

Metod

 För att få en ökad förståelse i det ämne som vi försökte att fördjupa oss i började

vi med att ta del av litteratur inom området. Utifrån vårt teoretiska perspektiv och

vår frågeställning gjorde vi en kvalitativ studie. Vi gjorde sju intervjuer utifrån

vårt syfte och frågeställningar som gick ut på att synliggöra några olika

pedagogers upplevelser runt lärprocessen och dess påverkan av yttre faktorer.

Enligt Hartman (1998) är en kvalitativ studie rimlig och fullt tänkbar att göra om

vi är intresserade av att förstå människors sätt att tänka och resonera i olika

situationer. Hartman säger bland annat att varje människa uppfattar sig själv och

sin situation på ett speciellt sätt genom att olika företeelser knyts ihop till en

särskild mening. Information fås inte enbart genom olika mätningar utan

information går att få genom att bland annat tolka människors beteende både

verbalt och genom kroppsspråk. Som forskare försöker vi leva oss in i och förstå

intervjupersonernas föreställning om världen. Hartman menar att vi som nyfikna
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pedagogikstuderande individer är intresserade av hur världen uppfattas och inte

hur den är, vilket i ett hermeneutiskt uttryck kallas hur världen tolkas.

 Vårt syfte var att få ett urval av intervjupersoner som verkade i olika

organisationer och att de inte representerade samma yrkesgrupper men att de ändå

har anknytning till pedagogisk verksamhet. Alvesson och Sköldberg (1994)

nämner att som samhällsmedlem är forskaren benägen att i de flesta fall ta de

mesta i det egna samhället för givet och omedvetet föra dess grundval vidare.

Reflektion riktas ofta i ytterst snäva avsnitt runt det man forskar i. När forskaren

talar om förståelse är det oftast begränsade delar av allt som ingår i

forskningsprojektet som uppmärksammas. För att undvika denna begränsning bör

man som forskare vara självreflekterande. Enligt Alvesson och Sköldberg bör

forskare utgå från att vara kritisk i sin reflektion och försöka frigöra sig i sina

tankar för att inte fastna i för snäva avsnitt runt det som man forskar.

 Utifrån denna litteratur bedömde och bestämde vi oss för att urvalet av

intervjupersoner skulle komma från olika organisationer. Utifrån de

problemställningar vi hade så använde vi oss av en metod som synliggjorde

individers upplevelser och tankar som vi tyckte var intressant för studien. Där tog

vi del av Starrin och Svensson (1994) att ”en” individs åsikt är lika intressant för

forskning och det är inte mängden eller kvantiteten som är det viktiga. Vi kände

oss inspirerade av hermeneutiken som metod och Starrin och Svensson säger att

metoden passar inom vetenskaper som psykologi, pedagogik och sociologi.

 Tanken var att vi skulle kunna belysa olika tankar, idéer och infallsvinklar som

skulle kunna vara intressanta för oss och andra som vill ta del av rapporten.

Eftersom vi använde oss av en ostrukturerad intervju i vår föregående studie som

var en B-uppsats i pedagogik så ansåg att vi inte behövde göra någon

provintervju. Vi kände oss relativt trygga inför den uppgift vi hade framför oss. Vi

valde en ostrukturerad intervjumetod med öppna frågor där vi hade en tanke med

att metoden skulle ge ett avslappnat och tryggt möte med den person som vi skulle

intervjua och då också förhoppningsvis få möjlighet att ta del av så många

synpunkter som möjligt. Därför tog vi kontakt med de personer vi hade beslutat
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att intervjua genom att ringa upp dem. Vi ägnade stor vikt vid att presentera oss

och vilket ärende vi hade. Vi talade om varför vi tyckte det skulle vara intressant

att få intervjua just honom eller henne. En del av de här samtalen blev

förberedande för intervjun som skulle göras. Vissa samtal skapade nyfikenhet hos

vederbörande personer redan i telefonen, vilket vi kunde utläsa av att samtalet

blev långt. Det kunde pågå i över en timma. När de lämnade sitt godtycke till att

låta sig intervjuas, vilket alla gjorde, då fick de bestämma tid och plats. Vi

försökte att vara så tillmötesgående och flexibla som möjligt för att det inte skulle

bli krångligt för dem, eftersom de tog sig tid och stod till vårt förfogande.

 När vi träffade dem var vi mycket noga med att komma på utsatt tid och att vi var

väl förberedda med bandspelare, band, batterier och anteckningsmaterial. Vid

några tillfällen hade vi med oss kaffebröd. Alla besöktes på sin så kallade

”hemmaplan”, vilket var fullt möjligt, eftersom vi lyckades engagera och intervjua

dem på ett avstånd som geografiskt inte var allt för långt ifrån vår egen hemort.

När vi träffades, hälsade vi och försökte genom vårt kroppsspråk visa, dels att vi

var ”trygga” i situationen och att vi tyckte att detta som vi ska göra är ”jätteroligt”

och spännande. Att vi var förväntansfulla och nyfikna på vad de hade att berätta

för oss. Detta gjorde vi för att möjligen signalera att vi tillsammans kanske kunde

skapa ett intressant möte med den person som skulle intervjuas. Vi trodde att en

harmonisk stämning och den pedagogiska miljön runt mötet borde skapa en ökad

kreativitet dels från oss som intervjuare och dels för personen ifråga, vilket vi

bland annat kunde ta del av Perneman och Branzell-Hermelin (2002) som nämner

att själva mötet mellan nya människor är av olika karaktär och av olika kvalitativt

slag. Det karakteriseras dels av dem som deltar i mötet (det inre sammanhanget)

och dels av miljö, kultur (det yttre sammanhanget).

 Vi fick intervjupersonernas medgivande att använde oss av bandspelare, vilket

möjliggjorde att vi kunde ta del av så mycket information som möjligt så att

förhoppningsvis så lite av viktig information gick förlorad för studien. Vi började

med att inte ha bandspelaren igång från början av vår intervju utan intervjun

började med att vi samtalade en stund med vederbörande person. Då kontrollerade

vi om bandspelaren fungerade riktigt. Därefter när det kändes lämpligt startade vi
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bandspelaren. Detta inledningsskede av intervjun var en central del av vårt sätt att

arbeta emot den person som skulle intervjuas. I denna situation som uppstod fanns

det en svårighet att definiera vad som utspelade sig i mötet med personen som

skulle delge oss sina tankar. Det skapades en trivsam stämning som kom ur någon

slags intuition Något som var abstrakt och som möjligen skulle kunna vara ”tyst

kunskap”. Det fanns en inneboende känsla som skapade trygghet i mötet med

andra människor och vi noterade att under den första halvtimman under intervjun

fanns det en hög ambition hos den person som delgav oss sina funderingar. Det

var under den stunden av intervjun som det mesta av informationsmaterialet till

vår studie delgavs. Vi förde också anteckningar som ett komplement till

bandspelaren där vi antecknade bland annat kroppsspråket hos den person som vi

samtalade med. Vi antecknade också för att kunna kontrollera våra associationer

som låg till grund för följdfrågorna. Enligt Trost (1997) går det att ta del av hur

noggranna bandinspelningar, anteckningar eller utskrifter det än görs, går det

aldrig att ersätta de intryck man får vid själva intervjun och inte det som vi hör

eller ”läser mellan raderna”.

 Eventuellt skulle vi kunnat spela in varandra och våra diskussioner på band och

skrivit ut resultatet mer i anslutning till intervjuerna. Vi skulle också ha försökt att

formulera vår egen utvecklingsmässiga process under studiens gång i en form av

tankebok, eftersom våra föreförståelse och fördomar förändras. Ibland fick vi

information som vi använde oss av i nästa intervju men vi har andra liv runt oss

som individer och vi frågade oss om detta påverkar värdet av det resultat vi fick

fram. Möjligen blir vi kanske för rationella emellanåt. Livet går ju framåt och

upplevelser förändras. Vi får hela tiden nya insikter, vilket naturligtvis påverkar

oss som individer och förmodligen påverkar hur vi tolkar olika resultat. Detta

kallas med vetenskapliga termer den kvalitativa forskningsprocessen. I denna

ingår hermeneutiska cirklar, en kognitiv och en normativ cirkel. De två uttrycker

växelspelet mellan forskaren och det som han eller hon undersöker. Den kognitiva

cirkeln har sin utgångspunkt från forskarens föreförståelse medan den normativa

har sin utgångspunkt från forskarens socialt grundade fördomar. Det kan

exempelvis vara att man tycker att arbetslösa engagerar sig för lite för att skaffa

sig ett nytt arbete.
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  När vi gjorde de här intervjuerna redogjorde vi för samtliga intervjupersoner

enligt god forskningsetik att de själva får ta ställning om de vill vara anonyma eller

inte. Det är inte att självklart att anta att det är bättre att vara anonym än att inte

vara det. De som intervjuades måste ges möjlighet att välja själva. Med detta menar

vi att det förmodligen finns personer som inte har något emot att träda fram med

sitt namn i studien. För att få enhetlighet i resultatet från intervjuerna, beslutade vi

oss för att använda oss av fingerade namn.

 – Skulle vi kunna göra på ett annat sätt och valt en annan metod? Vi funderade på

om vi skulle ha kunnat komplettera kvalitativa intervjuer på det sätt som vi gjorde

med att använda oss av observationer. Detta skulle vara intressant att göra men vi

ansåg att det inte fanns någon rimlighet att göra detta på ett adekvat sätt. Vi trodde

att det inte fanns tidsutrymme för denna metod i en uppsats på C-nivå, eftersom vi

var (och är) i ett skede av nyfikenhet på våra egna upplevelser. Som studenter

kändes det naturligt i uppsatsen att gå ut och försöka ta reda på hur andra

människor upplevde de tankar och funderingar som vi har runt ämnet. Vi trodde

att med så många nya intryck som man får som studerande var det svårt att hitta

någon annan metod för att möta intervjupersonerna på. Metoden kändes relevant

och hanterbar för tillfället och vi trodde att metoden utmynnade i ett gynnsamt

resultat för studien.  Men som vi tidigare nämnde så skulle observationer kännas

som en möjlig metod och om vi fick stort tidsutrymme skulle en etnografisk

metod kännas intressant att använda i en studie En kvantitativ metod med enkäter

i samband med den metod som vi använde skulle också vara en möjlighet att

använda. Möjligen skulle vi kunnat få ett bredare resultat, eftersom fler personer

blir tillfrågade. Då skulle vi kunna ställa svaren i relation med de resultat som vi

fått från de personer vi intervjuade. En sådan här kombinerad metod kräver

förmodligen ett stort engagemang men skulle förmodligen kunna ge ett intressant

resultat för studien.

 Det som också kändes intressant med uppsatsskrivandet var att det kändes som

att lägga pussel. De olika intervjupersonerna talade utifrån sin egen verklighet och

kom in på liknande tankegångar som kompletterade eller förtydligade olika
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fenomen genom att de belystes från olika håll.  När vi tog del av vårt material

utifrån den studie vi gjorde, uppfattade vi att inte något nytt ”under solen” till en

början. Men vi insåg efter hand att det fanns en mängd material och spännande

intryck. Ur alla dessa intryck som kändes som ett ”virvlande kaos”, försökte vi att

ordna upp någon form av kommunicerbart material som vi hoppas ska kunna vara

till glädje för de människor som eventuellt kommer att ta del av denna uppsats.

Urval

 Vi gjorde sju intervjuer med personer som har anknytning till det ämne som vi

hade som avsikt att undersöka och belysa. Vi funderade över vilka vi skulle kunna

intervjua och diskuterade olika förslag. Vi hörde efter i vår omgivning om det

fanns personer som kände till lämpliga personer som kunde tänkas ha intressanta

åsikter, tankar och idéer om den studie som vi skulle genomföra, vilket vi

möjligen kan kalla en form av förhandsinformation om blivande intervjupersoner.

Genom att vi pratade med personer i vår omgivning fick vi information om

entusiasmerande personer att intervjua. När vi träffade dessa personer uppfattade

även vi dem som visionärer med stort engagemang och en inre drivkraft. Vi letade

aktivt efter personer som vi trodde skulle kunna trivas i den form av

intervjusituation som vi tänkte genomföra. Vi valde också intervjupersoner utifrån

funderingar på personer som vi hade mött i andra sammanhang i vårt liv. Två av

dessa hade ursprung från vår egen barndom. Vi valde att försöka uppnå en

variationsbredd i urvalet av pedagoger. Att de inte bara är pedagoger som verkar i

skolans värld utan vi ville även få ta del av pedagoger som verkar i det övriga

samhället, eftersom vi hade tankar om att lärprocessen fortgår under hela livet.

Detta gjorde vi för att kunna synliggöra tankar från olika perspektiv.

 Enligt Holme och Solvang (1997) menar de att man i kvalitativa studier har en

medveten strategi att söka aktivt efter informationsrika intervjupersoner som har

lätt för att uttrycka sig, är mer medvetna än andra personer över att reflektera och

dessutom villiga att delta i studien. Detta görs för att man som forskare ska kunna
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få möjlighet att ta del av så mycket information som möjligt. Holme och Solvang

menar också att man skiljer på respondent och informantintervju. En respondent

är en person som är delaktig i den företeelsen som ska studeras medan en

informant är en person som själv står utanför denna företeelse men som har

mycket information att delge inom ämnet. Utifrån de personer som vi valde att

intervjua tycker vi att de varken passar att benämna dem som informant eller

respondent. Därför benämner vi dem som intervjupersoner i vår studie.  De

intervjupersoner som ställde upp, som vi fick möjlighet att intervjua och som vi

namnger med fingerade namn på näst sida är:
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� Uno som arbetar som idrottsledare och har goda och dokumenterade

ledaregenskaper både nationellt och internationellt.

� Toni som tjänstgör som präst och hans syn utifrån den miljö han verkar ifrån

och hur han ser på sin kunskapssyn utifrån ett historiskt perspektiv.

� Mary arbetar som förskolelärare och försöker att hitta nya idéer när det gäller

lärandet och miljöns betydelse där lärandet utförs.

� Ruben är en lärare som arbetar som matematiklärare med nya tankar och

visioner i sitt sätt att lära ut.

� Sören är en person som arbetar både som lärare på universitet i Arbets- och

organisationspsykologi och arbetar även som konsult när det gäller

ledarutveckling, person och grupputveckling i olika organisationer.

� Sam arbetar som inredningsarkitekt med pedagogisk anknytning, eftersom han

arbetar som lärare för arkitekter. Med denna bakgrund går det att ta del av

hans pedagogiska syn men även hans tankar utifrån den yrkesgrupp som han

representerar.

� Larry är en uppfinnare och innovatör men som även arbetar med olika projekt.

Han försöker få till förändringar när det gäller kunskapssynen i våra skolor, att

ändra den pedagogiska inriktningen som gör att han föreläser och bedriver

konsultverksamhet.
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Datainsamling

 Vi valde att använda en kvalitativ intervjumetod som innehöll några öppna frågor

och där vi försökte att få ett ”avslappnat möte på samtalsnivå”. Vi försökte att

eftersträva en nära relation och vara flexibla i vårt sätt att intervjua så att det

utmynnade i en interaktion mellan oss som intervjuare och vederbörande

intervjuperson. Med flexibilitet menar Trollestad (1998) att man i en

intervjusituation inte är statisk bunden till vissa formuleringar eller till en viss

ordningsföljd på frågorna utan man anpassar sitt instrument till situationen och till

de intervjupersoner som man för tillfället konfronteras med. Avsikten är att fånga

intervjupersonens verklighetsuppfattning, motiv och tankar så riktigt som möjligt.

Vi intervjuade sju personer och använde oss av bandspelare samtidigt med att det

gjordes anteckningar. Att vi var två som intervjuade och samtalade med personen

som intervjuades kändes positivt, vilket gjorde att vi fick större möjlighet till

reflexiv tolkning. Vi trodde att två personer tolkar och reflekterar på olika sätt,

vilket ger utrymme till att tänja gränsen på vår tolkningsrepertoar:

 En forskares tolkningsrepertoar leder till att vissa tolkningar ges

företräde, andra är möjliga men accentueras inte så lätt medan

återigen andra tolkningar aldrig framstår som möjliga. (Alvesson och

Sköldberg 1994, s.326)

Våra samtal med intervjupersonerna var intensiva och det uppstod en engagerad

interaktion mellan oss som intervjuare och vederbörande person som intervjuades.

Vi har hela tiden frågat oss själva på vilket sätt resultatet har påverkats, eftersom

vi tycker att vi deltog så aktivt (nyfiket och engagerat) i intervjun. De här

reflektionerna har vi haft med oss i analysen och i bedömningen av resultatet i vår

studie. Resultatet skulle kanske ha blivit annorlunda om vi varit mer neutrala i

vårt möte med intervjupersonen och använt en mer strukturerad intervjumetod.
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Tillförlitlighet

 Vi valde ett antal personer utifrån de som vi såg som möjliga att intervjua. Vi

valde olika yrkesgrupper för att få möjlighet att belysa olika idéer och

infallsvinklar som var intressanta för oss och de som tar del och vill läsa denna

studie. Vi var också medvetna om att om vi valde andra personer ifrån andra

yrkesgrupper som hade anknytning till pedagogisk verksamhet, skulle det vara

möjligt att intervjusvaren hade blivit av annan art.

 När vi gjorde vår analys och tolkade vårt resultat, försökte vi att ta hänsyn till

faktorer som styr tillförlitligheten i vår studie med den kvalitativa ansatsen som vi

hade.   Enligt Holme och Solvang (1997) har reliabiliteten (pålitligheten) i en

kvalitativ studie inte samma centrala plats som i en kvantitativ studie. Man är inte

intresserad i en kvalitativ metod att söka efter mätbar information på samma sätt

som i en kvantitativ metod. Man söker som forskare efter personliga upplevelser

genom informationsrika personer som man räknar med kan ge en mer nyanserad

bild av det som studeras.

  När det gäller validiteten (giltigheten) i en kvalitativ studie är det mindre problem,

eftersom närheten till det som studeras är mycket större än i en kvantitativ studie.

Det är viktigt som forskare att intervjupersonen får möjlighet att kunna styra sin

medverkan. Problematik i denna form av studie är att om man som forskare måste

fråga sig hur man får fram mest giltig information. Om det exempelvis är att man

ska vara aktiv eller om man ska vara mer passiv i sitt agerande. Forskaren måste

vara väl medveten om hur man själv fungerar och ta hänsyn till det när man tolkar

sitt resultat.

 Tillförlitligheten i en kvalitativ studie handlar mer om hur vi som forskare och

intervjupersoner förstår och tolkar varandra, eftersom vi är två personer som utför

studien blir det ytterligare en aspekt att ta hänsyn till. Hur vi tolkar och förstår

varandra utifrån att vi har olika upplevelser, erfarenheter och föreförståelse.  Holme
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och Solvang (1997) menar att det trots svårigheter är lika viktigt att säkra

pålitligheten i en kvalitativ studie och att detta görs i den växelverkan som den

kvalitativa studien utgörs av.

Intervjuer och resultat

Fotbollstränaren Uno

 Uno arbetar som fotbollstränare i 26 år. Han har tränat ungdomar i 20 år och

seniorer i 6 år på internationell nivå. Han berättar att det finns vissa risker med

den utövning han sysslar med på grund av att man som tränare väldigt ofta får

med sig kunskaper som man fått ifrån de tränare som man själv hade under sin

karriär som fotbollsspelare. De här tankarna grundas på att de flesta tränare själva

har spelat fotboll. Därför har Uno själv studerat pedagogik och psykologi för att

utveckla sig som tränare och sätta sig in i lärandet på en djupare nivå.

 Som pedagog tycker han att det gäller att de personer som man arbetar med måste

bli mottagliga för den informationen som pedagogen delar med sig av. Han

nämner miljön som en viktig faktor för att människor ska börja öppna sig.

Utveckla människor inom ungdomsfotbollen tycker han var intressantare än att

utveckla människor på seniornivå. Där kommer det in en faktor och det är att det

köps kunskap till laget, vilket menas att man värvar spelare. Istället för att köpa

kunskap som Uno uttrycker så är det intressantare att fostra och arbeta med att få

fram ny kunskap till människor. Det måste vara pedagogens drivkraft menar han.

 För att lyckas nå framgång i sitt utövande krävs det träning och åter träning. Uno

berättar att genom forskning har man kommit fram till att det krävs ungefär tio

tusen träningstimmar. Detta gäller inte bara inom fotboll utan han nämner även

vanliga skolämnen som matematik. Det här gör att man som ”elev” måste ha ett

stort intresse. För att orka med och behålla intresset krävs det stöd på sin väg för

att lyckas. Det är omöjligt att nå framgång om vi människor inte får hjälp och

stöd. Ingen klarar det ensam enligt Uno. Stödet kan vara föräldrar, lärare, kanske

en god vän. Han nämner ett problem och det var att han tycker att lärarkapaciteten
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inte räcker till i dagens samhälle. Han anser att dagens ungdomar ställer högre

krav än ungdomar förr i tiden. Uno liknar dem som en mer krävande publik.

 En sak som Uno också pratar om är att det är viktigt att kunskapen används så att

den inte stannar kvar i rummet utan att den tas fram. Han liknar fotbollspelarens

matchtillfälle som ett sätt att få visa och prova sin kunskap och där få bekräftelse

av publiken, vilket stimulerar till att utveckla sin kunskap.

 Miljön är en viktig faktor som han tidigare nämnde och han tycker att vi i Sverige

är väldigt duktiga på att skapa en miljö där människor trivs och utvecklas. Han

säger att genom forskning kommer det fram att den ”mänskliga miljön” är en

mycket viktig faktor för att ”lyckas” med sin utövning. Han menar med den

mänskliga miljön är att det finns fyra faktorer som är fyra ord som börjar på k som

får kunskapen att växa. Det första är kamratskap och där försöker vi forma och få

människor att våga använda och öka sin kunskap och få dem att växa och uppleva

den miljö som de befinner sig som trygg och inte hotfull. Uno nämner ett fenomen

inom kamratskap som han tycker är ganska vanligt och hänvisar till att det har

gjorts undersökningar om detta. Fenomenet handlar om att spelare som till och

med spelar på elitnivå många gånger har en benägenhet att göra. Fenomenet är att

välja passningsalternativ där mottagaren är en kompis som står

passningsleverantören närmare som vän än de övriga medspelarna i laget och Uno

säger lite skämtsamt:

 De här är förstås ännu vanligare i knattefotboll. Först passar

de inte någon, sedan passar de någon de känner.

 Det andra ordet är kul och Uno menar att det måste vara roligt med det man

sysslar med. Det tredje ordet är kämpa och han menar att alla måste kämpa i en

grupp för att dra sitt strå till stacken. Det fjärde ordet är kunskap och han menar

att kunskapen i sig är beroende av de tre k: na.

 I ett gott kamratskap menar Uno att ju mer man känner varandra desto mer idéer

utbyter man. I ett fotbollslag är det lättare att få igång en sådan här
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kommunikation, eftersom vi byter om tillsammans i omklädningsrummet, vilket

gör att vi kommer närmare varandra. Dessutom utförs en massa lekövningar på

fotbollsplanen som också skapar en god kommunikation och gemenskap. Det är

sådant här som företag betalar dyra pengar för genom konsultverksamhet, vilket vi

får gratis inom fotbollen. Uno menar att det börjar märkas i skolorna att de börjar

ta efter detta. På hösten arbetar man i skolorna med att försöka utveckla

kamratskapet och där alla elever och lärare ska försöka lära känna varandra under

en vecka, exempelvis genom skogsutflykter. Kan vi skapa trygghet finns det goda

förutsättningar att öka sin kunskap och Uno säger:

 Att ha kul, måste inte innebära att vi går runt och skrattar hela tiden

utan det ska kännas på ett sätt som vi har arbetsglädje och spelglädje,

att vi försöker göra det så lustfyllt som möjligt för varandra vilket är

viktigt både för barn och vuxna.

 De här två mjuka delarna räcker inte för att lyckas nå framgång utan till detta

måste man också kämpa och det kan vara tungt att ta sig till kunskapskällan. Väl

där måste vi också anstränga oss och inte bara sitta och vänta på att ge mig

kunskap. Man måste liksom komma igång och sedan för att använda sin kunskap

måste man kämpa. Om det då finns bra kamratskap och om det är roligt, då är det

lättare att nå ett mål som exempelvis gruppen har satt upp. Att nå en viss kunskap

och få framgång kan naturligtvis också bero på arv och gener tillägger Uno.

Skillnaden ligger i mängden träning. En person med vissa förutsättningar kanske

bara behöver träna åtta tusen timmar medan en person med sämre förutsättningar

behöver träna tolv tusen timmar och med det menar Uno att alla måste träna för

att nå framgång.

 Det finns ändå ett problem för oss som tränare och pedagoger och det är att vi

inte lyckas få alla individer att lyckas. Tyvärr finns det misslyckande. Vi som

tränare och pedagoger lyckas inte alltid med att locka fram vissa individers

kunskap, vilket kan bero på hämningar, ångest, rädsla eller nervositet. Han

nämner en av sina företrädare i sin fotbollsklubb som har nått stor internationell

framgång. Han arbetar stenhårt med de spelare som inte får spela i den ordinarie

laguppställningen. Detta görs för att inspirera och hålla humöret uppe på dem och
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där använder föregångaren bland annat individuellt samtal med dem. De spelare

som är ordinarie klarar sig oftast väldigt bra själva genom att de har ett starkt

självförtroende menar föregångaren.

 Uno tror att de faktorer som tas upp under intervjun skulle kunna vara ett bra sätt

att försöka arbeta utifrån när det gäller olika arbetsplatser. Att man har en typ av

checklista och kontrollerar om man inom arbetsplatsen har ett gott kamratskap.      
– Har vi roligt tillsammans, kämpar vi tillräckligt tillsammans och har vi

tillräckligt med kunskap för att vi ska kunna få företaget att lyckas och utvecklas?

Detta är frågor som Uno tycker ligger inom arbetsledningens uppgifter och att

förebygga så att inte ”småproblem” skapar otrivsel på våra arbetsplatser. Det är

naturligtvis inte lika enkelt att nå samma trivselnivå på en arbetsplats. Ser vi på de

människor som spelar fotboll kommer de och gör det oftast av fri vilja och av ett

stort intresse. Uno menar att inom fotbollen får vi mycket gratis på grund av

deltagarnas stora intresse för sin sysselsättning. Han tycker att om man inom

arbetsplatser kan försöka utgå från de här faktorerna så finns det förmodligen en

hel del fördelar att vinna.

Sammanfattande åsikter från Uno

 Kul, kamratskap, kämpa, kunskap och stöd är viktiga faktorer som Uno

belyser. Vi föds inte som färdiga produkter utan det krävs mängder av

träning och menar han att alla individer kan utvecklas i en positiv riktning

med vilja och stöd. Uno har en positiv människosyn.

Prästen Toni

Präst, kyrkoherde och ”arbetsledare” är den andra intervjupersonen som vi träffar

och han heter Toni. Han arbetar i en mindre församling i ett mindre samhälle i

Västsverige med cirka ettusenfemhundra församlingsmedlemmar. Han har arbetat
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som präst i tjugo år i ett antal olika församlingar. Han börjar direkt ställa frågor

till sej själv och undrar:

– Vad det är som skapar inlärning och vad är det som gör att vi som

människor tar in ”saker och ting”?

 Han svarar själv med att poängtera vikten av trygghet och att det handlar om att

få känna att vi som människor blir sedda och accepterade. Han fortsätter att

berätta om det arbete han hade sysslat med de senaste fem åren efter det att han

tillträdde den tjänst han innehar idag, som är i en församling med många år av

relationsmässiga stridigheter. Han berättar om sitt arbete med konfliktlösning och

om sina idéer för att skapa en positiv miljö som medel för att nå fram till

människor. Han arbetar bland annat med att bjuda in till öppna diskussionskvällar

och där de viktiga och grundläggande är att skapa en känsla av att här får jag

tycka och tänka och säga vad jag vill utan att någon ”hoppar” på mig. Toni menar

att i första handlar det inte om att lyssna utan man säger för sin egen skull att det

här tycker jag. Han menar också att man ofta tror att man lyssnar mer än man gör

och poängterar att i det här skedet är det viktigt att börja formulera någonting.

Sedan måste man våga säga att det här tycker jag och sedan låta någon annan säga

precis tvärt om utan att ”locket läggs på”.  Att försöka undvika ”pajkastning” och

låta varandra tala till punkt är viktigt menar Toni. Men för att lyckas med detta

måste man känna någorlunda trygghet och i det här fallet är det ju inte två utan

flera hundra personer inblandade, vilket kan vara svårt. De positiva är när det är

flera personer inblandade verkar det börja hända intressanta ”saker” och han

säger:

 När man börjar känna trygghet och får lov att formulera sig, då

slappnar man av och hör plötsligt vad de andra säger och märker att

de finns en nyans i den andres åsikt. Man känner, här får jag lov att

finnas med mina funderingar och då släpper krampen och då finns det

förutsättningar att börja bygga någonting nytt.
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 Utifrån det som Toni berättar kom det en reflektion från oss där vi associerar till

vad fotbollstränaren Uno har för tankar om trygghet och kamratskap. När vi delar

med oss av de tankar som fotbollstränaren har och om den förmån han har att få

leda en grupp som har ett stort intresse för vad de sysslar med.

 Toni säger att han ibland kan längta efter tränarens roll. Där har man en grupp på

cirka tjugofem individer att arbeta med som ska kunna utföra ett gemensamt

”mål” tillsammans. Men i en församling finns det en större problematik. Där är

det många fler som jag ska försöka få till att bli en grupp och han menar att han

har svårt att veta vem eller vilka han ska ”lägga kraften” på. Om det är de

medlemmar inom församlingen som är aktiva eller om han ska ”lägga kraften” på

de medlemmar som aldrig deltar i församlingen. Toni fortsätter och tycker att det

kan vara rätt så tröttsamt i en församling för det är många olika grupperingar och

möjliga konflikthärdar. Han ger ett exempel att det kan vara generationsklyftor

som skapar problem på grund av att vi som människor ser på olika sätt beroende

på den ålder vi befinner oss i.

 För att lösa den här problematiken menar Toni att det är viktigt som pedagog att

vara medveten om vilka personer som man arbetar just för stunden med. Att man

reflekterar över vad som är viktigt för just den ”här gruppen”. Det blir enklare när

jag får en relativt homogen grupp, exempelvis en avgränsad grupp med

konfirmander. Men där finns ändå vissa problem som är viktiga att ta hänsyn till

och han nämner det rum som de ska samlas i. Som pedagog ställer jag upp

stolarna på ett visst sätt, exempelvis i en rund ring. Men ändå lyckas en del av de

personer som ska vara med i aktiviteten att sätta sig på ett helt annat ställe och

Toni fortsätter med tankar om varför de sätter sig just där och han säger:

Antingen är det ledartyperna som vill markera att det faktiskt är vi

som är viktigast och vi har satt oss här för att utmärka oss eller så är

det de som känner att vi är inte med i gruppen. Därför sätter vi oss för

oss själva, vi tillhör inte det här egentligen.
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Ur dessa tankar fortsätter Toni och tycker att här finns nog ”hela skalan” och

menar att i den här lilla gruppen lyser nog hela samhällsstrukturen igenom och

förtydligar. I varje liten grupp finns en mängd olika individer likaväl som det

finns i vårt samhälle i helhet. Där finns ledare, de som känner sig utanför, de som

följer ledarna och de som har hjärta för dem som är utanför gruppen och försöker

få in dem i gruppens gemenskap. För att försöka överbrygga sådana här problem

som uppstår i mötet med olika grupper berättar Toni att han samarbetar med en

dramapedagog för att bland annat kunna utveckla metoder som hjälper till att

forma grupper till att bli relativt homogena.

 För att kunna få olika grupper att mötas och förhoppningsvis bli homogena

berättar Toni att hälften av sin arbetstid medlar han mellan olika individer för att

lösa konflikter. Konflikter tycker han är något som hör mänskligheten till och

menar att vi ska inte vara rädda för konflikter utan vi ska i stället lägga kraft på att

lösa problemen för att människor ska kunna mötas. När en konflikt uppstår

synliggörs problemet vilket gör att det uppkomna problemet blir begripligt för

berörda personer.

 För att möta och ta tillvara olika grupper arbetar Toni även med den fysiska

miljön. Han har bland annat varit med och fört fram och genomfört idéer där det

har inretts café längst bak i kyrkan. Detta gjordes för att tillmötesgå människor

som är i fyrtio års ålder, vilket också har givit ett positivt resultat med fler besök i

kyrkan. Toni avslutar intervjun och säger:

 Det viktiga är att vi är unika och vi ska ingå i ett sammanhang. Varje

människa ska ha sin plats och hur hittar men den platsen? En del

människor verkar ju inte alls vara intresserade av att hitta sin plats

utan man kämpar för att överleva.
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Sammanfattande åsikter från Toni

Mitt i konfliktlösning skapas utrymme för kunskap. Konflikten är inget

”farligt”. Det finns en utmaning i att bygga broar för att få människor att

mötas. Detta genom att arbeta aktivt med den omgivande miljöns signaler är

Tonis tankar.

Förskolläraren Mary

 Mary arbetar som förskollärare och har trettio års erfarenhet av yrket. Hon arbetar

som föreståndare i en förskola och har dessutom varit med och startat ett antal

förskolor. Hon har också deltagit i ett amerikanskt forskningsprojekt om

konfliktlösning i förskolan. Hon har också arbetat med pedagogiskt

utvecklingsarbete när det gäller barns tänkande och förståelse och säger

inledningsvis:

 Som förskolelärare oavsett hur väl genomtänkt och genomarbetad en

idé än är, måste det viktiga vara att jag utgår ifrån att här sitter en

grupp med barn som tänker på olika sätt. Då måste jag fundera och

tänka vad det är som jag vill skapa förståelse för.

  Med detta menar Mary att man kan inte bara säga att barnen ska lära sig alla

bokstäver och siffror och att de ska vara snälla mot varandra innan de börjar

skolan. Sådana baskunskaper kommer av sig själv på något sätt. Istället måste jag

som förskollärare skapa en sådan stämning att barn känner att det som jag säger är

spännande. Det finns alltid barn i varje grupp som sitter och funderar på vad det är

som hon har i ”bakfickan”. – Kan hon ha en överraskning på lut? Den här

nyfikenheten uppfattar Mary som positiva signaler och där hon ser hur barnen

försöker klura ut, exempelvis varför hon lägger ett päron på bordet. – Är det

kanske för att vi ska måla av det eller är det för att vi ska samla kärnor från

päronet? Hon berättar att med exempelvis ”pärontricket” försöker hon skapa en
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förtrogenhet hos barnen med sitt sätt att tänka, så att de känner sig trygga

tillsammans med henne.

 Barn i fyra till fem års ålder är experter att sätta sig in i det här som skådespelaren

Magnus Härenstam har sagt och hon citerar:

 Vi måste försöka träda in i en annans tänkande. Om vi inte klarar det

kan vi inte ta ut något av den personens kunskaper.

 Mary fortsätter och säger:

Om jag står som mottagare till information måste jag försöka att träda

in i den personens tänkande som står där framme och förmedlar

kunskap oavsett om det kommer den ena overheadbilden efter den

andra och liknar det här med barns nyfikenhet.

 Mary berättar vidare om grundläggande kunskaper som att lära förskolebarn de

olika färgerna som finns i vår värld. Först ska barnen veta vad en färg är och hur

de olika färgerna ska åskådliggöras. Då räcker det inte längre att bara sjunga om

att sjömannens mössa är blå, blå på hans huvud, eftersom många barn idag inte

vet vad en sjöman är för något. De kan inte associera till sjömannen. Det är det

samma med bagaren. Förr visste barnen att en bagare hade vita kläder och han var

alltid mjölig och att allting var vitt, vilket gjorde att barnen hade möjlighet att

göra associationer. Det fanns då en viss relevans att vissa sånger hörde till vissa

teman. Därför måste man stanna upp och fundera över vilka associationer barn i

dagens samhälle gör som kan hjälpa dem att koppla ihop färger med saker som

barn idag känner till. Vilken färg som finns på mamma och pappas bil kan vara ett

exempel. Det gäller att ha en viss fantasi för att nå fram till mottagaren menar

Mary.

 Hon pratar också om sina tankar runt inlärningsprocessen. Ofta matas barn med

en sorts kod där barnen förväntas svara på ett visst sätt och Mary utvecklar detta

med en tanke. När man kommer över tröskeln till skolsystemet finns där ett

inlärningsklimat som ibland tippar över till att handla om att komma med rätt svar
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och visa att jag förstått vad fröken sa. Hon tillägger samtidigt att det förmodligen

inte är så här på alla platser i skolan.

 Mary säger också att det många gånger finns ett glapp mellan föräldrarollen och

rollen som pedagog och berättar om utvecklingssamtal där frågan ställs om

föräldrarna kan berätta om sina barns starkaste sidor. Detta är medvetna föräldrar

som har god kontakt med sina barn som Mary uppfattar det. Svaren blir att det har

de inte direkt tänkt på men de äter bra, fungerar bra när de ska gå på toaletten och

de sover bra på natten. Detta tycker Mary är anmärkningsvärt. Att föräldrarna inte

är mer nyfikna på att förstå sina barn och menar att man bara ser på fyrkantiga

strukturer, exempelvis vad de ska kunna när de börjar skolan och inte vad de var

duktiga på. Hon pratar också om att när barn lär sig olika saker gör de inte det

förrän de är mogna för uppgiften. Det går inte att forcera på dem kunskap och

Mary menar att kunskap kommer genom dialog och kommunikation som gör att

olika kunskaper faller på plats för barnet. Det gäller att göra barnet nyfiket i olika

situationer och göra dem nyfikna på vad man som pedagog har i ”bakfickan” och

hitta in i deras tänkande så att de blir redo för att ta in information.

 När det gäller miljön anser Mary att en viss ordning måste finnas. Hon menar att

innan dagens slut när barnen strax ska lämna förskolan måste man tillsammans

göra i ordning så att det känns trevligt att komma tillbaka nästa dag, vilket skapar

en viss trygghet för barnen. Hon nämner, exempelvis pussel som läggs in i hyllan

som inte blivit lagt, var något av det ”vidrigaste hon visste”. Det signalerar att det

är så svårt att det inte är någon som tror sig kunna lägga det eller att jag bryr mig

inte om att lägga i ordning det. Man blir inte sugen på att lägga pusslet om det

ligger i en hög när man ska använda sig av det nästa dag och hon säger:

 Man måste som pedagog se till att när barnen kommer nästa dag ska

de känna sig stimulerade och tänka, att när de öppnar dörren till

skolan ska de känna att det är dags för en ny härlig dag. De väntar på

mig och här får jag så mycket omsorg som jag behöver.
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 Efter en stunds samtal kommer hon in på något som egentligen är allmängiltigt

för hela mänskligheten. Nämligen toaletters utformning som hinder i den fysiska

miljön för inlärningssituationen. Hon menar att barn kan känna oro för att gå på

toaletten i en offentlig miljö och denna oro kan störa hela inlärningsprocessen.

Mary utvecklar tankar att bästa bevis på att barn mår bra är när de går och uträttar

sina behov utan att fundera och inte går och håller sig hela dagen. Hon berättar om

barn som hon hade haft på sitt dagis och som inte besökte toaletten av andra

anledningar. Bland annat var det att de hade inte tid för de var rädda att de skulle

missa något som var intressant i den aktivitet de höll på med.

Sammanfattande åsikter från Mary

 Tänka sig in i andra människors tankar, att bygga upp en förväntan hos

barnen så det blir lustfyllt för barnen och skapa förståelse hos vuxna för

barnens upplevelsevärld är något av det som Mary poängterar och hon är

också medveten om den fysiska miljön runt lärandet.

Matematikläraren Ruben

 Intervjupersonen heter Ruben och arbetar som matematiklärare. Han har en lång

och bred utbildning bakom sig som teolog, präst, historiker, lärare i musik och

matematik, administratör, pedagog med erfarenhet av Suzuki-pedagogik. Han

inleder med att berätta om att det finns något grundläggande och emotionellt som

saknas i samhället. Utifrån detta menar han att man inom skolan måste vara

observant och försöka göra något åt denna saknad om vi vill förändra i skolans

värld.

 Ruben berättar om en forskare i fysik som inte på något sätt var speciellt

framstående men hade ändå en förmåga att delge sina elever på ett sådant sätt att

de tog in hans information. Hans sätt att lära ut var egentligen inte någon speciellt
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märklig pedagogik utan det hade att göra med forskarens oerhörda intresse med

ämnet i fråga. Han kom varje morgon åtminstone en timma före alla andra och

läste igenom de sista tidskrifterna som kommit ut. Om det hade hänt något nytt

inom ämnet som han skulle hålla lektion i. Han ”brann” för sitt ämne och genom

det förmedlade han en entusiasm, glädje och positiv inställning till själva ämnet.

Finns inte den här entusiasmen spelar det ingen roll vilken pedagogik vi använder.

Vi kommer att misslyckas i vilket fall som helst menar Ruben.

 Engagemang är något som varje pedagog måste arbeta med. Då måste vi som

pedagoger starta med att prata med varandra och skapa förutsättningar och visa på

möjligheter. Man måste som pedagog börjar arbeta med sig själv. Han säger

vidare:
 Om vi inte börjar jobba med den här biten och om man inte har en

bra handledning igång, bra förebilder och andra som talar om för mig

hur jag kan jobba med delar som engagemang och motivation. Då

jobbar man på fel sätt.

 Ruben berättar sedan om sin syn på skillnaden mellan ett ”riktigt ledarskap” och

den som leder gruppen. Han gör en liknelse och berättar om en grupp som ska ta

sig igenom en djungel och där gruppen hugger sig fram med en machete. Den som

leder gruppen går lite bakom de andra och säger:

 Nu ska ni gå åt det hållet eller nu ska ni gå åt de hållet och de

jobbar på utan reflektion, som vi många gånger kan se i

undervisningsväsendet.

 Ett ”riktigt ledarskap” fungerar inte på ett sådant här sätt utan det är istället han

eller hon som klättrar upp i ett träd i djungeln och gör en översikt och kontrollerar

om vi verkligen befinner oss i ”rätt djungel”. Om vi inte arbetar i ”rätt djungel” då

kan vi arbeta med en mängd olika metoder utan att nå framgång. Därför gäller det

att de som sitter och innehar ledarskapet har översikt och ser till att verksamheten

fungerar så att verksamheten befinner sig i rätt ”djungel”.
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 Vad är syftet med mina kunskaper och vad det är som jag vill åstadkomma säger

Ruben och nämner Suzuki pedagogiken där man utrycker kunskap i relation till

kärlek. Vad hjälper det dig med att bli fullproppad med kunskaper om det inte går

att sätta det i relation med att vara ödmjuk. En hjälpsam människa som arbetar för

att hans eller hennes kunskaper ska vara till nytta för andra människor. Vi måste

sätta in kunskapen i värdegrundsammanhanget så att eleven kan känna att det här

är något för mig som jag blir stolt över och som är av värde för mitt liv. Börjar vi

inte arbeta utifrån dessa tankar är man inte i rätt djungel.

 Som pedagog måste jag hitta ett samspel med föräldrar, elever och kolleger där vi

drar åt samma håll och där vi har ett gemensamt mål för vår verksamhet. Att jag

som pedagog berör eleven på ett sätt så han eller hon känner att den här läraren

ställer upp för mig och vill mitt väl så det går bra för mig i livet. Om en pedagog

arbetar enskilt med ett visst ämne ska han eller hon känna att det är en viktig

uppgift som jag har i min verksamhet. Jag kan inte arbeta i egen ensamhet utan jag

har ett ansvar för en mängd människor. Jag måste försöka få gruppen att känna att

här arbetar vi mot ett gemensamt mål som vi alla tycker är värt att kämpa för.

 Ruben talar också om att det är viktig som pedagog att stå upp och finnas som ett

stöd för sina elever i olika sammanhang. Han menar att det är enkelt att arbeta som

lärare när man inte har några problem i klassen och allting bara sköter sig av sig

självt. Men när det uppkommer problem på olika sätt i klassen och när det ”gnisslar

i maskineriet”, det är då det ställs krav på läraren. Då är det viktigt att han eller hon

känner att jag har ansvar för de här människorna och nu gäller det att jag ”står

upp”. Men det är också viktigt att även sätta gränser för mina elever och inte

”sticka huvudet i sanden” och säga till dem att jag inte kunde göra någonting åt

problemet. Att ställa upp och sätta gränser för sina elever är också något som

Ruben liknar vid att vara i rätt ”skog”.

 Ruben är övertygad och har tankar när det gäller den pedagogiska miljön. Det går

att undervisa stora grupper med elever i en steril miljö men nämner att det finns

en mängd olika och utomordentliga miljöer att nyttja. Ett exempel är att utöva

undervisning via skolgården och uppleva och utöva studier genom besök på
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museum och i skogen, vilka många gånger försummas. Han nämner att han hade

besökt en skola i Afrika. Han berättar att det i de flesta fall är det fattigt i Afrika

och där den fysiska miljön inte spelar någon större roll utan där ställs det istället

stora krav på läraren i mötet med eleverna. Det är då viktigt att man vinner

förtroende hos eleverna. Pedagogen hade inte tillgång till någon utvecklad fysisk

miljö, vilket gjorde att undervisningen och det resultat som blev av

undervisningen var väldigt beroende av pedagogen. Ruben säger att det krävs ett

stort engagemang från pedagogens sida för att lyckas utifrån de förutsättningar

som rådde. De arbetade med mycket enkla medel i sin pedagogik och med den här

och andra erfarenheter som Ruben har brukar han säga till personer som ska bli

lärare:
Gräv där du står, använd din unika egenskap och erfarenhet

tillsammans med allt det som du vet är bra. Du måste välja, du måste

vara konsekvent och tro på det du gör och om du gör som alla

lärarutbildade säger, att du ska göra si och så, då kommer du att bli

ett vrak. Du kan inte tillfredsställa alla du måste välja ditt liv och då

måste du välja bort vissa saker och det ska göras med gott samvete.

Det som en annan lärare gör är inte säkert att du ska göra.

 Internet och teknik i all ära men det viktigaste är allt som förmedlas till oss och

allt det vi läser. Ta till sig allt det fantastiska som finns bör vara en självklarhet

men vi glömmer ofta bort detta på grund av det välstånd vi lever i utan bland

annat krig som vi har varit förskonat ifrån. Detta gör att vi blir blasé och vi förstår

inte och värderar vilken fantastisk sak det är med kunskap. Om vi inte tar vara på

kunskapen idag är det inte säkert att vi har den imorgon. Ruben fortsätter och

avslutar med dessa ord:

Undervisning är ett givande och tagande och inte en

envägskommunikation. Om läraren ska lyckas med sitt lärande ska

han vara klar över att han har ett ämbete, en skyldighet.  Att vara

lärare är att ta ansvar och vara klar över att det är ett växande att

jobba med sig själv. Det är som att plantera en trädgård och låta den

växa upp och det är en stor sak.  Plantorna är då dessa elever som vi

har.  De ska planteras, de ska vattnas, de ska ges näring och de ska

hela tiden både individuellt och rent faktiskt vara i harmoni och att

läraren måste inse att det är han som är trädgårdsmästaren.
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Sammanfattande åsikter från Ruben

 Att som pedagog hålla sig ett steg bakom eleven, reflektera, göra en överblick

och ”att vara i rätt djungel” så att verksamheten blir så optimalt bra som

möjligt för berörda elever är Rubens tankar. Engagemang och entusiasm från

pedagogen är också avgörande faktorer för att skapa förutsättningar för

eleverna.

Läraren och konsulten Sören

 Sören som vi intervjuar har arbetat som lärare på universitet i cirka fem år. Där

verkar han mestadels i ämnet Arbets- och organisationspsykologi. Dessförinnan har

han arbetat som lärare på gymnasienivå. Utöver sin lärartjänst på universitetet

arbetar han som konsult. Detta har han gjort i tjugo år och han arbetar i företag och

organisationer med bland annat ledarskap och grupputveckling. Han börjar berätta

om att den fysiska miljön börjar bli mer viktig ju äldre han blir. Detta gäller i

synnerhet när han utför sin konsultverksamhet. Med detta menar han att vid vissa

tillfällen när han arbetar med ledarutveckling, då måste han ha möjlighet att kunna

ändra om i lokalen.  Det måste gå att få personerna som deltar i utbildningen att

sitta i mindre grupper, vilket inte är alldeles enkelt i vissa lokaler på grund av hur

den är utformad. En anledning kan naturligtvis vara att lokalen är alldeles för liten,

vilket är väldigt irriterande. Man blir begränsad i sitt utövande och detta kan i vissa

fall göra att jag får arbeta mer ”traditionellt”. Han menar att han blir tvungen att

förmedla kunskap framme vid ”tavlan”. När det gäller att utbilda människor på

högskola tycker Sören att det ofta blir en mer ”traditionell” utbildningsform. Där

gör man en föreläsning på tre timmar som sedan avslutas. Studenterna går därefter

hem och reflekterar och arbetar vidare i ämnet. Han fortsätter och har tankar om

högskolan och funderar på hur studenterna många gånger ser på sin utbildning och

vad syftet är. Han uttrycker:

 Ska man se på det helt ”krasst” och som jag upplever det så är

förväntningarna från studenterna många gånger. – Hur ska jag ta

mig igenom den här kursen för att klara tentan?
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Han fortsätter att berätta och trodde att det ändå är många studenter som vill ha en

personlig utveckling. I högskolan tycker han också att det är väldigt mycket

litteratur och ”stoff” som ska ”gås” igenom och det är oftast väldigt lite tid till

förfogande. Det här gör att det många gånger blir en envägskommunikation vid

utbildningstillfället men samtidigt säger Sören:

 Vi som människor kan inte ta emot hur mycket fakta och information

som helst under hur lång tid som helst, vi blir trötta, vi orkar inte.

 Sören menar att ofta hamnar man som pedagog i någon form av

kompromissituation i sitt sätt att lära ut. Han tycker utifrån sin egen erfarenhet

som student att det var viktigt att kunna få vara med och diskutera och få föra en

interaktion. Oftast utvecklas man mer i sitt lärande än om man bara sitter och

lyssnar. Därför berättar Sören att han ibland vid vissa lektioner tar upp en fråga

som studenterna får diskutera med varandra en kort stund, bara för att få ett

avbrott och för att aktivera dem en stund. Han säger också:

 Ambitionen är när eleven lämnar lektionen, ska han eller hon ha fått

med sig något teoretiskt, en del fakta och något nytt där ifrån men

även något att reflektera över vad som gäller dem själva på något

sätt. Att få in det i något sammanhang, vilket många gånger inte är

så lätt i jämförelse med när jag arbetar som konsult i något företag.

För när kursen är klar, ska exempelvis ledarna i detta företag ta med

sig den utbildning de fått under kursen och helst så fort som möjligt

integrera den i verksamheten.

 Sören berättar om sin konsultverksamhet och där handlar det väldigt mycket om

att utvecklas som person och grupp. Denna utbildning går ut på att det sker ett

lärande när kursdeltagarna inte träffar mig, utan de går hem till sin egen

verksamhet och har med sig ”verktyg” för att kunna agera på ett annorlunda sätt

så att deras nya kunskap smittar av sig i organisationen. Han menar att kunskapen

ligger till gagn för alla i organisationen och han liknar att den nya kunskapen ska

fungera som ett ”vattenfall”. Han ser en skillnad i att vara konsult och lärare på

högskolan. Som konsult har han en drivkraft som bottnar i att verka som någon
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form av ”världsförbättrarvärdering”. Som lärare finns naturligtvis dessa tankar

också men det måste vara mycket mera nedtonat. Där blir min uppgift att få

eleverna, att bland annat förstå olika teorier och begrepp, hur de hänger ihop med

varandra och att utveckla elevers tänkande som ska ge dem lite ”råg” i livet. Han

tycker att ett utvecklat tänkande gör att elever ser mer kritiskt på olika saker. De

kan analysera bättre och när man som elev tillägnar sig ett språk ger det ett ökat

självförtroende för eleven.

 Sören har tankar om att skolan borde vara mer dynamisk och kunna ta vara på

elevers olika behov. Där vissa elever bland annat har mer behov att få möjlighet

till interaktion och arbeta i grupp än andra. Då skulle de få möjlighet att dela med

sig av sina egna erfarenheter som många av eleverna har och som skulle vara till

glädje även för lärarens utveckling menar Sören. Men han tycker att det finns en

benägenhet att det allt för ofta är många lektioner som får utseendet av att vara en

”traditionell föreläsning” där eleverna sitter och lyssnar och delvis antecknar. Han

avslutar med att poängtera att bristen på tid är en negativ faktor som är av

avgörande betydelse när det gäller utbildningen i våra högskolor och tycker att det

måste finnas tid till reflektion.

Sammanfattande åsikter från Sören

 Sören tycker att kunskap måste vara något mer än att bara klara av en

tenta. Han förespråkar interaktion och därmed möjlighet att dela med sig av

sina erfarenheter. Han har en förhoppning i sin konsultverksamhet att ny

kunskap ska föras vidare mellan människor och liknar detta med ett

”vattenfall”.

Arkitekten Sam

 Sam har arbetat som arkitekt i några år. Han arbetar för tillfället som lärare inom

högskolan och utbildar andra personer till att bli arkitekter. Han berättar om sitt

sätt att se på olika faktorer. Där ena sidan är hur man arbetar som arkitekt för att
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skapa en pedagogisk miljö och den andra sidan är hur man försöker att hitta nya

sätt att lära sig genom att laborera med miljön och dess intryck.  Sam berättar att

det fanns vissa riktlinjer och vissa krav på ljud och ljus men oftast arbetar man

som arkitekt med att tillmötesgå de önskemål och de tankar kunden har. Det är

väldigt sällan man som arkitekt påverkar kunden. Det är i så fall om kunden har

ett speciellt önskemål. Han menar att initiativet måste komma ifrån brukaren eller

verksamheten för att de skall vara meningsfullt att diskutera. Han berättar hur en

beställning till en kund kan gå till:

Ni vill ha ett klassrum då kan de se ut så här. Sen kan man ju också

vara provokativ mot beställaren och säga, ”ni skulle kunna tänka så

här och så här exempelvis”. Här kan ni ha mer grupprum och mindre

korridorer, en mer flexibel planlösning där det finns rum som går att

öppna och sluta”.

 Sam berättar hur han arbetar med sina studenter i projektform. De får ett

problem att lösa och där de får en handledare till hjälp. De sitter i grupp i en sal

med ritbord. Där arbetar studenterna medan läraren går runt och Sam menar att

det påminner om den vanliga grundskoleutbildning och skiljer sig förmodligen

ganska mycket från andra högskoleutbildningar med mer traditionella

föreläsningar. Vi som lärare har försökt fundera över hur man tar till sig

problemen som student. Det finns en tendens att det väldigt lätt blir ”akademiskt”

inom skolan och han säger:

Det här är problemet vi löste. Studenten tror att det förväntas att det

ska komma upp en ”viss sorts lösning”. Istället har vi försökt flytta ut

utanför skolan och gett studenterna mer öppna problemställningen och

där vi har delat in dem i grupper och gjort workshops. Detta har vi

gjort för att bryta traditionella mönster genom att byta miljö ger vi

studenterna förutsättningar, nya input och möjligheter till att lära.

Sam utvecklar de tankar han nämnde ovan med att det naturligtvis inte är alldeles

säkert att den formen av utbildning där studenter ges stor frihet utmynnar i att

man lär sig nya saker. Det är mycket svårare att definiera precis vad man lär sig

och att skriva en kursplan i den här typen av kursupplägg. Detta är ett sätt att
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utbilda på som är relativt radikalt på ena sidan och på den andra sidan finns det

mer traditionella sättet att lära ut och han uttrycker:

Det är ju inte alltid säkert att den kunskap som är möjlig att

reproducera är den bästa. Det går någon slags vana i att man vet hur

man gör föreläsningarna tio eller tjugo år i följd utan några större

förändringar. Det kanske fungerar delvis men kunskapssynen

förändras i vårt samhälle och där gäller att arkitekturen ”hänger

med”. Men som det idag på många sätt ser ut, är arkitektutbildningen

ytterst konservativ, vilket ger väldigt tråkiga resultat. Vi måste ut i

verkligheten och sätta på oss nya glasögon.

 Sam berättar också om hur han själv och hans kollegor gör i sin pedagogiska

gärning för att få ut studenterna i verkligheten. Det är att lämna skolmiljön snarare

än att göra om den. Det verkar som det finns en sorts ”tröghet” när man ska

förändra i skolans värld. Att lämna skolmiljön förtydligar Sam och berättar att vid

ett tillfälle skickade de ut studenterna i skogen under ett dygn för att se vad som

hände. Temat för kursen var ”tomrum” och ingången var att det händer väldigt

mycket saker som man inte ser. Man filtrerar bort väldigt mycket av förmodligen

rätt sunda anledningar. Poängen med övningen var att studenterna tvingas att

fundera över vad det är som de har filtrerat bort och kunna få ett nytt tänkande

som gör att man tänker på saker som man inte brukar tänka på. Ett annat sätt var

att studenterna skickades ut i verkligheten på marknaden och verka som försäljare.

Efteråt fick de fundera över försäljarperspektivet som arkitekt. Anledningen till

det här var att betona vikten i att sätta sig in i en annans människas behov och

önskemål, vilket är en viktig faktor i arkitektens yrkesroll avslutar Sam.

Sammanfattande åsikter från Sam

 Våga bryta mönster, att medvetet försätta sig i situationer som skapar

förståelse och därmed öppnar möjligheter för att ta in nya intryck och

impulser är viktiga ingredienser för Sam. Lära sig se olika företeelser ur

olika synvinklar är också budskap som Sam lyfter fram.
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Uppfinnaren och innovatören Larry

 Larry har en civilingenjörsexamen som sin ursprungliga utbildning och har

utifrån det arbetat i en ledningsgrupp i ett stort företag i Sverige. Utöver detta har

han även arbetat som lärare på gymnasienivå. Men det som han har ägnat sig åt de

sista femton åren är att han arbetar som uppfinnare och innovatör. Han driver

projekt där han för dialog med personer på regeringsnivå. Det han försöker att

förändra är bland annat lärandets utformning i våra skolor, vilket medför att han

även bedriver konsultverksamhet och därmed verkar i skolor runt om i landet.

 Han börjar med att berätta hur han uppfattar vår kultur. Där han uppfattar att vi

som samhällsmedborgare ska tas om hand från det vi föds till det att vi blir

begravda. I och med det här omhändertagandet utbildas vi i de flesta fall till att bli

löntagare och passivt sitta och vänta på att andra personer ska ta initiativ. Detta

innebär att vi kommer att få svårt att få nyrekrytering av företagsamma individer.

Detta kommer också att utmynna i att vi får svårt att bli konkurrenskraftiga

internationellt och han säger:

 I den här kulturen finns väldigt lite utav synsätt där människor ska få

möjlighet till att växa och det är kollektivismen som gäller och ur

kollektivet kommer aldrig några nya idéer. Utan idéer kommer alltid

ifrån individen. Utifrån det här perspektivet bestämde jag mig för att

försöka bidra lite med mina tankar och se om jag kunde skapa

förutsättningar så att människor ska kunna växa och komma med

idéer.

 Utifrån de här tankarna började Larry arbeta med ett projekt där han har engagerar

barn till att ”kläcka idéer” och verka som uppfinnare. Dels engageras barn i Sverige

men även internationellt. Han berättar:

 Det gäller att fånga upp barns idéer, där finns en outtömlig kapacitet

av fantastiska idéer och när jag träffar alla de barn som ”kläcker nya

idéer” blir det som ljuv musik och här gäller att skapa en ny arena för

barn så  de får möjlighet att växa.
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 Larry anser att dagens pedagogik i skolorna har passerat ”bäst före datum” och

menar att det måste till nya metoder där vi måste ta vara på barns kreativitet tidigt

ner i åldrarna och han berättar om en pojke som har uppfunnit

tresekundersklockan. Tresekundersklockan innebär att det går tre sekunder på en

sekund och den uppfanns för att pojken tyckte att lektionerna i skolan var så

tråkiga. Han ville att tiden skulle gå snabbare och att det snart skulle bli rast. Det

finurliga med klockan är att det även finns en broms på den så att tiden går

långsammare och där bromsen alltid slås till på rasterna. Det borde vara tvärt om,

att bromsen slås på när lektionen börjar och när rasten är slut. Därför måste det till

nya tankar i skolorna säger Larry.

 Han berättar att han hade varit i USA och fått ta del av människor som forskar

om människans hjärna. En del i hjärnan kallas det limbiska systemet och i det

systemet ”verkar” bland annat människors kreativitet och kreativiteten utvecklas

oerhört mycket hos människan fram till puberteten. Där finns förmodligen

förklaringen till att barn har en enorm uppfinningsrikedom som vi ska ta till vara

på. Denna kreativitet skapar härliga vibrationer hos barnen som de ska ta med sig

in i vuxenvärlden och Larry berättar:

 Problemet i våra skolor idag är att det är en väldig ordning och reda

och ur ordning och reda skapas inga nya idéer utan det måste tillföras

ett mått av kaos in i ordningen, för att skapa och förändra Det är i

brytningen mellan ordning, reda och kaoset som det uppstår nya idéer.

 Människan har alltid lärt sig nya saker genom att lösa problem och det har vi

gjort sedan urminnes tider tills man började med ämnesindelning i skolorna. Larry

menar att man delar upp utbildning och liknar olika ämnen som små skärvor och

där olika lärare arbetar med sin skärva. Problemet blir att barn och vuxna får svårt

att ta till sig utbildningen. De vill helt enkelt se en helhet av den utbildning som

de tillförskansar sig och få in kunskapen i en kontext. Men Larry uttrycker att

”skedmatas” du hela tiden som elev förstår du inte och då slutar hjärnan att

fungera och då tänker du på andra saker. Det här lärandet gör att du som elev

studsar med hjärtat av entusiasm in i årskurs ett och hasar dig ut i årskurs nio.
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 Med detta får du konformitet, en ”karaokepedagogik” och Larry menar att de

elever som bäst klarar av att kopiera det som läraren säger klarar sig bäst. De får

högst betyg, vilket gör att de får möjlighet att komma in på alla de svårtillgängliga

utbildningarna som kräver höga betyg. De här personerna kommer i ett senare

skede att sitta på ”fina” poster i samhället och där kan man då se ”rundgången”

som gör att det blir problem att ta tillvara kunskaper hos olika individer. Detta

måste brytas. Om inte detta görs kommer inte tillväxten att öka, vilket innebär att

vi bland annat kommer att bli fattigare och få sämre pensioner i vårt samhälle. Ska

tillväxten öka måste det ges utrymme för människor att växa i vårt samhälle

menar Larry. Han återkommer därför till de instanser på regeringsnivå som han

arbetar och samtalar med och nämner att det är inte i första hand skolverket som

reagerar på den här problematiken. De lyser med sin frånvaro. Istället är det

näringsdepartementet som reagerar och ser värdet av att fånga upp barns

kreativitet i tidig ålder för att få fart på Sverige i framtiden.

 Larry fortsätter med tankar om den pedagogiska miljön och liknar den med en

försurning i vår natur där vi måste tillsätta ny näring om vi ska kunna utveckla

pedagogiken som han egentligen skulle vilja kalla ”personlighetsutveckling”. Han

nämner en del olika tankar som han tycker ska utvecklas i våra skolor. Bland

annat måste vi kunna meritera det livslånga lärandet, vilket menas att våra

erfarenheter meriteras. Vi måste kunna omsätta den kunskap vi får. Vad är den

värld om vi inte kan omsätta den kunskap vi tar in så att vi får handlingskraftiga

och problemlösande individer som kan klara olika situationer och samverka med

andra människor. Vi måste kunna klara av att dela ut beröm till varandra och inte

låta ”Jante” råda. Vi måste ställa oss utanför den ”svenska avundsjukan” så att vi

bekräftar och ser varandra. Vi får inte administrera sönder elever och deras

kreativitet. Kan vi få loss denna kreativitet kommer vi som pedagoger också att bli

kreativa, kreativitet ”smittar” av sig menar Larry.

 Skolan ska inte vara en förvaringsplats som den fungerar idag, utan den ska vara

ett rum som skapar kreativitet och nya idéer.  Larry fortsätter och hänvisar till vad

han sa tidigare i intervjun, att vi måste få ett mer dynamiskt synsätt och inspirera



50

för den typen av ledarskap och inte ha den konformitet som vi idag har i våra

skolor. Ska vi ta tillvara på alla de elever som vi idag inte lyckas fånga upp, måste

vi förändra hela den pedagogiska inställningen och han menar att vi måste

integrera helt nya typer av lärartjänster. Han tycker att lärarrollen skulle vara

utformad så att läraren exempelvis arbetar hälften som lärare och hälften

uppfinnare eller hälften som lärare och hälften som smed. Alltså ett annat yrke

och lärare och där man kan fylla på med en verklighet, vilket kan liknas vid ”nytt

syre”, att kunna ”hänga upp kunskapen i ett sammanhang” och att inspirera och

coacha i sitt yrkesutövande och Larry säger som avslutning:

 Idag är man lärare punkt…. Och då är risken väldigt stor att du till

slut tömmer ut förrådet. Du får liksom inget nytt ”syre” utan du går

där och kör dina ”grejor”. Då upplever du förändringar som ett hot

och du ramar in din värld. I klassrummet är du kung och det är ingen

som ska komma in och tala om vad du ska göra i klassrummet för där

har du din slutna värld och där når man inte in.

Sammanfattande åsikter från Larry

 Larry vill förändra den pedagogiska verksamheten. Han vill vända upp och

ner på hela skolsystemet. Han är ”vansinnig” på den konformitet som han

menar genomsyrar hela vårt samhälle. Idéer och nya tankebanor forsar ur

honom som ett ”vattenfall”, likt Niagarafallet minst.

Diskussion

Det genuina mötet

 Som vi tolkar våra intervjupersoner, verkar de ha en gemensam längtan efter det

genuina mötet med sina elever. Samtliga har tankar om att det man först som

pedagog måste tänka på när det gäller en pedagogiskt gynnsam miljö är den

sociala miljön som finns människor emellan. Det är viktigt att försöka skapa en
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trygg och tillåtande atmosfär. De menar att respekten för varandra och varandras

olikheter är en förutsättning för individers utvecklingsmöjligheter.

Pedagogisk miljö, en självklarhet?

Pedagogisk miljö verkar vara någonting som är svårt att definiera när vi tar del av

vår studie. Pedagogisk miljö verkar vara någonting som är någon sorts

”självklarhet” i vår omgivning som inte är något som vi människor inte funderar

på speciellt mycket. Det var till viss del svårt att få intervjupersonerna till

reflektion runt ämnet. De hade en benägenhet att fastna på sin syn på kunskap och

mötets betydelse.  Men när vi tar del av våra resultat och den bakgrund som vi har

i vår studie och har studerar resultatet mer grundligt och djupare finns det ändå

intressanta kopplingar att ta del av.

Piazzan

 Ur tankar som finns inom Reggio Emiliapedagogiken får vi funderingar om att

skolan bör kunna fungera som ett slags ”folkets hus” där portarna i skolan inte är

så tröga utan mer liknar svängdörrar som lätt går att öppna ut mot samhället till

den vardagliga miljön. Med detta menar vi att skolan ska vara som en

grundstomme i en samhällelig mötesplats där det finns exempelvis bibliotek, café,

restaurant, teater motionsanläggning, konstgalleri och olika slags verkstäder som

skulle kunna tillgodose elever och övriga samhällsmedborgares behov. När vi

besökte matematikläraren Ruben finns alla dessa ingredienser förverkligade i den

byggnad som skolan är förlagd till. Byggnaden i samspel med Rubens innovativa

former för undervisning där han förutom högstadieelever bjuder in allt ifrån

fyraåringar till hundraåringar till matematikstudier är intressanta att ta del av. De

här tankarna i byggnationen tycker vi stämmer väl överens med när vi tar del av

Wallin (1996) om Reggio Emilia och deras tankar om den pedagogiska miljöns

betydelse. Där hjärtat i verksamheten ”piazzan” är en mötesplats som är inspirerat

av det Italienska medeltida torget. Det är där barnen ”serveras” möjligheter att på

egna initiativ mötas och utvecklas tillsammans genom lek.
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 Den pedagogiska miljöns signaler

 Det är viktigt att den pedagogiska miljön utformas så att den stöder barnets

behov av trygghetskänsla enligt Carlsen och Marius-Samuelsson (1991). Det

viktigaste bidraget till trygghetskänsla i miljön utgörs av de vuxna och de andra

barnen. Därefter har den fysiska miljön en vikig funktion, exempelvis hur det

känns att befinna sig i tamburen. – Känns den välkomnande, trång eller

överväldigande? Kraven på en trygg miljö innebär bland annat att byggnaden ska

kunna erbjuda fysiskt skydd och en väl tilltagen yta för varje barn.

 Här uppfattar vi kopplingar mellan författarna och förskolläraren Mary som

nämner att barn som ska besöka toaletten i offentlig miljö kan känna obehag inför

besöket där. Detta tror vi är en viktig tanke att vi utformar byggnationer så att

barn och även vuxna känner att de kan få utrymme och få fysiskt skydd för en

stund, en form av ”time out”. Där hör naturligtvis ett toalettbesök ”hemma” men

det måste förmodligen alltid finnas en ”vrå” för en stund till eftertanke.

  Vi tror liksom Mary att bemöda sig om att exempelvis toaletter är så utformade

att det känns tryggt att gå dit. Då blir det förmodligen lättare att bedriva

undervisning. Detta går också att likna vid när en byggnadsarbetare av sin

arbetsledare bereds en stunds vila i ett utrymme som är uppvärmt när

temperaturen på utsidan är femton grader kall. Den person som har ordnat att det

finns värme i ”arbetsbyssan” måste naturligtvis ha en tanke om att personalen inte

ska behöva frysa under rasten. Men det viktigaste i hans eller hennes agerande

som vi bedömer det är att det finns en djupare tanke. En utvecklad social

kompetens som gör att vederbörande person vill skapa trygghet och harmoni för

personalen, vilket förmodligen skapar ett bättre resultat för arbetet som ska

utföras.

 Caféet i kyrkan vittnar förmodligen också om denna kompetens. Toni som

arbetar som präst och vill skapa en miljö där ”fyrtioåringar” känner att de är

välkomna och där förhoppningen med den fysiska miljön är att den ska sända ut
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signaler som besökarna känner sig komfortabla med. Dessa tankar tycker vi oss

också se när vi tar del av Sören som arbetar som konsult och lärare på

universitetet. Han menar att lokalen är viktig, exempelvis att det finns utrymme

och flexibilitet för den utbildning han ska dela med sig av.

 Lokalen, caféet, toaletten, arbetsbyssan, ”den ostörda vrån” och ”piazzan” verkar

vara något viktigt som vi tolkar det. Dessa mötesplatser (där toaletten möjligen

kan diskuteras som en eventuell mötesplats) tycker vi är utmärkta exempel på en

pedagogisk miljö. Trots detta verkar det som om de flesta av våra intervjupersoner

inte har samma insikt om den pedagogiska miljöns betydelse som Freinet (1978).

Som vi tolkar det tror vi inte att de är ointresserade av den fysiska pedagogiska

miljön utan vi tror att de inte reflekterar över den. De verkar som om de är

omedvetna om den. De kanske inte ser det dialektiska sambandet mellan den

fysiska miljöns utformning och bemötande människor emellan som vi tror oss ha

sett.

Konformitet

 Audiotorium-scriptorium, vilket ”underbart” uttryck som Freinet använder för att

belysa sin kritiska syn på det traditionella klassrummets utformning. Klassrummet

måste få vara något mer än bara en hörsal och skrivsal Han menar att skolan

istället bör fungera som en arbetande verkstad som är integrerad i den vardagliga

miljön. Skolan måste tänka i nya banor för att kunna verkställa dessa tankar.

Dessa tankar skulle lika gärna kunna komma ifrån uppfinnaren och innovatören i

vår studie. Som vi tolkar honom och hans information, menar han att skolan måste

tänka i helt nya banor för att det över huvud taget ska kunna upprätthålla ett

fungerande samhälle. Därför måste vi ha en skola som uppmuntrar företagsamhet

och uppfinningsrikedom hos eleverna. – Hur skulle den pedagogiska miljön se ut

för att tillmötesgå dessa idéer? Förmodligen måste den vara mer

verkstadsliknande och tillåtande av ett visst kaos som tillhör den skapande och

kreativa processen Hur ska man kunna lyckas med det i ett auditorium-

scriptorium som Freinet angriper. Larry liknar den pedagogiska miljön i den
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svenska skolan med en försurning i vår natur. Frågan är om det hjälper att ”kalka”

om skolan ska utvecklas. Möjligen vore det bättre att bygga om skolsystemet från

grunden eftersom den förlamande ”karaokepedagogiken” och den konformitet

som skolan upprätthåller verkar ”sitta i väggarna” eller som arkitekt- läraren Sam

menar att det tar för lång tid att bygga om det traditionella skolsystemet. Därför

bedriver han utbildning där han bokstavligen låter eleverna lämna skolmiljön för

att som han uttrycker det, få ”inputs” och förstahandsinformation från

verkligheten. Våga bryta mönster och försätta sig i situationer som skapar

förståelse och därmed öppna nya möjligheter tycker Sam. Man måste nog också

som Mary menar, att som pedagog måste man försöka att göra det så lustfyllt och

skapa förståelse för elevens upplevelsevärld. Därmed skapas det och byggs upp en

förväntan hos eleven.

Samspel

För att skapa en helhet och en god pedagogisk miljö finns det förmodligen inga

genvägar utan för att skapa en trivsam atmosfär behövs andra ingredienser och

som vi uppfattar våra intervjupersoner ägnar de större vikt vid hur vi bemöter

varandra som individer. Vi tror att vi måste försöka se den fysiska miljön och den

sociala miljön i ett samspel. Där vi som individer är en del och där vi interagerar

med vår omgivning. Detta möjliggör att se den pedagogiska miljön som en helhet.

Som vi uppfattar Wallin (1996) görs detta i Reggio Emilia där barn och vuxna och

den fysiska miljön ses som ”pedagoger” som där utgör en helhet.

 Den sociala miljön där är vi som människor av stor betydelse och där Dewey

(1997) liknar lärarens verksamhet med bondens. Det finns vissa resurser att

handskas med och vissa hinder att kämpa emot, exempelvis årstiden, sol och regn.

Det samma gäller läraren tycker Dewey. Han nämner orimligheten i att läraren

skulle ha egna ”mål” för elevers utveckling som det skulle vara för bonden att

driva sin verksamhet utan att ta hänsyn till de villkor som naturen ställer.
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Mål och kamratskap

 ”Mål” är något som visar sig vara viktigt när vi tar del av fotbollstränaren Uno.

Naturligtvis är mål viktiga i fotboll men det mål som vi syftar på är gruppens

gemensamma mål i sin strävan att lyckas med sitt idrottsutövande. För att nå detta

mål tror vi att det är ett måste att man som fotbollstränare och pedagog sätter sig

in i sina ”elevers” önskan. Här tycker vi att Mary och Uno har gemensamma

tankar om att det är viktigt i att sätta sig in i andra människors önskningar. Det

blir förmodligen inte enkelt att lyckas i sitt idrottsutövande och förmodligen inte i

skolan om man som spelare och elev inte få vara delaktig i de ”mål” som sätts

upp. Uno nämner att de som sysslar med idrott har mycket gratis när man på

elitnivå sysslar med något som har sina rötter i den mänskliga leken. Det finns en

lekfullhet inbyggd i systemet som många företag betalar dyra pengar för att få

uppleva. Man ordnar olika typer av aktiviteter inom sin arbetsgrupp för att skapa

lekfullhet, fantasi, trygghet och kamratskap.

 ”Kamrater” är ett ord som vi tycker oss upptäcka i många idrottsföreningar i vårt

land och ordet har kanske en större mångfald i sin innebörd än vad vi många

gånger tror. De fyra faktorerna kamratskap, kul, kämpa och kunskap som Uno

nämner är förmodligen viktiga ingredienser i den pedagogiska miljön. Vi tror

också att det inte går att få ett fungerande samspel om man inte genom att tolka

medspelarnas kroppsspråk försöker att förstå vad de tänker och förväntar sig.

Dessa tankar passar förmodligen in i olika idrotter som exempelvis fotboll som är

ett snabbt spel och där det förmodligen går för fort i de olika spelmomenten för att

man som spelare ska kunna föra en kommunikation genom talspråk. Detta är även

tankar som förskolläraren och arkitekten talar om. En grundläggande förutsättning

för att kunna utföra sitt arbete som pedagog är att kunna sätta sig in i en annan

människas tanke för att det ska bli en meningsfull kommunikation. Det är också

viktigt att eleven och fotbollsspelaren försöker lista ut vad pedagogen har i

”bakfickan” och sätta sig in i dennes tanke för att ”verkligen” mötas när man

möts.
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Central aktör

 – Är pedagogen den centrale aktören i den pedagogiska situationen som

presenterar sin information med olika hjälpmedel eller är det eleven/deltagaren

som lär in och arbetar med sin information utifrån sina intressen? Utifrån denna

fråga tycker vi oss se gemensamma tankar hos matematikläraren Ruben och

Stensmo (1994). De menar att pedagogen måste kämpa minst lika mycket som

eleverna för att ett gynnsamt resultat ska uppnås i undervisningen. Vi tolkar att

Ruben menar att det är pedagogen som är den centrale aktören och som ska vara

en entusiasmerande person som ”brinner” för sin gärning för att det ska bli ett

intressant möte med eleverna. Han menar att det inte spelar så stor roll vilken

pedagogik som används. Dessa tankar har vi reflektioner runt. Det verkar finnas

vissa skillnader i kunskapssyn när det gäller vem som är den centrale aktören.

Bland annat Freinet, Uno, Mary och Dewey menar att det snarare är eleven som är

den centrale aktören.

Engagemang

 Engagemang är förmodligen något som är mycket viktigt men vi undrar om det

inte måste finnas fler saker som ska påverka att mötet blir optimalt med eleverna.

De tankar som vi tidigare har nämnt i diskussionen är exempelvis den fysiska

miljön, kamratskap och förväntan.  Förmodligen har dessa faktorer en stor

inverkan på mötet med eleverna. Men oavsett hur engagerande och inspirerande

en pedagog än är så tror vi att det inte är alldeles enkelt att alltid utföra en lektion.

Ett exempelvis kan vara att en lektion genomförs i närheten av ett pappersbruk

och när lukten är som starkast. Undran från vår sida är om inte eleverna har

tankarna någon annanstans vid tillfället. Risken är förmodligen att man som elev

och även pedagog till slut vänjer sig vid lukten och inte blir medveten om den och

detta för oss till tankar att våra intervjupersoner inte reflekterar speciellt mycket

över den fysiska miljön. Kanske har en viss tillvänjning hos dem infunnit sig i den

miljö de befunnit sig i.  Reflektioner runt den miljö som man befinner sig i har

arkitekten Sam. Han menar att förmodligen av rätt sunda anledningar sållar man

som människa bort rätt stora mängder av intrycken från den yttre miljön. Av den
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anledningen skickas hans elever ut i skogen under temat ”tomrum” för att iaktta

det som vi som människor normalt inte iakttar. Vi tror att avsaknaden av

reflektion runt den yttre miljön inte behöver vara bra eller dålig, den betygsätts

förmodligen inte alls. I de flesta fall verkar det som man inte reflekterar alls.

Konflikt

Enligt Bruner (2002) menar han att man måste ge barnen större ansvar för sitt

lärande och tänkande och att de vardagsteoretiska uppfattningarna ska göras

medvetna och undersökas på nytt. Olika former av undervisning, exempelvis allt

från imitation och instruktioner till upptäckter och samarbete utmynnar i

antagande om eleven som skådespelare, som en kunnig person, som en enskild

upptäcktsresande eller som en tänkande samarbetspartner. Här tycker vi oss kunna

hitta tankar som överensstämmer med prästen Toni.  Han menar att vi måste låta

alla i församlingen ges utrymme och få säga sin åsikt. Att jag som medlem får

säga och tycka som jag vill, utan att ”locket läggs på” och utan att någon ”hoppar”

på mig. Han har tankar om att konflikter är någonting naturligt och nödvändigt

och som för utvecklingen vidare och menar att vi måste se en utmaning i att bygga

broar för att få människor att mötas. Detta tror vi är vanligt förekommande bland

annat på våra arbetsplatser när någon har en åsikt som kan kännas en aning

besvärlig för lyssnarna och dessutom kanske får en del kritik. Det beror

naturligtvis på hur åsikten framförs. Om den framförs på ett positivt och

konstruktivt sätt kommer situationen förmodligen inte att upplevas som oangenäm

men av någon anledning tenderar vissa diskussioner till att bli en form av

”pajkastning” där vi som mottagare får ta del av kritik som vi inte tycker om. Ofta

ger vi tillbaka med samma ”mynt” eller kanske ”stänger öronen” eller möjligen

går hem från vår arbetsplats och är bestörta. Kanske vi i stället borde fundera och

ta till oss av den konflikt som varit och reflektera över av vad som har blivit sagt.

Tänka att det som har blivit sagt kan vara budskap som kan vara till gagn och

utveckla mig som individ och där vi ser varandra som tänkande samarbetspartner,

vilket Bruner nämner när det gäller elevernas möte med sin lärare. Möjligen måste
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vi ibland också försöka att ställa oss över sådana krafter som ”Jante” och ge

varandra stöd i våra tankar och gärningar.

Stöd

Uno nämner att ska vi nå nya mål och nya ”framgångar” och för att överbrygga

hinder och ”svackor” måste vi ha stöd på vägen dit. Detta tror vi är något som vi

alla måste försöka att anamma i vårt samhälle idag. För att nå nya ”mål” krävs det

mängder med träning enligt Uno. Då måste det finnas stöd på vägen fram,

exempelvis utövarens föräldrar. Ingen klarar av att nå målet utan stöd. Framgång

kostar mängder med energi och för att nå framgång måste det finnas en positiv

syn på tillvaron menar Uno.  Stöd är något som Uno och Toni har gemensamma

tankar om. Uno berättar om sin föregångare som arbetar mycket med att stödja de

spelare som inte fick spela. Toni har tankar och funderingar runt vilka medlemmar

han ska lägga sin kraft på i församlingen. Ska kraften läggas på dem som kom till

mötena eller ska kraften läggas på dem som inte kom. Vi tror att det skulle finnas

en vinst i att stödja de som inte spelar och inte är närvarande vid mötena. I

fotbollen finns det ofta hjälptränare och det skulle förmodligen vara en klar fördel

om Toni kunde få en engagerad ”hjälptränare” som hjälpte honom i sin gärning.

För att få kunskap att växa måste man låta ”stafettpinnen” gå vidare och detta

liknar vi vid Sörens ”vattenfall”, att kunskap ska föras vidare mellan människor.

Tresekundersklockan

  Bruner (2002) menar att skolan ska vara mer dynamisk, att den ska ta till vara på

elevers olika resurser där eleverna kunde få möjlighet till interaktion och att arbeta

i grupp. De här tankarna stämmer bra överens med Tonis och Sörens tankar tycker

vi. De tycker att ”elever” ska få möjlighet att dela med sig av sina egna

erfarenheter, vilket förmodligen som vi tror skulle vara till glädje även för

pedagogens egen utveckling. Larry har också mycket klara åsikter om att det är

ytterst viktigt att man i skolan ser eleverna som en tillgång som har något att dela

med sig till andra personer och deras uppfinningsrikedom som han berättar om
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och där vi bland annat fick ta del av tidigare nämnda ”tresekundersklockan”. Han

nämner många andra intressanta idéer som barn har. Vid besöket hos Larry,

visade han olika filmreportage om barns tankar och idéer och där vi fick se

barnens entusiasm och engagemang. Det ”lyste” av glädje i ögonen på dem.

Denna glädje uppfattar vi som något viktigt och som vi måste försöka värna om.

Att vi försöker inspirera och få elever och vuxna att njuta av att lära sig nya saker.

För om vi njuter av ta in nya saker har vi märkt och tror att rast inte är något som

verkar vara det allra viktigaste på dagordningen. Då kan vi förmodligen använda

”tresekundersklockans” broms under lektionstid istället för på rasten. Denna

känsla har förmodligen många av oss människor ibland fått möjlighet att känna

av:

…..nu måste vi skynda oss att dricka upp kaffet, vi måste arbeta vidare

med vårt projekt för det är ”så himla roligt”. Arbetet ligger där och

väntar på oss, vi får se upp så att vi inte missar något.

 När vi har den här känslan inom oss tror vi att vi är i en stämning där vi helst inte

vill ha något som helst avbrott i verksamheten. Vi kan förmodligen arbeta nästan

hur länge som helst och ingenting är omöjligt att utföra och här stämmer våra

tankar överens med Dewey (1997) och Freinet (1978). Då finns det förmodligen

utrymme till nya idéer som för oss vidare i vår kunskapsutveckling som individer

och där vi möjligen skulle kunna vara ”goda” förebilder och samarbetspartner för

varandra som människor. Däremot har Sören andra tankar som inte stämmer

överens med Freinet och Dewey och oss själva. Det var att som elev går det inte att

lyssna och ta in hur mycket information som helst under hur lång tid som helst.

Därför har Sören funderingar och tycker det är viktigt att ta pauser ibland. Sören

förespråkar en diskussion mellan eleverna och mellan elever och lärare. Han liknar

detta vid att man tar en form av paus. Interaktion tror Sören är viktigt för där kan

man som elev få möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter.
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Förebild?

 Enligt Dewey (1997) menar han att det är pedagogens uppgift att upptäcka den

metod där de unga tillägnar sig de gamlas synsätt eller där de äldre uppfostrar de

yngre till mentala avbilder av sig själva. Dessa tankar när det gäller förebilder

funderar vi över. Vi tror att det är viktigt med ”goda” förebilder om vi som

individer ska kunna utvecklas i en positiv riktning. Men vi reflekterar även över

begreppet förebilder. Vi tror att vi emellanåt som förebilder kan kväva nya idéer

som skulle kunna komma fram. Om vi som ”goda” förebilder och föräldrar är

väldigt framgångsrika inom, exempelvis vårt yrke eller någon fritidssyssla, då tror

vi att det ibland kan bli en belastning dels för våra barn som vi nämnde ovan och

dels för oss själva som förebilder. Vi menar också och tror att det kan vara svårt

för oss som vuxna att klara av att uppfylla förväntningar och krav som finns på

oss som individer att vara ”goda” förebilder. Vi tror att vi måste försöka handskas

varsamt med att vara ”goda” förebilder och försöka att dela med oss våra mentala

avbilder av oss själva på ett sätt så vi utbildar och uppfostrar våra barn till

reflekterande individer så att det inte blir en form av konformitet. Kan vi klara

detta tror vi att vårt näringsdepartement i Sverige kan få utrymme och sin önskan

uppfylld och kunna nyrekrytera företagsamma individer som vi kommer att få

glädje av i vårt land.

Utrymme för kaos

 Kaos är en faktor som Larry har för att nya idéer och tankar ska få utrymme och

menar att ur för mycket ordning och reda skapas inga nya idéer. Tonis tankar om

att konflikt inte är något ”farligt” utan konflikt för istället utvecklingen framåt

tycker vi också är en form av kaos. Vi tycker också oss se i Unos arbetssituation

att det också finns en form av kaos där. När det finns en mängd med lekövningar i

sin inlärning kan man lätt associera till ett mått av kaos. Här tycker Reine att han

kan se sig själv från sin egen barndom och utövning i fotboll som även går att ta

del av i hans föreförståelse. I olika spelövningar finns det många gånger en form
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av kaos i initialläget. Men efter hand när man har övat och tränat tillräckligt länge

skapas det en viss ordning i övningen. För att nå en viss kvalité på spelet krävs det

förmodligen de fyra k: na, en positiv syn och viss mängd av träning som Uno

nämner. Karin tycker också att det finns en form av kaos i sin föreförståelse. Hon

tänker på besöken hos sina morföräldrar där hon upplevde att hennes mormor

värderade skaparlust och kreativitet ”högre” än pedantisk städning. Detta skapar

möjligheter till en lustfylld uppväxtmiljö som uppmuntrar till fantasi tror vi.

Egna tankar och funderingar

Mod

Vi har nu fört en diskussion utifrån vår frågeställning vårt syfte, bakgrund,

föreförståelse och resultat. Vi funderar på om vi möjligen skulle kunna hitta

någon form av egna tankar och funderingar utifrån materialet. När det gäller

kunskapssynen mellan de olika pedagogerna tycker vi oss se att de har en

gemensam tanke i stort. Bland annat tycker vi att intervjupersonerna ser sin

arbetsuppgift som betydelsefull och att det finns en form av längtan efter

förändring när det gäller utbildning. Att vara modig som pedagog kan vara en

ingrediens som är av stort värde. Med det menar vi att om man som pedagog ska

kunna utvecklas i sitt yrke måste man våga utmana och ”stå på tå” för att kunna ta

in nya influenser. Man måste vara en typ av visionär.

 En relativt kritisk syn på dagens utbildningssystem kan också vara viktig att ha.

Möjligen kan systemet vara föråldrat och att utbildningen skulle vara mer

samhällsorienterad än var den är idag. Utbildning skulle förmodligen kunna vara

mera verklighetsbaserad och uppmuntrande av uppfinningsrikedom och

nytänkande. Vi tycker och tror att det skulle vara bra om utbildning baseras på

elevens idéer. Att vi ska försöka sträva efter utbildning i förhållande till elevens

egna tankar, upplevelser och erfarenheter så att det inte uppstår en viss form av

konformitet. Vi tycker också att pedagoger ska uppmuntras till att kombinera sitt

lärande med alternativa yrken. Det skulle också vara en intressant idé för att
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komma till rätta med trötta och ibland visionslösa lärare så att de känner att de får

ny inspiration och nya impulser. Får pedagogen in ny inspiration och nya impulser

får de möjlighet att hämta ”andan”. Med det menar vi att det förmodligen kostar

mycket energi att dela med sig av sin kunskap. Dessa tankar tycker vi passar in på

Freinet (1978) och Dewey (1997) som vill ha till stånd en förändring i

utbildningssystemet. Dessutom är Dewey en anti- dualist, vilket innebär att han

vill att utbildningssystemet inte ska vara en isolerad egen värld. Hans

kunskapssyn genomsyras av ämnesintegrerat helhetstänkande. Detta stämmer bra

överens med att läraryrket borde vara integrerat med en annan yrkesroll,

exempelvis hantverkare och pedagog, vilket vi tror skapar en dynamik i

lärarrollen.

Miljöns betydelse

Vid ett besök på ett av våra högskolebiblioteket var Karin och hennes tioårige son

på besök och där utbrast sonen förtjust:

Åhhhh, vilken skön miljö!!! Om det var så här på min skola så skulle

jag trivas. När får man börja här.

 Om detta är ett bevis på att miljön är av betydelse kan vi naturligtvis inte veta

men även barn kan uppleva miljöer på olika sätt eller kan det vara en konformitet

av sin mammas åsikt?

Var uppmärksam och förlös individens kapacitet

 Vi tror att som pedagog är det viktigt att inte sänka ambitionsnivån när man

möter motstånd. Med det menar vi att man som pedagog ska vara beredd och

observant i mötet med sina elever. Man måste försöka få med sig alla elever i

utbildningen så att man inte tappar bort någon av dem på vägen. Det finns så

mycket kapacitet inom människor som man bör vara aktsam om och pedagogen

bör i sin gärning hjälpa till att förlösa denna kraft som bör kunna vara till nytta för

individen och samhället. Genom att arbeta med bemötandet av andra människor
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och respekten för varje individs rätt att få utvecklas och att problematisera för att

nå fram till lösningar för varje individ skulle vi förmodligen inte behöva ”tappa

bort” elever i onödan.

Skapa förutsättning för möten

 När det gäller den pedagogiska miljöns betydelse för pedagogens möte med sina

elever har vi också en del tankar. Bland annat måste man försöka att inte krångla

till det och fantisera ihop bakomliggande faktorer utan istället försöka lyssna in

och ta eleverna på allvar och att försöka lösa även till synes enkla problem som

för en viss elev skulle kunna göra underverk. Om man lyckas komma till rätta

med problemen, exempelvis rädsla för att gå på toaletten eller att försöka att

undvika att elever hamnar i en situation där de blir hungriga då skulle man

förmodligen kunna undvika ”ett moment 22”, vilket innebär att man fastnar i visst

läge som kan bli svårt att lösa.

 Medaljhyllor som vi fick möjlighet att ta del av i det klubbhus som vi besökte när

vi intervjuade Uno gjorde att vi reflekterade över den fysiska miljön som vi

befann oss i. De tankar vi fick var att inom vissa framgångsrika klubbar, kan

medaljhyllor då bli en belastning för de spelare som befinner sig i klubben då

klubben inte är lika framgångsrik. Uno svarade på frågan vid tillfället:

 Att man måste som fotbollsspelare lära sig att ”ta” en förlust

medan man i vissa mindre framgångsrika klubbar måste lära

sig att se sig själv som en möjlig vinnare, vilket vi inte tror

alltid kan vara lätt att som utövare överbrygga.

 Vikten av en god pedagogisk miljö handlar inte så mycket om att följa en viss

metod utan att vara medveten om vad yttre faktorer kan signalera och på vilket

sätt man kan dra nytta av dessa signaler i en inlärningssituation. Vi tycker oss ha

sett i de möten vi hade med våra informanter att det finns ganska väl utvecklade

pedagogiska miljöer men det verkar som om intervjupersonerna inte är riktigt
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medvetna om dem. Det verkar som om den fysiska miljön inte har blivit medvetet

införlivad utan kanske har den införlivats mer på intuition. Ett exempel är när vi

besökte matematikläraren Ruben. I hans lektionssal möttes vi av ett stort

inbjudande bord fyllt med geometriska byggdelar och stora hopbyggda

fantasifulla konstruktioner som elever hade lämnat efter sig. Där fanns också en

stor klättrande växt som täckte taket. Konvexa och konkava speglar fanns att

spegla sig i och hyllor med mängder av spel. Trots detta menar Ruben att den

fysiska miljön inte har någon större betydelse.

 Toni verkar däremot relativt medveten om den fysiska miljöns betydelse i mötet

med sina församlingsmedlemmar. Han har lyckats med förändring och har byggt

om och renoverat en kyrka för att skapa förutsättningar till möten för olika

målgrupper i församlingen. Som vi tidigare nämnde har det inrättats ett café i

kyrkan. Han har också ”drivit” igenom sina idéer om investeringar i högtalar-

anläggningar och pagemaker- system för att kunna kommunicera med sina

medlemmar. Detta görs för att signalera att jag är intresserad av dig ”moderna

människa”. Vi tolkar det som att han inte är intresserad av att upprätthålla någon

slags verksamhet som liknas vid ett museum.

Slutord

 För att ”nå växandets punkt” är det viktigt som pedagog att formulera sin syn på

kunskap och i sin nyfikenhet vilja och våga utveckla denna syn under sin

pedagogiska gärning. Detta skapar förmodligen förutsättning för reflektion och

nytänkande som gör att det ”kläcks nya idéer”. Lärprocessen utvecklas

förmodligen också av att vi som människor bör vara generösa och skapa

förutsättningar, släppa fram och ge utrymme för andra individer i vår omgivning.

Om man dessutom som pedagog kan vara förutseende och ”servera” möjligheter,

tänka i nya banor, ge stöd och våga ta konflikt är förmodligen andra faktorer av

vikt. Att också som pedagog sätta sig in i en annans människas tanke och ibland

lämna det invanda för att få nya perspektiv är ingredienser som förmodligen också

är av betydelse.
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 Lärprocessen handlar förmodligen om ett dialektiskt förhållande mellan

pedagogen och eleven. Att kunna ge och ta och möta förväntan för både

pedagogen och eleven så att alla inblandade ges möjlighet att få ut något av mötet.

Med att mötas när man möts menar vi att vi ska vara närvarande i situationen som

uppstår så att vi inte bara är närvarande ”kroppsligt” utan med alla sinnen.

 Att ”spela in varandra i laget”, lita på varandra och  kunna leverera en ”passning”

som alla i laget klarar av att ta emot, oavsett hur begåvade medspelarna än är tror

vi är av vikt och vi citerar Uno:

 Först passar de inte någon, sedan passar de någon de

känner.

 Innan man behärskar ett område har man fullt upp av att titta på sina egna fötter.

Efterhand som det går bättre kan man lyfta blicken lite grann och skymta en

kompis men det viktigaste är att inte fastna där. I ett fungerande samhälle måste

människor tränas att lyfta blicken lite till och se om man befinner sig i rätt

”djungel” för att kunna ”passa” även den som man ännu inte känner. Vi tycker att

vi har alla del i formandet av den pedagogiska miljön. Vi tycker och tror också att

det viktigaste som vi har kommit fram till i studien är att Larrys tankar bör

hörsammas så att man vågar ”vända upp och ned” på skolsystemet och därmed

avskaffas konformitetens genomslag. Görs detta kommer vi inom den

pedagogiska gärningen kanske att ”nå växandets punkt”.



Efterförståelse

Reine

 Den matchen är ju spelad och dessutom är det ju bara en

fotbollsmatch, den kan vi inte göra något åt. Lägg den till

handlingarna, det kommer en ny match på lördag Reine, det

gör det alltid och nu ser vi fram mot den.

 Detta var ord som jag hade med mig in ifrån min föreförståelse i denna uppsats.

Naturligtvis så är den här ”matchen” nu spelad när det gäller vår C-uppsats. Det

har varit en intressant tid som givit mig nya erfarenheter. ”Kämpa” är ett måste

för att klara sig igenom ett sådant här arbete, men är det ”kul” och man har ett

gott ”kamratskap” är det inga problem att skaffa sig ny ”kunskap”. Det har vid

några tillfällen uppstått mindre ”konflikter” dels ”introvert och dels extrovert” i

uppsatsskrivande. Men ur en konflikt föds förmodligen nya tankar som gör att

man kan se med nya ”glasögon”.

 Under vägens gång har jag ibland undrat om vi har befunnit oss i rätt ”djungel”,

men jag tycker mig ha uppfattat ”vattenfallet” på vägens gång och där en viktig

ingrediens har varit att få åka med i ”flotten utmed fallet” med vår handledare som

också har satt på mig nya ”glasögon” och hjälpt oss in i rätt ”djungel”.

 Vad som finns i ”bakfickan” inför framtiden kan jag inte riktigt säga, men

kanske man bör dra i ”tresekundersklockans” broms emellanåt för en stunds

reflektion och höja blicken lite mot horisonten för att möjligen kunna ta emot

nästa ”passning”. Om vi kan det och tillåta oss ett visst mått av ”kaos”, finns det

kanske möjlighet att bygga nya broar för att utveckla den pedagogiska gärningen,

vilken kan bli min kommande uppgift i mitt uppsatsskrivande och därmed

fortsättningsvis angripa ”konformitetens” fotfäste och våra ”auditorium-

scriptorium” i vårt samhälle. Detta skulle förmodligen glädja ”Celestin Freinet”.



Karin

 Här är jag nu. Att formulera mina tankar och pröva dem i diskussion och möten

med andra är för mig något väldigt viktigt. Detta tror jag är centralt för de flesta

människor. För att ”mötas när man möts” måste det finnas en vilja och en

nyfikenhet att försöka förstå vad den jag möter tänker eller försöker uttrycka. Vid

ett lärtillfälle är det både pedagogen och elevens ansvar att mötet blir bra, i alla

fall när det gäller vuxna människor. När det gäller barn är kanske detta något av

det allra viktigaste. Att få dem att förstå att när jag uttrycker något är det för att

jag har något jag vill säga dig, och när du försöker uttrycka något vill jag lyssna

på dig och försöka förstå hur du tänker. Det är väl detta som kallas för ömsesidig

respekt. Det här är inte något som är särskilt lätt och jag tror att det var en

anledning till att jag började fundera över ”yttre faktorers påverkan” av det

mänskliga mötet. Kanske borde man även fundera över ”inre faktorers” påverkan?

Jag tror att man genom den yttre fysiska miljön kan skapa förutsättningar för

möten genom att se sig själv och den man möter i ett större sammanhang. Öka

medvetenheten om vad den omgivande miljön signalerar. Jag kommer ihåg när

min son var lite drygt ett år envist klättrade upp och ner i en vinglig trappa av

natursten medan han upprepade ”acka fali”. Ibland blir det så mycket nej ,akta,

farligt, så gör vi inte , hjälp i mötet med barn .Man kanske ibland måste

tillrättalägga den omgivande miljön för att barn skall slippa allt tjat .Men lite

lagom utmanande måste miljön nog vara annars protesterar nog barn till slut

precis som Ronja Rövardotter:

Hit med lite farligheter jag har väntat länge nog nu

Ibland verkar det som om mötet med barn och ungdomar av naturen skall präglas

av protest. Men jag tror inte att människor protesterar utan anledning, om vi

bemöter varandra med mer nyfikenhet och intresse skulle det nog bli mer

gynnsamt för oss alla. I slutskedet av vårt uppsatsskrivande hittade jag en artikel i

tidningen Förskolan om en psykolog Thorbjörn Laike som skrivit en avhandling

om hur barns välbefinnande påverkas av den fysiska miljön. Han menar att alla



miljöer ger oss upplevelser och att det är nödvändigt för oss som människor att

hitta former för hur vi förhåller oss till vår omgivning. I en miljö som känns

harmonisk mår vi bra, känner oss stimulerade och klarar av att koncentrera oss.

Men i en miljö som känns otrivsam reagerar vi med att hålla sinnesintrycken på

avstånd, vi blir stressade och har svårt att koncentrera oss. Olika personligheter är

tydligen också olika känsliga för den yttre miljöns påverkan. Detta tänkte jag

ytterligare fördjupa mig i praktiskt i mitt arbete som skapande pedagog på

förskolan Lustträdgården, genom att tillsammans med barn, föräldrar och övrig

personal försöka skapa en stimulerande och stödjande yttre miljö i form av en

verklig lustträdgård.
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