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Abstract 

An educational environment can be created anywhere at school" – A qualitative study of how 

perceptions of the interaction between learning and the environment seen from a teacher’s 

perspective in Swedish schools in Thailand.  

By: Jessica Asplund, autumn term of 2013. Teacher Education, Södertörn University 

Supervisor: Maria Zackariasson 

 

It is extremely important that the construction of the environment where children and youngsters 

spend the majority of their days supports the progress of their mentality. That is why I in this 

study will investigate what a certain amount of teachers consider of the interplay between 

learning and environment and how they thought a satisfactory environment structure eras of 

learning and also what the teachers consider to be missing at this point. 

The schools where I gathered my material are located in Thailand but they use the Swedish 

curriculum as a starting point and the students at these schools are mostly Swedish speaking. 

 

An important element that I came across was the impact of the surrounding on how to shape and 

use the environment as a tool in the teaching. Thailand’s climate is different than the Swedish 

climate; I want to investigate if that has any effect in the teaching. 

 

The educational environment in schools includes not only the classrooms but also every other 

space closely connected. Earlier scientific research as well as those people that I used as objects 

for interviews agrees regarding the fact that a suitable and stimulating  environment are one of 

the most impact on how well children learn. How this environment should look like can be 

structured in different ways depending on the teacher’s thoughts on that a development 

environment looks like. 

Keywords: educational environments, Swedish schools Thailand, the environment at schools, 

interplay, learning, interaction 

Nyckelord: pedagogiska miljöer, svenska skolor Thailand, miljön på skolor, samspel, lärande, 

interaktion 
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Inledning 
 

När jag stiger ut ur bilen och går mot grinden utanför skolan kommer en kvinna fram och frågar 
entusiastiskt om det är jag som är Jessica. Hon visar mig in under taket på skolan. Hon har ett stort 
leende och hon utstrålar entusiasm med sitt kroppsspråk. Hon pekar på en byggnad och förklarar att 
det är huvudbyggnaden. Jag slår mig ner och får äta lunch med förskolebarnen ute på skolgården och 
kvinnan berättar då mer om skolan och pekar på olika saker på skolgården. Kvinnan berättar att de 
precis har byggt klart en ny skolbyggnad, där de nya klassrummen ska vara. Kvinnan förklarar och 
berättar att lokalerna är ganska små och att köket på skolan har en separat ingång nära skolgården, 
detta underlättar för kokerskan att förbereda och städa upp efter lunchen som serveras utomhus. 
Efter lunchen berättar kvinnan att de nyligen flyttat till denna plats och byggt om för att utöka 
skolans utrymmen, nästa steg berättar kvinnan är att renovera och rusta upp skolgården. Medan 
kvinnan berättar om renoveringen av skolan, märker jag hur engagerad kvinnan är i hur miljön på 
skolan ska utformas för att gynna elevernas lärande på bästa sätt (Följande är hämtat från ett besök 
på en av skolorna). 

Ett antal svenska familjer väljer varje år att flytta utomlands. Det kommunikativa samhället som 

vi svenska idag lever i bidrar till att man kan ta med sig sitt arbete och studierna vart som helst i 

världen. Att det finns skolor utomlands som tar emot svenska elever och följer den svenska 

läroplanen och skollagar ökar möjligheterna till att flytta med familjen utomlands. Skolverket 

poängterar att de svenska skolorna i utlandet har som syfte att: ”erbjuda en undervisning som 

motsvarar den i Sverige utifrån den svenska skolans styrdokument. De svenska utlandsskolorna 

drivs av enskilda huvudmän i respektive land” (Skolverket 2013 B).  

”Skolans mål är att varje elev har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i 

andra länder” (Skolverket 2011 s.17). Därför är det viktigt att det finns skolor för olika åldrar i 

utlandet. Den pedagogiska miljön på skolan kan vara till hjälp att skapa en miljö som ger eleven 

möjlighet och inspiration till att vilja lära och ändå känna en trygghet fast skolan är belägen i 

utlandet. 

En del av eleverna som går på svenska skolor i utlandet har aldrig varit i Sverige. De intervjuade 

personerna anser därför att det är extra viktigt att ha en skola som följer den svenska läroplanen, 

detta för att öka anpassningen till en svensk skola om en flytt till Sverige skulle bli aktuellt. 

Min studie har handlat om att undersöka den pedagogiska miljön på tre svenska skolor i 

Thailand. I undersökningen intervjuades sex personer som arbetar i förskola/skola, mitt syfte var 

att se hur dessa reflekterar om pedagogiska miljöer; hur miljön påverkar elevernas 
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inlärningsförmåga, hur den pedagogiska miljön ser ut samt hur miljöerna används i 

undervisningen. Jag har valt att inkludera både inom- och utomhusmiljön på skolorna samt 

närmiljön. Detta för att ge en större inblick i vad de olika intervjupersonerna anser är viktigt för 

att stärka lärandet på förskolan/skolan.  

Ordet miljö kommer att användas i olika aspekter i min studie: social miljö, fysisk miljö och 

pedagogisk miljö. Dessa måste skiljas åt då den sociala miljön innebär att en interaktion uppstår 

mellan människor. Den fysiska miljön är vad som fysiskt finns i rummet, alltså möbler etc. Den 

pedagogiska miljön innebär hur samspelet mellan miljön och lärandet hos människan utvecklas 

och främjas (Björklid, 2005). 

 

Bakgrund  

Det finns mycket tidigare forskning om pedagogiska miljöer, sociala miljöer samt fysiska 

miljöer. I den tidigare forskning som finns ligger fokus på svenska skolor i Sverige. Tidigare 

studier inom ämnet svenska skolor i Thailand finns inte. Jag anser därför att det är viktigt att 

bidra till detta forskningsområde samt inspirera andra att också göra sina fältstudier utomlands. 

Förutsättningarna i Thailand kan påverka hur en skola struktureras och byggs upp, då främst för 

att klimatet och kulturen skiljer sig från i Sverige. 

På Skolverket tar de upp att under läsåret 2006/07 fanns det svenska skolor i 18 länder och totalt 

25 skolor, läsåret innan fanns det endast svenska skolor i 12 länder och totalt 19 skolor. Jag 

tolkar ökningen av skolor i utlandet som att efterfrågan av skolor i utlandet är större och kan bero 

på globaliseringen och dess möjligheter till ökade arbetsmöjligheter utomlands, då länder 

förankrar sig med varandra mycket mer nu är tidigare. Enligt skolverket så arbetade det 259 

lärare på skolor i utlandet under läsåret 2012/13 och 75 procent var kvinnor. Samma webbsida 

skriver att betygen och meritvärdena är högre hos de elever som har gått i svenska skolor i 

utlandet än hos elever som gått i skolor i Sverige (Skolverket 2013 A). 

Jag valde just svenska skolor i Thailand för att Thailand är ett populärt resmål för svenska 

familjer och enligt charterbolagen så reser många svenskar dit årligen. Thailand är ett av de 10 

populäraste resmål varje år för svenskar och vissa svenskar väljer att bosätta sig i Thailand. 
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 Det finns ett tiotal olika svenska skolor i Thailand och dessa har varierande storlek och 

elevantal. Med skolor menar jag både förskolor och grundskolor, då de oftast delar lokaler och 

arbetar mycket tillsammans. Elevantalet kan variera kraftigt, allt från 18 elever till 255 stycken 

elever per skola visar skolverkets beräkningar (Skolverket 2013 B).  

De olika skolorna jag besökte hade liknande uppbyggnad. Det var små lokaler och 

luftkonditionering i alla rum. Skolgården bestod av mestadels betong med små gräsplättar på 

vissa platser. Skolbyggnaderna såg ut som små bostadshus. Inomhusmiljön skilde sig då 

inredningen var olika bland annat färgen på väggarna och utsmyckningen av väggarna. En annan 

skillnad var att skolorna var belägna i olika delar av Thailand och detta kunde man känna av 

genom klimatet och hur terrängen såg ut. 

Svenska skolor i utlandet skiljer sig ifrån varandra bland annat genom att den fysiska miljön är 

olika. Mitt fokus kommer att ligga på ett antal utvalda svenska skolor i Thailand. På skolornas 

hemsidor kan man läsa att flera av skolorna har exempelvis pool på skolgården eller ligger nära 

en strand som de på olika sätt använder i sin undervisning till exempel under gymnastiken. Att 

skolorna använder sig av stranden och poolen i sin undervisning möjliggör att utomhuspedagogik 

kan användas flitigt. Det har bland annat att göra med att klimatet är varmare än här i Sverige. 

Hur den fysiska och pedagogiska skolmiljön ser ut påverkar också hur de olika skolorna 

använder sig av de olika miljöerna i sin undervisning. Framför allt kan klimatet påverka hur de 

olika miljöerna ser ut men även kulturen kan vara en påverkande faktor, hur man utformar en 

fysisk miljö och en pedagogisk skolmiljö, vilket jag kommer att återkomma till i min analys.  

Jag valde att undersöka hur miljön samspelar med lärandet då det tas upp i läroplanerna för skola 

och förskola. Pia Björklid (2005) som är forskare, har studerat hur sampel mellan miljö och 

lärande kan främjas. Björklid skriver att alla lärare ska ha i åtanke hur miljön i skolan påverkar 

elever och att det är viktigt hur man planerar en pedagogisk miljö samt hur pedagogen använder 

sig utav miljön för att ge eleverna största utvecklingspotential. Björklid anser att det inte finns så 

mycket tidigare studier av samspelet mellan lärande och miljön. De tidigare ämnena: lärande och 

miljön finns det rikligt med forskning om, därför benämner Björklid att det borde göras mer 

forskning kring samspelet mellan dessa ämnen. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet (Skolverket 2011) tas det upp att det är viktigt att den sociala miljön i skolan 

främjar och stimulerar elevernas alla olika förmågor. Detta kan ske bland annat genom att skolan 
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skapar en social gemenskap på skolan som ger eleverna trygghet. Den sociala miljön ska även 

hjälpa till att utveckla varje elev och stödja eleven att klara olika svårigheter. Läroplanen tar även 

upp att det är allas ansvar på en skola att den fysiska och sociala miljön är bra så att lärandet hos 

eleverna främjas, dock är det rektorn som är huvudansvarig för hur de olika miljöerna på skolan 

utformas och vilka bidra med hjälpmedel som behövs. Skolans riktlinjer är att alla som arbetar i 

skolan ska ” verka för att utveckla kontakter med kultur-, arbetsliv, föreningsliv samt andra 

verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö” (Skolverket 2011 s.17). 

Hos rektorn ligger ansvar som att ”skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande 

gynnas” samt att ”skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, 

läromedel av god kvalitet och annat stöd för att kunna söka och utveckla kunskaper, till exempel 

bibliotek, datorer och andra hjälpmedel” (Skolverket 2011 s.18). 

Att skapa en miljö som ger eleverna goda möjligheter till lärande och utveckling med bra 

kunskapskällor. Skolans värdegrund är ”Strävan ska vara att skapa de bästa betingelserna för 

elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling (Skolverket 2011 s.9 & 10). 

Björklid (2005 s 25) refererar till en artikel som skolverket har redovisat. I artikeln fastställs det 

att vare sig läroplanen i Norge eller Danmark tar upp kopplingen mellan miljön och lärandet. 

Däremot har de båda bra beskrivningar om arkitekturer och designen i hur en skola ska formas 

och dessa är mer välformulerade än i vår svenska läroplan.  

 

Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett antal pedagoger på några av de svenska skolorna 

i Thailand reflekterar runt dels hur den pedagogiska miljön ser ut och, dels hur miljön kan hjälpa 

eleverna att utvecklas. Syftet är även att undersöka om pedagogerna upplever att de kan vara 

med och påverka val rörande miljön i skolan och i vilken grad detta är möjligt till.  

Med denna studie vill jag tillföra en ny tråd inom ämnet pedagogiska miljöer, då tidigare studier 

inte gjorts inom ämnet för skolor i utlandet. 
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Frågeställningar  

- Hur reflekterar de intervjuade personerna runt den pedagogiska miljön som hjälp för att 

motivera och inspirera eleverna till fortsatt lärande och hur använder de sig av de olika 

miljöerna i undervisningen? 

- Hur anser pedagogerna att miljön kan förbättras för att öka elevernas inlärning och 

motivation och i vilken grad anser de att de vara med och påverka förändringarna? 

- Hur påverkas de pedagogiska miljöerna av att skolorna är stationerade i utlandet? 

 

Metod 

I metodavsnittet kommer jag beskriva och förklara vilka metoder jag har haft för att samla in mitt 

empiriska material och vilken analysmetod som använts för att analysera mitt material i 

uppsatsen och vad metoden innebär. Jag kommer även ta upp för - och nackdelar med metoderna 

jag använt. Jag kommer reflektera kring vilka styrkor och svagheter som finns med min studie 

samt beskriva hur det var att göra studien i ett annat land. 

För att samla in mitt empiriska material använde jag mig av kvalitativa metoder och då i form av: 

semistrukturerade intervjuer och fotografering av miljöerna i och runt skolan.  

Med en kvalitativ studie vill man få en förståelse för personens tankar och synsätt. En kvalitativ 

studie kan ge forskaren en djupare insikt inom ämnet än om man skulle använt sig av en 

kvantitativ studie. Fördelarna med en kvalitativ studie är att man möter personen i verkligheten, 

att forskaren kan få mer djupgående svar och att forskaren kan ställa följdfrågor direkt under 

intervjun samt att frågorna ställs mer öppna än i kvantitativa studier. Nackdelarna med att göra 

en kvalitativ studie är att man inte kan generalisera svaren då man grundar sig på ett fåtal 

personers svar, det är svårare och behövs mer tid för efterbehandling och ibland kan personen 

man intervjuar inte tala sanning då forskaren är i samma rum (Rosenqvist & Andrén 2006 s.71-

73, Dalen 2007 s.11 och Larsen 2009 s.26-28). 

I intervjuerna använde jag mig av en intervjuguide som mall, något som Dalen (2007 s.31-33) 

menar är en av de vanligast intervjuformer. Anledningen till att jag valde denna form är för att 
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Dalen anser att denna metod är bra för att forskaren senare ska kunna sammanställa materialet på 

ett smidigare sätt. Med en intervjuguide menar Dalen att man ställer frågor som har med det 

väsentligaste för ens studie att göra men frågorna behöver inte följs strikt. Med det menas att 

frågorna ställs på ett sådant sätt att informanten öppnar sig. Att använda sig av en intervjuguide 

är speciellt viktigt när semistrukturerade intervjuer används, vilket jag gjorde i min 

undersökning. Med en semistrukturerad intervju är det enligt Dalen att forskaren redan innan 

intervjun bör ha ett specifikt ämne som ska undersökas. Stukát (2011 s.44-47) menar att 

semistrukturerade intervjuer kan leda till ett djupare och mer fylligt material. Intervjuaren har sin 

intervjuguide men tar även hänsyn till hur personen svarar och anpassar intervjun efter det. 

Att jag valde att använda mig av intervjuer som mitt huvudmaterial var för att jag ville undersöka 

hur personalen på skolorna reflekterar över mitt ämne och det menar Rosenqvist & Andrén (2006 

s.71-73) att intervjuer ger. De menar också att det är personens egna tankar och åsikter man vill 

få fram genom en intervju och att det därför är viktigt att man har förberett sig noga och ställer 

följdfrågor som exempelvis ”berätta mer om”, ”hur menar du med”, ”vill du beskriva lite mer 

om”. Därför använde jag mig av många följdfrågor i mina intervjuer då jag ville få fram hur 

personen reflekterade över de olika frågorna. Rosenqvist & Andrén poängterar också att 

följdfrågorna kan vara nedskrivna så att man tar dem i slutet när personen har fått berätta sitt 

eller att man tar de vart efter innan man går in på nya frågor. Hur man formulerar följdfrågorna 

är också viktigt då de ska få personen inspirerad att vilja berätta mer. 

 Innan varje intervju började, informerade jag personerna om de etiska forskningsprinciperna 

som Dalen (2007 s.20-26) menar att forskaren ska ha fått ta del av.  Detta innebär att den som 

intervjuar ska ha fått; den intervjuade personens samtycke till att vara med, förklara för personen 

att denne kommer att vara anonym i min studie, ha fått information om vad min studie handlar 

om och att personliga uppgifter kommer anonymiseras. Detta för att skydda personen om ämnet 

är känsligt. Jag kommer därför att använda mig av fingerade namn, för att du som läsare lättare 

ska kunna följa med i kontexten. Namnen är könsneutrala, då det endast är en man som deltagit i 

min studie och då kön inte är relevant för min studie.  

Alla mina intervjuer hölls på skolans områden, så som klassrum, lärarrum och skolgård. Platsen 

valdes av personen som skulle intervjuas, så att denne skulle känna sig trygg, något som Stukát 

(2011 s.45) menar är viktigt. Jag anser att trygghet när intervju sker kan öppna upp för mer 
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djupgående samtal. För mig som intervjuar är det viktigast att informanten känner sig trygg, för 

mig som intervjuare spelade valet av platsen mindre roll. Jag spelade in alla mina intervjuer, 

efter samtycke med intervjupersonen, något som Dalen (2007 s.33-34) rekommenderar. Tyvärr 

blev kvaliteten inte så bra, då de flesta rummen jag intervjuade i hade luftkonditionering och det 

blåste en hel del vilket störde inspelningen. Det gick inte heller att stänga av luftkonditioneringen 

pga. värmen. Därav använder jag mig inte av så många citat i texten. 

Jag tog fotografier av miljön både i klassrummet, på skolgården samt i andra rum där eleverna 

vistades. Detta för att senare kunna studera hur miljöerna var uppbyggda, vilket material som 

fanns, hur det var det placerat etc. Jag använde mig av så kallade fältundersökningar vilket 

Larsen (2009 s.89-95) menar är när man studerar något som är i sin naturliga kontext. Jag gjorde 

detta i efterhand med hjälp av fotografier jag tagit. Larsen ser många fördelar med att man spelar 

in sina observationer detta för att detaljer blir mer synliga och man kan titta på materialet om och 

om igen. När jag fotograferade miljöerna, var jag noga med att inte några elever kom med, detta 

för att inte bryta mot de forskningsetiska principerna och reglerna som finns. De forskningsetiska 

principerna som gäller på skola är: 

Sker forskningen med hjälp av videoinspelning hör det till god etisk sed att inhämta samtycke från 
både barn och vårdnadshavare, man bör också vara särskilt noggrann med att inhämta samtycke för 
hur inspelningen skall användas, inte bara för att få göra den.(Codex för vetenskapsrådet 2013).  

Jag anser att fotografering har en nära koppling till videoinspelning och gjorde därför 

bedömningen att inte fotografera barnen då jag inte fått godkännande från föräldrarna. 

Urval och val av skolor  

Jag valde att besöka tre för- och grundskolor just för att de troligtvis är olika både gällande 

miljön och storleken. Den geografiska placeringen varierade också mellan skolorna. Jag 

intervjuade totalt sex personer med olika positioner på skolorna: två stycken rektorer, som också 

var lärare parallellt under just lågsäsongen då jag var där på besök, två stycken grundskolelärare 

som var utbildade upp till årskurs sex samt två stycken förskolelärare som var utbildade upp till 

årskurs tre. I en kvalitativ studie använder man sig oftast av ett färre antal personer som man 

intervjuar, detta för att man vill få ett mer tillförlitligt material som går in mer på djupet (Larsen 

2009 m fl.). 
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Jag använde mig av snöbollsurval till en viss del, med snöbollsurval menar Larsen (2009 s.77) 

att man tar kontakt med en person som man tror är lämplig för ämnet som sedan tipsar om fler 

lämpliga personer som också kan vara bra att intervjua. Jag kontaktade de ansvariga för varje 

skola vilka i sin tur tipsade mig om lärare som de tyckte var lämpliga för ämnet jag ville 

undersöka. 

Jag valde att observera miljön både i klassrummen och ute på skolgården. Då jag anser att alla 

miljöer runt och på skolan är viktigt för barns utveckling. Jag valde att också fotografera det jag 

ville göra en mer djupgående analys.  

Validitet och reliabilitet/svagheter och styrkor 

Genom att använda sig av kvalitativa metoder menar Larsen (2009 s.80-81) att validiteten kan bli 

högre än i kvantitativa studier, men att den inte blir lika generell. Med validitet menas att det 

som samlas in är relevant för frågeställningen/frågeställningarna som studien utgår från.  

Reliabilitet innebär att undersökningen som görs ska vara tillförlitlig och preciserad. Att en 

studie får hög reliabilitet menar Larsen kan visas genom att exempelvis flera forskare gör samma 

forskning och får samma resultat.   

Genom min studie får jag en hög validitet, då jag använt mig av kvalitativa metoder och 

intervjuat personer och observerat miljöer som är relevant för mitt ämne. Genom att jag tittat på 

tidigare forskning om ämnet kan jag också få en hög reliabilitet, när jag sen analyserar mitt 

material med vad tidigare forskare har kommit fram till. Då vi fick fram liknande resultat. 

Svagheter med min undersökning är att jag inte kan använda så många citat från mina intervjuer 

pga. Ljudkvaliteten i min inspelning. En annan svaghet är att jag endast har besökt cirka 1/3 av 

de svenska skolorna i Thailand och kan därför inte generalisera om hur de pedagogiska miljöerna 

utformas i dessa skolor och vad lärarna tycker. Ett annat resultat skulle kunna uppnåtts om jag 

skulle besökt alla svenska skolor i Thailand. 

Styrkor med min undersökning är att jag har intervjuat lärare som arbetar från förskola och upp 

till årskurs sex samt rektorer. Genom att mina intervjupersoner har olika positioner inom skolan 

gör att jag får en bredare grund för min undersökning. Då lärarnas bilder av hur en pedagogisk 
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miljö troligtvis ser annorlunda ut beroende på vilken åldersgrupp läraren arbetar med. Dessa 

varierar troligen mellan årskurserna. Detta gäller både den pedagogiska - och den fysiska miljön.   

Avgränsningar och omfattning 

Mina intervjuer hölls endast med vuxna arbetande på skolorna jag besökte. Jag kunde ha valt att 

också intervjua elever samt föräldrar, men den studien skulle bli för stor samt att jag ville ha ett 

lärarperspektiv på min undersökning.  

Grundtanken var att studera i tomma miljöer, där ingen vistades då det inte är relevant för mig att 

titta på hur undervisningen sker. Dock blev jag inbjuden att följa med på olika utflykter och vara 

med under lektioner och kunde såklart inte tacka nej, vilket gjorde att mina observationer blev 

under både lektionstid och i de tomma miljöerna. Detta kan ha påverkat min uppfattning 

undermedvetet då jag både fick se hur läraren arbetade samt vad denne sa under intervjun. 

Analysmetod 

I min analys har jag använt mig av innehållsanalys då denna analysmetod lämpar sig bäst för mitt 

arbete. Larsen (2009 s.101-102) tar upp hur processen är i en innehållsanalys - utifrån det 

insamlade materialet ska man hitta olika teman/kategorier, sortera in sitt material i dessa för att 

sedan granska och hitta mönster, likheter/skillnader samt jämföra dessa med tidigare forskning 

och teorier för att ny kunskap ska kunna erhållas om ämnet.  

När jag skulle analysera mitt material läste jag mina sammanfattade intervjuer och därifrån 

hittade jag olika huvudteman som jag valde ut. Utifrån dessa sorterade jag sedan in vad varje 

person sagt om just det temat. Efter det började jag analysera vad intervjupersonerna hade sagt 

med koppling till tidigare forskning och teorier och sorterade bort det som inte var relevant för 

min undersökning. Jag använde också några fotografier jag tagit för att förstärka analysen, där 

jag visuellt kan analysera skillnader. 

Metodreflektion 

Genom att göra studien utomlands tillförde jag något nytt och annorlunda till tidigare studier, då 

jag valde att göra min fältstudie i ett annat land men på svenska skolor som följer svenska 
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läroplanen och därmed har samma krav som en skola i Sverige. Kraven på undervisningen är lika 

men miljön och klimatet ser olika ut, då skolorna är belägna i Thailand. Erfarenheterna av att åka 

utomlands och göra materialinsamlingen gjorde att jag kunde fokusera mer på undersökningen 

då det var mitt enda fokus under resan, om jag skulle gjort samma undersökning men i Sverige, 

så skulle fokuset ligga på att samla material, skriva andra delar och vardagslivet samtidigt. 

Materialinsamlingen blev bättre än jag hade förväntat mig. Jag trodde nämligen att skolorna jag 

besökte skulle vara upptagna med att hålla undervisningen eller sitta och planera inför 

lektionerna. Men skolorna välkomnade mig dock med öppna armar och tyckte att det var kul att 

jag kom och besökte dem. Personerna jag intervjuade var intresserade av ämnet och visade 

tecken på att de var engagerade både för att bli intervjuade samt att visa mig runt på skolan. Jag 

fick mycket bra kontakt med personalen på skolorna och de flesta var väldigt hjälpsamma.  

 

Teoretiskt ramverk 

I denna del av uppsatsen kommer jag att redovisa vilka teorier min uppsats kommer att bygga på. 

Begreppen som är centrala i teorierna och som jag vill analysera är samspel, lärande och 

interaktion. 

 

Mina teoretiska utgångspunkter kommer att vara Lev S Vygotskijs socio-kulturella perspektiv 

och hans teorier kring hur en god lärandemiljö bör se ut, för att på så sätt säkerställa en 

optimerad lärandeprocess, samt Pia Björklids interaktionistiska perspektiv och hennes teorier om 

hur ett samspel skapas mellan miljö och lärande i skolan.  

 

Leif Strandberg har skrivit mycket om Vygotskijs teorier. Strandbergs (2006 s.24-25) tolkning av 

Vygotskijs teorier är att det själva rummet där lärandeprocessen ska äga rum som är av absolut 

största vikt. Vygotskij redogör att det ökar möjligheterna för ett framgångsrikt lärande om 

processen sker i en miljö som är anpassad för ändamålet. Exempelvis, om du väljer att studera 

blommor så är det bäst att göra detta ute i naturen i och med att då befinner sig objektet för 

studien i sin naturliga miljö. Samma sak gäller vid språkstudier. För att kunna optimera ett 

inlärande av ett nytt språk så görs detta med fördel i en miljö där språket talas överallt. Höins 

(2000 s.118-119) tyder utifrån Vygotskij som anser att det rätta sättet att skapa en social och 
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pedagogiska verksamhet är där ett samspel mellan människan och samhället/naturen sker, han 

anser att på detta sätt utvecklas människan som bäst och genom att just följa samhället och 

naturen som hela tiden är i förändring lär sig människan nya saker. 

När det kommer till proceduren av att skapa ett rum som är anpassat för att lärande ska kunna 

äga rum poängterar Strandberg och Karpov att Vygotskij menar att det är rummets utformning i 

sig som ska tala till barnen, väcka instinkter och lust för lärande. Med andra ord så bör rummet 

vara utformat och därmed anpassat efter barnets förutsättningar. Att konstruera ett rum för 

lärande bör göras med stor eftertanke. Enligt Strandberg anser Vygotskij att det är en god idé att 

följa en checklista som berör allt från vilka känslor som ska uppstå i rummet, vilka verktyg som 

kan tänkas vara passande och var dessa bör vara placerade. Människor använder sig ofta av olika 

verktyg, verktyg som vi sedan utvecklar och använder oss av när vi är placerade i rum där 

lärande äger rum. Karpov redovisar att Vygotskij betonar att med tanke på hur den mänskliga 

utvecklingen rent evoultionsmässigt har sett ut så sker det ett konstant lärande och utvecklande 

av kunskapen kring människans sinnen. Vi lär oss hela tiden nya saker om den mänskliga 

hjärnan och dess funktion. För att kunna förstå denna nya kunskap, så behöver vi ha utvecklat 

verktyg som hjälper oss att optimera den nyvunna förståelsen. Exempelvis på verktyg kan vara, 

allt ifrån klossar till räknehjälpmedel. Vygotskij menar även på att en lärandemiljö bör vara 

neutral och då även en plats där alla ska ha samma förutsättningar för ett lärande (Vygotskij 

enligt Strandberg 2006 s. 23-25, 97-98, 107-108 och Karpov 2005 s.15). 

 

Kreativitet och lek som sker i en anpassad miljö är, menar Strandberg utifrån Vygotskijs teorier, 

även viktiga element och Vygotskij betonar att detta skapande eller återskapande sker med eller 

utan en dold agenda. Många tror att kreativitet, fantasi och lekfullhet är olika element som 

människan i sinom tid växer ifrån, men så är inte fallet anser Vygotskij. Barn ska skapa och 

återskapa lekar i miljöerna som denne befinner sig på. När barn leker, kommer de närmare sin 

nästa mentala utvecklingszon och det är under den här perioden som det är av största vikt att 

denna utveckling inte på något sätt blir störd eller avbruten. Det är just teorin kring vikten av 

barns ostörda lärande i sin naturliga miljö som är huvudtanken i Vygotskijs teorier om hur 

lärandet lärs in bäst för eleverna (Strandberg 2006 s. 12-13, 18-22, 159-163). 
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Rieber & Robinson (2004 s.491-496) redogör för Vygotskijs teorier kring att ett barn som 

befinner sig i en socialt anpassad miljö har goda chanser till en fullgod utveckling. Varje litet 

anpassningsmoment kan ha stor påverkan och därmed även inverkan på barnens 

utvecklingsprocess i framtiden. Anpassning till miljön är viktigt poängterar också Karpov (2005 

s.15) utifrån Vygotskijs teorier. 

 

Pia Björklid är en forskare och har gjort mycket studier om fysiska miljöer på/i skolan. Hon 

anser att ett samspel mellan lärande och miljön finns. Hon har ett miljöpsykologiskt synsätt som 

utmynnar i de interaktionistiska perspektiven. Med det menas att just ett sampel sker mellan två 

olika faktorer i detta fall de personliga och miljön. En person kan påverka miljön den vistas i, 

men också påverkas av den och lära av miljön. Miljön kan däremot ses olika av olika personer 

och man konstruerar sin värld utifrån vem man är. Därför kan det bli pedagogiska konsekvenser 

menar hon. Hon poängterar också att lärandet inte bara sker vid ett speciellt tillfälle och plats och 

att platsen inte alltid är i klassrummet, det kan vara när och var som helst. Skolans miljö kan 

sända ut olika budskap till eleverna som både är negativa och positiva, Björklid vill som flera 

andra forskare på ämnet också att miljöerna ska visa positiva egenskaper (Björklid 2005, s.27, 

32-36). 

Björklid påpekar att begreppet miljö innebär att den kan ha både sociala, fysiska samt 

sociokulturella anlag, dessa samspelar hela tiden med varandra. Hon menar att barn lär i alla 

miljöer de befinner sig i och att de därför ska få vara delaktiga i förändringar gällande miljön på 

skolan. Med ett samspel menar hon att en interaktion skapas mellan den fysiska miljön och 

barnet och detta hjälper eleven att utvecklas ännu mer. Björklid anser också att hur en miljö 

konstrueras och vilken inredning som finns där kan förmedla kunskap och ge eleverna 

inspiration till att vilja vistas där. Hon understryker att lärande sker i både informella och 

formella miljöer. Miljöer som har estetiska kvalitéer har en stor betydelse för hur eleverna mår 

både psykiskt och fysiskt och det är många andra forskare som håller med henne om just detta 

exempelvis Szczepanski (2007). Bland annat Petersson (2004) använder sig av just Björklids 

interaktionistiska synsätt och poängterar att hur de olika miljöerna är uppbyggda och vilket syfte 

som nås, i detta fall är det samspelet mellan miljön och människan och är i fokus, ett exempel är 

lekparken, där barn använder sig av den fysiska miljön för att leka men i det lär dem sig något 

hela tiden. De sociala miljöerna är barnets liv och relationer de skapar med människor i deras 
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närhet. Dessa är hela tiden i samspel med varandra och svårt att skilja på menar Björklid 

(Björklid 2005, Petersson 2004 s.37). 

I min senare analys så ger Vygotskijs teorier mig en god utgångspunkt för diskussion, då han 

menar att verktyg i rummen är viktiga och att rummen ska vara anpassade för barnen som vistas i 

dem och vad som placeras var är viktigt. Björklids teorier om hur en skolmiljö ska utformas och 

på vilket sätt kommer att vara ett stort underlag för min senare diskussion i analysen. 

 

Tidigare forskning  

I detta avsnitt kommer jag ta upp tidigare forskning inom ämnet och beskriva hur en pedagogisk 

miljö ska utformas samt vad den bör innehålla. 

Titti Olsson har i sin bok Skolgården det gränslösa uterummet (1995) studerat skolgårdar på 

olika platser i Sverige samt i Estland och England och konstaterar att en skolgård inte ser likadan 

ut någonstans. Hon menar dock att en skolgård alltid ska vara utformad utifrån vad eleverna 

tycker och tänker om vad som borde finnas där. Barn som är uppväxta på 1980- och 1990-talet är 

den första generationen som har vistats mer inomhus än utomhus, när de är ute är det en 

inhägnad runt hela området. Elever anser att lärarna kan påverka hur klassrumsmiljö utformas, 

allt ifrån bilder till möbler, men inte hur utomhusmiljön rustas. Eleverna uppfattar att lärarna inte 

bryr sig om vad de tycker om miljöns utformning vare sig inom eller utomhus. Den dolda 

läroplanen enligt Olsson förmedlar vad de vuxna vill förmedla med skolgården till eleverna. Hon 

beskriver att skolgården ska vara inspirerad av parkmiljön (Olsson 1995 s. 139, 140, 142, 148).  

Om man blickar tillbaka i tiden på hur samhället sett på skolgården och utomhusmiljön menar 

Olsson att omgivningen såsom skolgården och andra närmiljöer är en resurs för undervisningen. 

Hon menar att runt början av 1900-talet användes skolträdgårdarna (en trädgård som används i 

pedagogiska syften) flitigt och skolgården har alltid funnits för bollsporter och lek mindre. Men 

under efterkrigstiden runt mitten av 1900-talet så försvann skolträdgårdarna successivt och ”de 

öppna skolgårdarna” tog över, de hade inte lika stor koppling till skolan som innan och 

anpassades efter de maskiner som kommit som hjälpmedel till exempel gräsklippare. Hon tar 

också upp att en skolgård inte behöver vara stor men att den ändå kan innehålla mycket. 

Skolgården ska också vara en plats där människor kopplade till skolan kan mötas över olika 
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gränser. Att använda skolgården är att stimulera den traditionella pedagogiken. Skolgården ses 

på olika sätt av vuxna och barn, de vuxna använder ögonen och barnen använder hela kroppen.  

En pedagogisk utomhusmiljö ska innehålla spännande delar för lekande och 

undervisningsmoment och kopplingar till estetiska moment. En skola i England är skapad efter 

detta tänkande, Coombes, där rektorn är Susan Humphries, hon har också varit en stor 

inspirationskälla för Sveriges tankar om utomhusmiljöer, där hon på skolan utgår från de 4 olika 

elementen, och har ett holistiskt synsätt på skolans undervisning (Olsson 1995 s.100-102).  

Anders Szczepanski är en aktiv forskare vid Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU) 

och har skrivit flera böcker om utomhusmiljö. I Utomhuspedagogik som kunskapskälla berättar 

han om att utomhusmiljön kan användas i många lärosyften i undervisningen. Szczepanski 

beskriver att skolgården/utomhusmiljön är det utvidgade klassrummet och att pedagogerna 

använder sig av skolgården eller andra miljöer utomhus i sin undervisning gör att eleverna kan få 

en djupare kunskap och förståelse inom ämnet, då naturen kan hjälpa till med detta. Han betonar 

att pedagogerna ska hitta en växelverkan mellan att använda sig av miljön inomhus samt 

utomhus i sin undervisning. NCU definierar utomhuspedagogik med hjälp av tre punkter; att 

lärandets rum även ska ske ute i samhällslivet och i natur- och kulturlandskapet, att en blandning 

av upplevelser och lärdomar utifrån böcker och att platsen där lärandet sker har en betydelse. 

Alltså är det lättare att uppfatta vad ett föremål är när man läst om det och sett hur det ser ut i 

verkligheten Det behöver inte betyda att det är i en skog som undervisningen ska ske utan 

skolgården är också en utomhuspedagogisk miljö. Vid byggande av en ny skolgård ska man 

också enligt Szczepanski tänka på hur och vad den ska användas till och inte i första hand hur 

den ska se ut (Szczepanski 2007, NCU 2013 och Szczepanski, I Reuterstrand 2010 s.22-23). 

KRUT är en fristående tidskrift som skriver om skolan på olika sätt och i nummer 141 (1/2011) 

tar de upp skolgården som en försummad resurs. I tidskriften refererar de till forskare som har 

gjort studier inom ämnet. 

Enligt Wigerfelt (2010 s.26-27) kan en skolgård se olika ut. Han menar att en ”normalskolgård” 

är fyrkantig, med eventuellt en fotbollsplan belägen längst bort från skolbyggnaden. Det finns 

dock inga krav att skolor i Sverige måste ha en skolgård. IPA(international play association)( I 

Nilson 2010 s.45-46) har också en uppfattning om hur skolgårdar kan struktureras upp: 
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• Innehålla gröna områden, men med skuggiga platser  

• Vara tillgänglig och kunna användas på raster, lektionstid och fritid 

• Ge plats till traditionella lekar,  

• Möjliggöra att fysiska aktiviteter kan ske alltså att redskap och anläggningar finns som 

kan användas aktivt, speciellt viktigt för de yngre åldrarna i grundskolan 

• Ge utrymme för vila, speciellt för de äldre eleverna. 

• Innehålla utrymme för samverkan mellan elever, lärare och föräldrar 

Nilsson lyfter fram Olssons sju punkter om vad som är viktigt att lägga fokus på, vid skapandet 

av en bra pedagogisk skolgård: helhetstänkande, demokrati, funktion, pedagogik, tillgång för 

stadsdelen, ekologisk mångfald samt att platsen är säker och hälsosam (Olsson I Nilsson 2010 

s.52-53). 

Lindholm (I Lenninger, A & Olsson, T 2010 s.6-8) konstaterar att det finns tre grundläggande 

faktorer som personalen på skolan ska tänka på när man ska utforma en bra skolgård; att vuxna 

ser till barnens bästa, att hemligheter ska finnas som lever och ändras med tiden och att utrymme 

för att hitta en egen plats som eleven själv får utforma. Hon beskriver att det sällan är 

pedagogerna som styr hur skolgården ska vara då denne inte alltid kan definiera vad en bra 

skolgård ska innehåll för en bra lärmiljö, utan tar hjälp av arkitekter som kan skapa skolan 

intentioner och elever för att få ett hum om vad de anser är viktigt. Hon redovisar att skolgården 

är det största klassrummet och själva platsen också kan anses som en pedagog då den kan visa 

eleverna mycket ny kunskap. 

Noleredsskolan har minst en lektion i veckan utomhus på skolgården. Kristina Thorshag som var 

initiativtagare för ett forskningsprojekt som innebar att skolgården skulle användas som 

klassrum, anser att skolgården är en perfekt pedagogisk miljö att använda i undervisningen och 

rekommenderar att andra pedagoger och skolor ska ta efter. Elevernas hälsa, resultat och 

motivation har ökat, det är något som också Szczepanski (2007 s.12-13) och NCU (2013) också 

redovisar. Thorshag beskriver att alla ämnen kan hållas utomhus, lekar kan göras utifrån ämnena 

och detta gör att eleverna lär sig något, då lekar och lärandet går hand i hand menar Thorshag. 
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Störande moment blir också färre utomhus är inomhus, där det ändå hörs andra ljud jämfört med 

i klassrummet då små saker kan anses mycket störande för vissa elever. Elever som har svårt 

med koncentrationen inomhus får det också lättare när lektioner hålls utomhus. Thorshag (I 

Höglund 2010 s.14-17) och Szczepanski (2007 s.9) beskriver också hur utomhuspedagogik kan 

hjälpa elever att hitta outforskade stigar och att detta leder till en större utveckling. 

Pia Björklid, som jag tidigare har nämnt gör mycket forskning inom ämnet fysiska miljöer och 

kopplar dessa till lärande på olika sätt. I Lärande och fysisk miljö – en kunskapsöversikt om 

samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola tar hon upp hur och vad en bra 

fysisk miljö ska vara för att bäst främja lärandet. Hon redovisar att lokalerna ofta kommer i 

bakgrunden när planering och utvärdering sker om hur en pedagogisk verksamhet ska utformas. 

Hon menar att klassrummen ska vara bullerfria, ha bra ljus och luftkvalitet. Hennes forskning 

visar också på att lärare och elever vill ha fräscha lokaler som är nya samt att det är många andra 

faktorer som också spelar in för att ge klassrummet bättre stämning. Exempelvis tyckte 

personerna som medverkade i hennes studie att akustiken och möbleringen är viktig. Hon menar 

att många elever tyckte att möblerna var obekväma och inte alls sköna att sitta på under dagarna. 

Eleverna menade att färger och teckningar i klassrummen skapar en mysig känsla. I en miljö för 

de yngre barnen ska utrymme för kroppsliga och sinnliga stimulanser skapas. Hennes 

informanter menar att lokalerna är det som oftast skapar problem, exempelvis är lokalen inte 

anpassad till gruppens storlek eller ålder. Björklid poängterar också att lokalerna inte ska likna 

ett kontor för vuxna utan vara mer som en ateljé eller verkstad, då barn behöver andra saker i sin 

miljö för att utvecklas än vad vuxna behöver. I hennes studie framgår det också att en bra 

skollokal bör ha ett fungerande underhåll av väggar och inredning samt att stora ljusinsläpp ska 

finnas. Hon fick också fram att glasdörrar eller olika glasfönster mellan olika klassrum/grupprum 

sågs positivt för arbetslagets samarbeten (Björklid 2005 s.75-77, 88-90). 

Elisabeth Nordin-Hultman har studerat hur tid och rum påverkar barnen samt vad den 

pedagogiska miljön betyder för lärandet och elevers hälsa. Hon har studerat hur skillnader på 

engelska och svenska förskolor planerar den fysiska miljön och hur miljön kan göras mer 

pedagogisk. Hon skriver att svenska skolor är sparsamma när det gäller material och gärna vill 

anpassa material efter olika kategorier, ålder och utifrån detta bestämma placeringen. Nordin-

Hultman betonar att material som är tillgängligt för eleverna ger ett rent intryck. Oftast är 
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materialet som eleverna ska använda placerat i de vuxnas höjd och därmed svårt att nå för 

eleverna. Att stolar och bord kan anpassas efter barnen ålder och längd lyfter hon också fram 

som viktigt. En bra arbetsställning är när eleven kan nå ner med båda fötterna och underarmarna 

kan läggas raka på bordet utan att någon höjning eller sänkning i axeln görs. Saker som är 

kopplade till utomhus vill hon ha i egna rum. Hon poängterar att engelska skolor ofta har rum i 

rummen, detta innebär att det finns som olika stationer i ett och samma rum. Den pedagogiska 

miljön ska förnyas och göras om och detta sker i samklang med barnens utveckling. Att bygga 

klassrum som verkstäder anser hon vara positivt, då i dessa skapas en kreativ process som i sin 

tur leder till fortsatt utveckling. Tidigare under 1900-talet ansågs hemmet vara förebilden för hur 

skolan skulle se ut. Fortfarande anses soffan vara ett obligatoriskt föremål i skolorna som är kvar 

sedan tiden då skolorna hade hemdiskursen (Nordin-Hultman 2004 s.57, 68-69, 72-78, 100, 110-

115, 120, 140-141, 200-201). 

Rigmor Lindö (2005 s.184-185) har gjort en undersökning om hur en bra läsmiljö ska se ut. 

Hennes undersökning visar på att det är läraren som strukturerar upp klassrummet efter sitt 

personliga tycke men att klassrummen oftast är strukturerade på samma sätt. Klassrummen har 

oftast en stor matta som samlingsplats, ett antal bord oftast ovala eller runda som används under 

dagen på olika sätt, inga bestämda platser, oftast mycket bokhyllor fyllda med skönlitterära 

böcker runt om i rummet, eleverna har också en egen låda eller box med sina saker som är 

lättillgängliga under dagens gång. Något som hon också menar är vanligt är att 

klassrumsväggarna ofta är fyllda med olika saker kopplade till temat de håller på med just då. 

Carina Petersson har gjort en studie om vad som är en bra byggd miljö för barn och i sin 

arbetsrapport Bra för barn? redogör hon för vad hennes forskning har fått för resultat. Miljön där 

barn och unga vistas kan ha en inverkan på elevers hälsa och studiemotivation. Petersson hävdar 

i sin studie att temperaturen i klassrummet oftast är låg under vinterhalvåret, hög ljudnivå 

förekommer, om decibelen är högre än 75 så påverkas hörseln tillfälligt och över 85 kan 

problemen bli permanenta. Ljuset är också något som påverkar arbetsförmågan hos eleverna, 

vissa behöver svagt och andra starkt ljus men oftast anses det naturliga solljuset vara det bästa. 

Klassrum som ger fel och dåligt ljus påverkar elevernas prestationer negativt. Petersson 

beskriver att de medverkande i hennes studie anser att starka och klara färger bör finnas i 

klassrummen, och att detta är något som barn i åldrarna 4-7 år först och främst tycker om. Den 
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gula färgen rekommenderas att ha i klassrum då den anses ha en hög vakenhetsfaktor samt att 

den utger positiv stimulans för hjärnan. Alla dessa faktorer påverkar elevernas arbetsmiljö och 

hälsotillstånd och bör därför tas hänsyn till när man ska rusta upp ett klassrum som ska främja 

utvecklingen hos eleverna (Petersson 2004 s.73-75, 121). 

 

Analys och resultatredovisning 

I denna del av mitt arbete kommer jag att redovisa mitt intervjumaterial samt mina fotografier. 

Jag kommer också att analysera materialet med utgångspunkt i Vygotskijs och Björklids teorier 

och jämföra med tidigare forskning. Jag presenterar resultat och analys redovisning tematiskt. 

Först kommer jag att presentera mina sex intervjupersoner, som jag tidigare nämnt har dessa 

fingerade och könsneutrala namn för att ge större anonymitet till personerna som medverkade i 

mina intervjuer. Därefter följer en beskrivning av de teman som är centrala i mitt material. 

Presentation av lärarna och deras erfarenheter av utomlandsarbete  

Robin, 50 år och har arbetat som lärare i ungefär 15 år och av dessa 4-5 år i Thailand. Först som 

lärare och nu som rektor. Under lågsäsongen arbetar Robin även som lärare på skolan. Robin är 

bland annat utbildad i Svenska och Matematik.  

Ariel, 50 år och har 20 års erfarenhet av att arbeta med barn men utbildade sig för ungefär 4 år 

sedan till lärare inom Svenska och Matematik. Har arbetat i Thailand några år först som lärare 

och blev förra året erbjuden rektorsposten på skolan. Ariel arbetar också som lärare under 

lågsäsongen.  

Kim, 40 år och har 20 års erfarenhet av läraryrket, Kim är behörig i de flesta ämnen och 

undervisar årskurs 1-6. Kim har arbetat i Thailand i två månader sedan terminsstarten ht 2013. 

Love, 50år och har arbetat som lärare i cirka 15 år men har arbetat med barn mycket längre. Love 

undervisar årskurs 1-6 och är behörig i de flesta ämnen och har även som Kim varit i Thailand i 

två månader sedan terminsstarten ht 2013. 
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Jackie, 50år och har 7 års erfarenhet av läraryrket. Jackie är utbildad inom kultur och 

kommunikation och har en utbildning i olika läs- och skrivtekniker med inriktning på förskola 

och upp till års kurs 3. Jackie hade endast varit i Thailand 2 veckor när jag utförde besöket. 

Joy, 35 år och har en läraresamen sedan 5 år tillbaka. Joy har som Kim och Love behörighet 

inom de flesta ämnen. Joy är utbildad för förskola och upp till års kurs 3 och har även som Kim 

och Love varit i Thailand i två månader sedan terminsstarten ht 2013. 

Centrala teman 

I min analys utgår jag ifrån mig av tre olika teman relaterade till studiens frågeställningar. Dessa 

teman är, Pedagogiska miljöer innebär både inomhusmiljön som klassrummen bör utformas, 

utomhusmiljön såsom skolgården samt hur klimatet påverkar användningen av de pedagogiska 

miljöerna samt hur de fysiska miljöerna struktureras. 

”Toaletten kan också bli en pedagogisk miljö” 

Som jag nämnt i tidigare forskning kring utformning av pedagogiska och fysiska miljöer, 

diskuteras det av exempelvis Björklid (2005) om hur inomhusmiljön på skolan ska utformas och 

byggas upp för att främja inlärningen hos eleverna. Lindö (2005) menar att klassrummen och 

skolmiljöerna är strukturerade lika på alla skolor trots lärarna kan vara med att påverka valet av 

möbler och dekorationer till en viss del. Björklid (2005) har teorier om att samspel mellan miljö 

och människan är en viktig faktor för lärandet. 

Frågor om Hur mycket kan lärarna vara med och påverka de olika miljöerna på skolorna togs 

upp i mina intervjuer. Robin, Kim och Love vill ha det ganska kalt på väggarna för att inte 

eleverna ska tappa koncentrationen och bli distraherade. De anser att allt för mycket saker i 

rummen skapar oro och stress för eleven i sitt arbete, om något finns på väggarna ska detta vara 

mycket begränsat och bytas ut ofta påstod Love. Björklid (2005) beskriver att lite saker bör 

finnas på väggarna för att ge eleverna en sorts trygghet och att det inte känns stelt att befinna sig 

i rummet. Hon poängterar att hennes studier visar på att ett samspel mellan miljö och lärandet är 

otroligt viktigt för elevens fortsatta utveckling och att en interaktion skapas mellan eleven och 

miljön som denne vistas i. Strandberg (2006) tolkar Vygotskijs teorier om att miljön påverkar 



                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                         

23 
Jessica Asplund 

lärandet och att hur samspelet sker är avgörande för hur lärandet kan fortskrida. Han menar att 

olika miljöer ska vara anpassade för olika ändamål, detta för att inte störa eleven i sitt.  

Love tar också upp att ha bord som är enfärgade är viktigt för att inte störa elevens ögon vid 

skrivande. Både Kim och Robin tar upp att det inte ska finnas för mycket möbler i klassrummet, 

då de vill skapa utrymme för att kunna hjälpa eleverna och att eleverna också kan interagera med 

varandra. De ska inte känna sig distraherade av att det är trångt samt att eleverna ska kunna röra 

sig fritt utan att behöva störa andra elever med att skjuta in stolar. Robin anser att det inte finns 

utrymme för att byta arbetsställning och exempelvis ligga ner på golvet och arbeta. Vygotskij 

enligt Rieber & Robinson (2004) menar att i en social miljö kan eleven få och ge kunskap genom 

att eleverna interagerar med varandra och därmed utbyter kunskap och att detta kan främja 

läroprocessen i skolan. Björklid (2005) konstaterar att majoriteten av lärare och elever vill ha 

möbler som känns fräscha och att de är anpassade efter klassrummets utformning så att det ska 

bli lätt att röra sig. Hon poängterar dock att detta inte fungerar för alla elever och att då 

pedagogen måste hitta något som de tror fungerar i dennes klassrum, detta menar hon är den 

svåraste uppgiften en pedagog har. Jackie tog upp att det är svårt att anpassa en bra miljö för alla 

elever då alla är unika och föredrar olika saker och hon ansåg att det dock är svårt att 

tillfredsställa allas behov hela tiden fast det är det man strävar efter. Lindö (2005) menade också 

på att klassrummet utformas av pedagogen men att klassrummen oftast har samma 

grundstomme, med stolar och bord som används flitigt under dagarna. Att stolar och bord är 

välanpassade efter eleverna är något som Nordin-Hultman (2004) anser är extra viktigt då dessa 

används till störst del under skoldagens gång, att stolarna kan höjas och sänkas gör att varje elev 

kan anpassa sin sittställning själva och att på så sätt inte få olika smärtor exempelvis i ryggen.  

Något som de flesta av mina intervjupersoner tog upp var att stolarna skulle vara 

anpassningsbara efter elevens behov och att också ljuset är viktigt i ett klassrum. Det ska vara 

varmt anser Joy. Att bygga rum i rummen menar både Joy och Love på är viktigt, då detta skapar 

en trygghet för eleverna. Trygghet är också något som Jackie poängterar som det viktigaste i en 

miljö för eleverna. Jackie vill skapa en miljö där pedagogen visar sin personlighet och att mycket 

saker på väggarna kan skapa en trygghet hos eleverna när de ska arbeta och att de vågar öppna 

sig. Jackie säger att ”allt som har med skolan att göra ska komma från hjärtat”, med detta 

förklarade Jackie att pedagogen ska våga visa sina egna personliga tankar genom miljön och dess 
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utformning samt allt annat pedagogen gör i skolan, därför vill Jackie inte att lek ska förekomma i 

klassrummet och inga föremål kopplade till lek heller. Trygghet är något som är centralt i 

Vygotskijs teorier och han anser att tryggheten kan skapas på många olika sätt, Karpov (2005) 

skriver att Vygotskij anser att rummet ska tala till barnet för att en interaktion ska uppstå som i 

sin tur skapar en trygghet hos barnet.   

Förändringar i de fysiska miljöerna, så som tavlor, material mm. ska göras ofta anser både Joy, 

Love och Jackie. De vill skapa pedagogiska miljöer överallt och menar att det inte finns några 

gränser för detta, miljöerna ska förändras och inredningen och innehållet ska förnyas hela tiden.  

Förändring är också centralt i Nordin-Hultmans forskning och hon skriver ”Såväl barnen som de 

pedagogiska rummens miljöer blir till, på nytt och på nytt…”(Nordin-Hultman 2004 s.200) och 

Joy anser att miljöer kan byggas över allt men också att de ska förnyas och göras om, materialet 

ska också bytas ut regelbundet. Strandberg (2006) tolkar att Vygotskijs teorier angående 

samspelet mellan miljön och barnet att allt i miljön har effekter på lärandet och hur miljön är 

utformad påverkar elevernas inlärningsförmåga och får ett samtycke med Björklid (2005) på 

denna punkt. Detta kan också ses utifrån vad Jackie sa att allt ska komma från hjärtat.  Det Jackie 

förklarar om lek i klassrummet går emot det Vygotskij vill förmedla med alla miljöer, då 

Vygotskij vill göra de fysiska miljöerna lekfulla medan Jackie menar att leken ska bort från 

klassrummet då det anses störa. Jackie som har specialkunskaper inom läs- och skrivutveckling 

anser därför att det är extra viktigt att inte lek är på samma plats där skolarbete ska ske, men att 

sådant som kan vara positivt för att vilja läsa och skriva ska finnas för att inspirera. Yttligare en 

gång är Björklids (2005) teorier och det interaktionistiska synsättet om att samspel mellan miljö 

och lärande centrala. Då Jackie vill ha vissa saker i rummet för att de ska kunna vara till 

användning för eleven i sitt lärande.  

Alla de intervjuade personerna menar att de kan vara med och påverka hur inomhusmiljön på 

skolan ska designas och att eleverna får ge förslag som de också försöker följa. Joy sa följande 

under en intervju ”Toaletten kan också bli en pedagogisk miljö” detta för att Joy anser att 

pedagogiska miljöer kan byggas överallt på skolan och att det inte ska finnas några hinder för att 

utforma pedagogiska miljöer på alla platser i/på skolan och att fråga eleverna om hjälp anser hon 

inte heller vara något fel, det är eleverna som ska känna sig välkomna och inspirerade i miljön på 

skolan. Strandberg beskriver att Vygotskijs teorier om att ha en checklista är ett bra sätt att få 
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rummet att samspela med eleven. Genom att ha en checklista att gå efter missas inget viktigt 

antyder Vygotskij. Att tänka på är också att alla rum är kan ha olika verktyg för olika ändamål 

och därför skriver Karpov efter Vygotskijs texter att verktygen används för att lärandet ska 

gynnas (Strandberg 2006 och Karpov 2005). 

Olssons (1995) tidigare forskning visade på att elevernas åsikter inte lyssnades på av lärarna, 

men hon hade ett elevperspektiv och min studie är ur ett lärarperspektiv. Olsson menade att 

eleverna ansåg att lärarna inte brydde sig om deras åsikter om hur skolgården skulle konstrueras. 

Utifrån vad mina intervjuade personer berättat vill jag tolka det som att lärarna bryr sig om vad 

eleverna tycker om hur en pedagogisk miljö ska byggas upp. Björklid (2005) poängterar att det 

är viktigt att skapa ett samspel mellan barn och vuxen och att de får respekt för varandra, att man 

lyssnar på varandra. Joy berättade att lärarna på skolan hon arbetade på samtalade mycket med 

eleverna om vad de vill ha på skolgården och har nu med det i sin planering för bygget av den 

nya skolgården.  

Nedan visas två bilder från två olika klassrum, det ena är mer kalt och det andra mer välfyllt. 

Analysen visar att pedagogerna inte är samstämmiga i hur en pedagogisk miljö i klassrummet 

ska struktureras. Hälften av pedagogerna föredrar ett avskalat klassrum, då dem tycker att det 

stör och distraherar, medan den andra hälften lägger större vikt i att fylla klassrummet med 

material och de anser att ett fyllt klassrum kan vara inspirerande och motiverande till att vilja 

lära. Det är upp till varje pedagog att bestämma hur klassrummet ska se ut. Detta kan också bero 

på vilken åldersgrupp som man ska undervisa. Ur ett interaktionistiskt synsätt kan olika elever 

samspela och föredra olika sorters fysiska klassrumsmiljöer och Björklid (2005) förklarar att 

läraren måste hitta en balans i miljön för att försöka nå ut till alla elever. Jackie menar att tyvärr 

når man aldrig ut till alla elever och hon anser att det är viktigt att vara lyhörd vad eleverna anser 

och hur miljön kan stötta eleven i sitt lärande. 
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Klassrummen på bilderna är anpassade för lite olika ändamål, därför ser de lite olika ut. 

Klassrummet till vänster är för de lite äldre årskurserna och där är det en åldersheterogen 

elevgrupp som också de flesta klasserna är i de skolor jag besökt, med ålderheterogen menas att 

klasserna är åldersblandade oftast i årskurserna 1-3 och 4-6. Klassrummet har rader där borden är 

placerade med två stolar bakom varje bord. Lärare som vid redovisningarna är placerad längst 

fram i klassrummet, där bilden är tagen ifrån. Här sker en interaktion mellan lärare och eleverna 

även mellan elev och elev som ingår i den sociala miljön i klassrummet det är något som både 

Björklid (2005) och Vygotskij (I Rieber & Robinson 2004) tar upp är bra för lärandet. Utifrån 

vad Björklid (2005) beskrivning av hur ett bra ljus i klassrummet bör vara är den vänstra bilden 

ett bra exempel, då Björklid betonar att ljuset helst ska komma bakifrån för bästa resultat i ett 

klassrum. Detta poängterade Robin också i sin intervju, att varifrån ljuset kommer ifrån spelar en 

stor roll i hur det påverkar elevernas koncentration. Ljuset i ett klassrum är något som också 

Petersson (2004) redogör är en viktig faktor att tänka på, ett ljus som är varmt ger bättre 

studiemotivation och ljus och väggarnas kulör kan göra att eleverna blir piggare. Att ljuset ska 

vara varmt förklarade också Joy är bra för att skapa en bra studiero. 

Bilden till höger är anpassad för en läs- och skrivverkstad och speciellt då för elever som har det 

svårt med det svenska språket. Skaparen till detta rum anser att de färgade bokstäverna kan 

inspirera till att vilja lära mer, då de inspirerar eleverna. Läromedel är placerat så att eleverna kan 

nå det, under tavlan och också i byråer som inte syns på denna bild. Som Lindö (2005) 

poängterade har de flesta rum en central mötesplats och i detta rum är det den lilla gråa stolen 

som används vid samlingar i detta klassrum. Nordin-Hultman (2004) redovisar att var materialet 

är placerat i ett klassrum, har en stor betydande roll för hur man ser på eleverna som vuxen, är 
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materialet placerat så att endast den vuxne kan nå det eller är det barnanpassat? Ett barnanpassat 

material gör att eleven kan och vågar skapa mer saker då eleverna inte behöver fråga den vuxne 

om hjälp för att nå materialet. Vygotskij (I Strandberg 2006) förespråkar att alla verktyg och allt 

material ska vara barnanpassat för att ett fortsatt lärande ska ske och att barnet ska kunna 

använda materialet när de vill. Genom att ha ett barnanpassat material sker också ett samspel 

som Björklid (2005) hävdar är så viktigt, då eleven får lära sig vart materialet är placerat i 

klassrummet och också då att ställa tillbaka sakerna på rätt plats. 

Kan stranden vara ett klassrum? 

Att flytta lektionerna utomhus är något som bland annat Szczepanski påpekar är lärorikt. 

”Utmaningen ligger i att skapa innovativa, kreativa lärmiljöer för barn och ungdomar, där allas 

kompetenser och talanger kan komma till uttryck” (Szczepanski 2007 s. 9). Han menar att 

lektioner och undervisningen kan ske överallt, bara fantasin kan stoppa än. 

Robin, Ariel, Love och Joy har mycket av sina lektioner utomhus och gärna då på stranden som 

ligger i närheten av skolan. På stranden kan de bland annat ha den tysta läsningen och idrotten. 

Genom att flytta sina lektioner utomhus menar de att eleverna känner sig mer inspirerade till att 

vilja lära mer. I ett klassrum menar de att både läraren och eleverna kan känna sig instängda då 

klassrummen är ganska små. Robin berättar också att de har en del lektioner i ett mindre hus som 

är placerat på skolgården. Genom att vara utomhus och ha lektioner sker både ett samspel mellan 

miljön och eleven samt att hälsan blir mycket bättre beskriver både Szczepanski (2007) och 

Thorshag (I Höglund 2010). Men Vygotskijs teorier om att miljön där lärandet sker ska vara 

anpassad kan anses gå emot vad mina intervjupersoner beskriver, då läsningen bör ske i en miljö 

som är anpassad för läsning och stranden kan anses vara anpassad för läsning men är oftast inte 

det (Enligt Strandberg 2006). Den vanligaste miljön för läsningen sker i en soffa inomhus enligt 

de flesta av pedagogerna, men att flytta läsningen till stranden fungerar lika bra. 

 Robin och Ariel berättar också att de blir inbjudna att besöka olika platser i närheten av skolan, 

liknande studiebesök, där de får lära sig något om kulturen i Thailand exempelvis ett tempel eller 

någon odling. Att samspela med samhället för att lärandet ska främjas betonar återigen Björklid 

(2005) kan vara en viktig faktor för att lära sig och hur ett samhälle fungerar och som också 

Vygotskij poängterar är viktigt att lära i den naturliga miljön för ämnet. 
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 De flesta av mina intervjupersoner vill också använda närmiljöerna i sin undervisning för att 

komma bort från skolans miljöer. Joy tycker att skolgården inte känns pedagogisk ut nu och vill 

därför hellre använda närmiljöerna i hennes undervisning. I gummiskogen som Joy använder sig 

mycket av. Joy beskriver gummiskogen som att ”det känns som att man befinner sig i en djungel 

och under regnperioderna är det väldigt fräscht att andas därinne, träden är ganska glest 

placerade men kronorna täcker himlen så att det känns som ett rum”.”Barn utvecklas i samklang 

med sin fysiska miljö” (Olsson 1995 s.123). Om det som Olsson skriver är korrekt borde 

eleverna som vistas i olika miljöer utvecklas mer än de elever som endast vistas i en miljö i 

skolan. Detta styrks också av NCU (2013) och Szczepanski (2007) som anser att undervisning 

som hålls utomhus ger en större bild på samhället och kan hjälpa till att öppna nya dörrar till 

nyare kunskap inom områden som i klassrummet inte kan nås, exempelvis om olika lövsorter, 

det blir lättare om eleven får vara i den miljön där löven finns och inte bara läsa en bok och se på 

bilden. Både Szczepanski och Vygotskij påstår att vid användning av flera sinnen skapas en mer 

djupare kunskap. Att studera objekt i sin rätta miljö är något som också Vygotskij betonar är 

bland de bästa sätten att lära sig på (Strandberg 2006). Yttligare en gång kan det Björklid (2005) 

konstaterar om att samspel mellan miljön och eleven ger ett bättre lärande.  

Kim och Jackie däremot anser att det är svårt att ha lektioner utomhus, då det inte finns några bra 

tillgångar att ha undervisning i närheten. De berättar att de försöker gå till stranden och ha 

lektioner men de är noga att det måste finnas ett bra syfte varför lektionerna ska flyttas ut. De 

båda anser att det är svårare att hitta bra syften med att ta med undervisningen ut i Thailand än 

hemma i Sverige. Om man ser till Björklids (2005) teorier även här om hur miljön och lärande 

samspelar för att eleven ska utvecklas. Kim och Jackie har svårt att släppa tankarna om syftet, så 

att miljön kan hjälpa eleven, trots att utomhusmiljön kanske inte har så mycket att ge redogör 

Björklid för. Höins (2000) anknyter till Vygotskij och redogör hur Vygotskij vill skapa en 

interaktion mellan naturen och människan och detta görs genom att människan följer naturen 

som är i en ständig förändring och utvecklingsprocessen fortskrider för eleven. Som jag tidigare 

nämnt har Noleredsskolan ett projekt som innebär att en lektion i veckan minst är utomhus. 

Thorshag (I Höglund 2010) menar att vanliga lekar kan göras om så att de får ett syfte som 

passar ämnet. Utomhusundervisning kan ge så mycket mer än vad undervisning inomhus kan 

bland annat nås ett bättre resultat samt att elevens kroppsliga välbefinnande blir högre detta är 
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något som Thorshag likt med Szczepanski (2007) och NCU (2013) anser. Om Jackie och Kim 

skulle testa på att ha ett liknande projekt, undrar jag om de skulle känna samma sak efter det. 

Att göra om lekar till att de blir undervisningsmaterial är något som Ariel använde sig av i sin 

undervisning, Ariel gjorde detta för att eleverna skulle tycka att momentet var roligt, men 

samtidigt att de skulle lära sig något viktigt. I ämnet livskunskap använde sig Ariel av mycket 

olika lekar i sin undervisning och flyttade ofta ut dessa på skolgården eller stranden för att leken 

skulle kännas mer som en lek och inte lika allvarlig som den skulle kunna bli inne i klassrummet, 

samt att samspelet mellan eleverna blir större. Vygotskij skulle se att lekarna kan hjälpa barnet 

till att vilja lära och därmed utvecklas. Leken gör att eleverna interagerar med varandra för att ett 

lärande ska ske, man lär av varandra och med varandra är något som också Vygotskij anser är 

viktigt i sina teorier (Strandberg 2006). 

”För de 37 elever som fick slutbetyg från grundskolan i svenska utlandsskolor läsåret 2011/12 

var det genomsnittliga meritvärdet 259,9 jämfört med 261,8 föregående läsår. I Sverige hade 

elever som slutat grundskolan ett genomsnittligt meritvärde på 211,4.” (Skolverket 2013 A). 

Meritvärdet är högre för de elever som har gått på en svensk skola i utlandet än i en svensk skola 

i Sverige men också att meritvärdet för de utlandsstuderande eleverna sjönk med 1,9. 

Genomsnittet är lägre i Sverige. Kim och Jackie som hade mer utomhusundervisning hemma i 

Sverige visar inga resultat på om det kan vara att fler lektioner hålls utomhus som gör att 

resultaten blir bättre där. Men de andra intervjuade som menade att de höll mycket mer lektioner 

utomhus i Thailand än i Sverige kan det vara det som spelar in varför elever i utlandsskolor får i 

snitt högre meritvärde, Eller vad är det som gör att resultaten blir högre i de svenska skolorna 

utomlands. Detta kan också ha med det som Robin tidigare nämnde att det är en lugnare miljö i 

Thailand och att man lättare kommer igång med sitt arbete. Även här kan Björklids (2005) 

teorier om att samspel mellan miljön och människan gör att eleven presterar bättre och når ett 

bättre resultat. Kan den lugnare miljön som är på skolorna i Thailand vara den faktorn som gör 

att ett bättre genomsnitt uppnås, som Robin nämnde och att eleverna då lättare kommer igång. 

På skolgården vill de flesta av mina intervjuade personer ha en varierad och mångsidig skolgård 

med platser där det ska finnas något för alla samt där eleverna kan gå ifrån och ha sin egen plats 
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om någon elev vill vara ensam, men utrymmet finns tyvärr inte menar de och att 

säkerhetsaspekterna är något som måste vara första prioritet. 

Här är ett exempel på en av skolgårdarna. 

  

Skolgården på bilderna är ett typiskt exempel på en skolgård där det inte är ett varierat utbud. 

Vad både Love och Robin vill är att bygga rum i rummen utomhus för att eleverna ska tycka att 

utomhusmiljön är intressant. Men av olika anledningar är det svårt, exempelvis för att inte farliga 

djur ska kunna komma in på skolans områden och skada någon. De vill också ha en lugn plats 

där eleverna kan ta det lugnt under rasterna, det finns till en viss del menar de nu men inte 

tillräckligt lugnt. Klätterställningar, gungor och grönområde anser alla intervjuade att de saknar 

för att göra skolgården mer attraktiv. Mina intervjupersoner anser att miljön ska växelverka med 

eleverna på rasterna och andra tillfällen då de vistas på skolgården. Återigen är Björklids (2005) 

interaktionistiska perspektiv ett sätt att se på att det är viktigt att miljön samspelar med 

människorna som befinner sig i den. Szczepanski (2007) betonar att i utomhusmiljön i och 

utanför skolans områden, får eleverna chans att hitta nya platser och lära sig med naturen. Han 

redogör som också Björklid poängterar att samspelet mellan naturen/utomhusmiljön och 

människan är en viktig faktor för att våga testa nya saker och på så sätt lära sig antingen av sina 

misstag eller att något blir korrekt. 

Det finns olika syn utifrån olika forskare på hur en skolgård ska se ut. Men de flesta av forskarna 

anser att någon form av grönområde ska finnas för allas trevnad. För de yngre eleverna ska något 

som gör dem aktiva finnas tillgängligt medan för de lite äldre eleverna ska det finnas platser att 

ta det lugnt på (Olsson 1995, Wigerfelt 2010 och IPA, I Nilson 2010). 
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Om man ser till vad dessa forskare anser om skolgårdens utformning så kan jag tolka det som att 

mina intervjuade personer har samma åsikt och vill skapa liknande miljöer som Olsson (1995), 

Wigerfelt (2010) och IPA (I Nilson, 2010) anser är viktigt att tänka på när en skolgård byggs. 

Joy och Jackie ville ha mycket grönt på skolgården då, de hade mycket betong nu. Robin och 

Kim ville ha platser där eleverna kunde gå undan och vara för sig själva. Love ansåg att i värmen 

vill eleverna mest ta det lugnt på rasterna. Ariel ansåg att klätterställningar och gungor var något 

som skulle finnas. Mina intervjupersoner ansåg att vissa saker var viktigare än andra att ha på en 

skolgård, de som ansåg samma sak arbetade på olika skolor och med den informationen tolkar 

jag det som att de flesta får igenom några av sina idéer om hur skolgården ska utrustas och 

därmed kommer det att finnas något för de flesta eleverna. 

Det regnar mycket här i Thailand eller så är det för varmt  

Alla som medverkade i min studie menade att klimatet är en faktor som spelar in hur en 

pedagogisk miljö byggs på skolorna. De beskriver att det svenska skolåret följer hur skolorna i 

Sverige också arbetar. Skolåret är då mestadels under regnperioden medans det thailändska 

skolåret inte är under samma period och har lov under en större del under regnperioden. Ariel 

berättade att när man arbetar utomlands måste de som arbetar vara flexibla och anpassningsbara 

och vara beredda på att planera om sina utomhuslektioner pga. av vädret och en anledning kan 

vara att ett skyfall drar in över landet. Men vädret kan också innebära att lektioner inomhus kan 

vara påfrestande då värmen göra en trött menar Love, Love beskrev ” I början var jag helt 

snurrig i bollen och allt tog mycket längre tid än hemma”. Love och Robin berättade att elever 

som nyligen har anlänt till Thailand hade svårt med koncentrationen just pga. klimatet. Men 

Robin berättade som jag även tog upp tidigare att nya elever brukar säga ” Vad lugnt och tyst det 

är här och vad mycket man hinner med och vad mycket lättare det är att komma igång”, bland 

annat för att klasserna är mindre och den fysiska och pedagogiska miljön är bättre anpassad till 

eleverna. Detta är något som också flera andra av mina intervjuade personer ansåg att eleverna 

kände och att de faktiskt kom snabbare igång och att de hann med mer än vad de är vana vid att 

se på skolorna i Sverige, men detta då efter att värmen har acklimatiserat sig lite mer hos 

eleverna vid utomhusundervisningen. Kim anser att hålla utomhusundervisning kan vara 

påfrestande för eleverna då det antingen regnar eller är för varmt. 
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Vädret ska inte stoppa en att göra det man vill göra anser Joy och att gå ut i alla väder anser hon 

kan vara nyttigt för lärandet, då vid exempelvis regn kan eleverna upptäcka nya saker som 

kanske inte kan ses när det är torrt. Vygotskij enligt Strandberg (2006) poängterar att kreativitet 

skapas då eleverna vistas i olika miljöer och vid regniga dagar anser de flesta barn att 

utomhuslek är roligt. Joy berättar att i regnet kan många olika lekar göras som då kan vara 

kopplade till olika ämnen i skolan exempelvis naturkunskap, då de yngre eleverna på skolan 

fortfarande ser leken som något skoj och i utomhusmiljö får de uppleva saker i dess riktiga 

kontext och kan där studera vad som händer på blad när det regnar och mycket annat. Thorshag 

(I Höglund 2010) redogör som jag tidigare nämnt att alla ämnen kan hållas utomhus och att det 

är bara fantasin som stoppar en. En lugn miljö anser Petersson (2004) bland annat är viktigt då 

ljud nivån inte ska vara för hög, då skapas en bra arbetsmiljö och det är också det som de flesta 

av min intervjuade personer också ansågs uppnås i skolorna. 

Vid inomhusundervisning hade alla skolor luftkonditionering i alla rum. Utan 

luftkonditioneringen betraktade de att arbetet inte skulle fungera vare sig för eleverna eller dem 

själva. Värmen påverkade också hur skoldagarnas längd såg ut. De flesta av eleverna slutar runt 

14.30 tiden. Lågstadieeleverna och förskolan har då fått egen tid att leka fritt efter skolan, 

liknande fritidshemmet, rasterna var också kortare än hemma i Sverige. En annan orsak till 

skoldagarnas längd menade Ariel var att många familjer faktiskt var på semester och att tid 

familjen skulle finnas, då vissa elever var semesterelever och dessa kan stanna allt från en- två 

veckor till tre månader. Dessa elever kan börja i klassen när som helst under terminen. Samspel 

finns här mellan personal på skolan och föräldrar samt att eleverna också får tid att interagera 

mellan de olika klasserna som annars inte har lektioner tillsammans. Att eleverna får interagera 

med varandra är något som yttligare en gång Vygotskij (I Strandberg 2006) påpekar gör att 

eleverna kan lära av varandra i den sociala miljön som då uppstår. 

Petersson (2004) tar upp att dålig luft kan ge sämre studieresultat och att temperaturen ska vara 

på nivå så att eleverna inte fryser och inte svettas, att hitta en bra temperatur är svårt, då alla 

människor känner olika, vissa är kalla och vissa varma. Genom att hitta en bra temperatur blir 

koncentrationen bättre som i sin tur leder till att elevens lärande ökar. Om man ser till klimatet i 

Thailand är temperaturen nästan alltid väldigt hög och luftkonditionering är ett måste för att få 

ner temperaturen. Kim menar dock att luftkonditioneringen inte alltid fungerar och då blir det 
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väldigt svårt att fokusera både som lärare och elev, luftkonditioneringen är något som Kim 

menar är A och O om undervisningen ska fungera på skolan.  

Joy nämner att med klimatet finns det både för- och nackdelar med klimatet i Thailand. 

Fördelarna är att man kan vara ute året runt och på så sätt byta miljö oftare, slipper hålla på att 

klä på sig galonkläder och att man enkelt kan flytta ut och ha sin undervisning på exempelvis 

stranden, poolen i närheten eller något grönområde. Genom att miljöbyte sker ofta beskriver 

återigen Szczepanski (2007) att lärandet främjas positivt. Nackdelarna är att det kan bli väldigt 

varmt och att man måste tänka på vilket väder det är då regnet kan börja ösa ner från ingenstans, 

speciellt under regnperioden. 

I det inledande scenariot på sidan fyra, som hände mig när jag besökte en av skolorna, där jag 

blev väl bemött. Visar på att de pedagogiska miljöerna är byggda på ett annat sätt än vad jag är 

van att se en skolgård på, skolpersonalen har haft tankar om hur och vad som ska byggas till för 

att göra skolgården ännu mer pedagogisk. När denna person visade mig runt på skolan och 

berättade om vad som skulle tillföras på skolgården redogör Nilson (2010) efter vad IPA 

beskriver hur och vad som bör finnas på en skolgård. Det borde finnas en del olika platser på 

skolgården som jag tidigare punktade upp bland annat ska skolgården innehålla grönska, kunna 

användas på olika sätt och vid olika tider på dagen, aktiva lekar samt lugna områden där elever 

kan gå undan. Denna person som visade mig runt hade samma tankar om hur en skolgård borde 

utformas som Nilson har.   

Något som också alla mina intervjupersoner kände var att bristen på olika sorters material var 

stor och Kim poängterade att det kan finnas material men inte något bra sådant. De ansåg att det 

var svårt att få tag i bra material och om det fanns var det dyrt då man var tvungen att betala 

höga fraktkostnader. De menar att i Sverige är man van att allt är så lätt tillgängligt och oftast 

inte så dyrt, då skolor ofta slipper momsen. Robin menar att när man är och arbetar utomlands så 

ska man ställa sig frågan ”Är det viktigt att lägga pengar på dessa prylar eller klarar vi oss utan 

dem?” Robin menar att i Sverige så har de flesta elever den nyaste tekniken och annat nytt i 

skolan, men att i Thailand ska det läggas en tanke till om man verkligen behöver allt. Jackie som 

jag tidigare nämnt tycker om att ha sitt material, så Jackie tog med sig det viktigaste materialet 

med sig hemifrån Sverige, då Jackie förstod att det skulle vara svårt att hitta bra material kopplat 
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till bland annat läs- och skrivutveckling på svenska i Thailand. Jackie menar att materialet 

eleverna arbetar med kan skapa motivation. Materialbristen gjorde att några av mina 

intervjupersoner gjorde egna material som användes i undervisningen och som de 

rekommenderade mig och andra att göra då de ansåg att det ger också eleverna något nytt att 

experimentera med. Som jag tidigare har nämnt är verktygen som används i undervisningen 

något som Vygotskij (enligt Karpov) betonar är viktigt för att lärandet ska fortsätta. Verktygen 

kan också hjälpa oss att förstå det vi ska göra. Att miljön där eleven vistas i ska också vara 

anpassat efter ändamålet, då miljön kan inspirera eleven till lärandet genom att en interaktion 

sker mellan dem. Att skapa sitt egna material är också något som Vygotskij (enligt Strandberg) 

höll för, då Vygotskij redogör att kreativitet och fantasi är viktiga faktorer för att eleverna ska 

komma närmare nästa steg i sin utveckling. (Vygotskij enligt Strandberg 2006 och Karpov 

2005). 

Nordin-Hultman (2004) menar att svenska skolor helst inte lägger ner så mycket kostnader på 

material till skolan, men att de vill ha material som är åldersanpassat. Skolverket (2013 B) tar 

upp att fem procent av kostnaderna på utlandsskolor går till material och det är ganska lite om 

man ser till den största kostnaden som läggs på undervisningen. Totalt sett lades 157 miljoner på 

svenska utlandsskolor runt om i världen under läsåret 2010/11, det är en stor summa pengar och 

att då cirka 80 miljoner gick till materialet på skolan. Detta kan tolkas att det är för lite pengar 

som läggs på material, då de flesta medverkande i min studie ansåg att det var på material man 

fick spara in på. 

Kulturkrockar mellan den thailändska och svenska kulturen kan också vara något som sker på 

skolorna. Då Joy berättade att i Thailand går kulturen före pedagogiken och i Sverige går 

pedagogiken före det mesta i skolan. Ett problem för de svenska skolorna i Thailand är att när det 

gäller att utforma de pedagogiska miljöerna och framförallt på skolgården är det kulturen som 

går före det praktiska. Vi denna kulturkrock lär sig eleverna att det finns olika tankar och får då 

en förståelse för hur andra länder samspelar mellan den fysiska miljön och samhället. Då alla 

byggnader i Thailand måste ha ett tillhörande andehus. Ett andehus är litet hus, som har 

varierande storlek men ungefär som en fågelholk eller ett dockhus och står på en pinne. 

Andehusen är placerade någonstans på området/tomten som byggnaden tillhör och det är 

munkarna som bestämmer dess placering. Andehusen är till för att andarna inte ska bo inne i 



                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                         

35 
Jessica Asplund 

huset där människorna bor och dessa ska också vara finare än huset människorna bor i, till 

andehusen läggs mat och dryck dagligen för att andarna inte ska vilja flytta in i människornas 

hus. När munkarna ska välja placering kan det påverka hur skolan vill utforma sin skolgård 

exempelvis om skolan har planerat att gungorna ska stå i ”högra hörnet” av skolgården och 

munkarna kommer och säger att andehuset ska placeras just där, måste skolan planera om. I detta 

scenario kan jag anta att efter vad Björklids (2005) teorier om att ett samspel sker mellan både 

människan och miljön, samhället och miljön är viktigt för att också en respekt ska uppnås från 

båda håll. Eleverna lär sig då att acceptera hur andra tycker och tänker. Jackie och Kim beskriver 

att erfarenheter av att arbeta med multietniska klasser kan vara en fördel, både för att det gör det 

lättare för en själv att acklimatisera sig samt att klasserna ofta är både åldersheterogena samt 

multietniska, då man arbetar utomlands. De menar då att eleverna kommer från olika delar av 

Sverige eller att de inte ens har varit i Sverige tidigare, vissa kunde heller inte svenska språket 

när de började på skolan. Jackie poängterar också att klassrumsmiljön är otroligt viktig för just 

de elever som inte kan det svenska språket helt hundra procentigt som många i svenska skolor i 

utlandet inte kan. 

 

Slutsats 

I min studie har jag kommit fram till följande: 

De intervjuade lärarna tänker på hur de utformar miljöerna för att lärandet ska främjas på skolan 

och för att främja elevernas utveckling och inspirera dem till att vilja lära mer. De intervjuade 

anser att miljöerna på skolorna kan förbättras men att ekonomin och utrymmet saknas för 

tillfället, de flesta påpekade att det var skolgården som mest saknade tillfredställande aktiviteter 

för eleverna samt att det var möbler i klassrummen som borde bli mer elevanpassade och 

bekväma. Hälften av mina intervjupersoner ansåg att en bra pedagogisk miljö ska vara kal och 

inte ha för mycket saker på väggarna, medan andra hälften gärna har färgglada teckningar eller 

alfabet på väggarna. Alla hade också till viss mån chans att påverka hur de pedagogiska 

miljöerna i och på skolan strukturerades. Alla mina intervjupersoner ansåg att miljön och elevens 

lärande samspelar med varandra. 
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De pedagogiska miljöer på de tre skolorna såg olika ut då lokalerna var olika konstruerade både 

ytligt och hur det såg ut på skolgården och inne i skolan. De flesta av mina intervjupersoner 

använde sig av miljöerna både inom- och utomhus ofta medan andra inte använde utomhus 

miljön så ofta. Anledningen till att vissa inte använde utomhusmiljön som en läromiljö var för att 

de inte hade några bra syften till det och de ansåg att det inte fanns någon interaktion mellan 

miljön och lärandet då klimatet var för varierande. 

Att skolorna är belägna i ett annat land påverkar hur miljöerna skapas och används poängterade 

de flesta lärarna. Ett samspel mellan miljö och lärandet ansåg de flesta av mina intervjupersoner 

vara viktigt att tänka på. att ett bra material till skolarbetet kan vara svårt att få tag i samt att 

klasserna är mindre och därmed är lokalerna mindre och man blir då som en liten familj ansåg 

vissa av mina intervjupersoner, att man också måste skapa en miljö som ger trygghet ansågs 

också vara en viktig faktor då eleverna eventuellt inte känner sig trygga i landet och då måste 

skolan ge detta för att också föräldrarna ska våga lämna sina barn på skolan. 

Efter vad mina intervjupersoner och vad tidigare forskning har visat på, anser jag att ett samspel 

mellan miljön och lärandet finns. Därför uppmanar jag alla som ska arbeta på förskola/skola att 

ha i åtanke hur ni bygger upp era olika miljöer på skolan och om vilket fokus just den miljön ska 

ha. Är det att den ska vara pedagogisk, fysisk eller social? 

Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att göra en liknande studie utifrån ett elevperspektiv och studera hur 

elever i svenska skolor i utlandet reflekterar om hur en bra läromiljö borde se ut och vad eleverna 

anser om att gå i en svensk skola i utlandet. En studie där en jämförelse görs mellan olika länders 

läroplaner och hur de tar upp om hur miljön på en skola bör vara, skulle också vara intressant att 

studera. Andra studier på hur arbetet skiljer sig på en svensk skola i Sverige och en svensk skola 

i utlandet ser ut och då skulle fokus kunna ligga på hur läraren arbetar med helårs- jämförelse 

med semesterelever. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

Intervjugudie 

Berätta om mig själv och om forskningsetiska principer och lämna ett papper med all info och få 

underskrivet.  

• När gick du din utbildning och på vilket universitet? 

• Hur länge har du arbetat som lärare/rektor? 

• Hur länge har du arbetat på denna skola? Varför valde du att arbeta utomlands? 

• Hur kändes det att komma till en svensk skola som inte ligger i Sverige? Kändes det 

annorlunda isåfall på vilket sätt? 

• Finns det några skillnader på hur man arbetar på en skola utanför Sverige? Är det andra 

saker man behöver tänka på när man arbetar utomlands? Kan klimatet vara en faktor som 

spelar in? 

• Vilka elever är det som går på skolan? Vad har deras föräldrar för bakgrund till flytten? 

Arbetar deras föräldrar i Thailand eller semester? 

• Vad anser du om inom och utomhus miljöns skillnad på skolan här och i Sverige? Vilka 

för- och nackdelar ser du? 

• Hur tycker du att en pedagogisk miljö ska se ut för att främja lärandet hos eleverna? 

(redskap, Färger, Teckningar på väggar, Möbler etc.) Beskriv en miljö som du anser vara 

bra? 

• Skulle du vilja ha något annat som det inte finns nu i klassrummet? Vad för saker och 

varför anser du det vara bra? 

• Vad tycker du om utomhusmiljön på en skola? Vad borde finnas där? Och vad finns där 

idag och hur används de av eleverna? Jag märkte att ni hade en ……. Hur använder ni 

den?  

• Ser du utomhus miljön som en viktig del i elevernas pedagogiska miljö? Hur används 

den? Som jag förstår det verkar det som att ni använder utomhus miljön i undervisningen, 

stämmer det? Beskriv lite mer om det?  
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Tänkte nu gå över på min andra undersökning som handlar om IT i skolan 

• Kan du beskriva ditt arbete med IT en vanlig skolvecka? Hur gör ni rent konkret? 

• Hur ser du på användning av IT som ett redskap i undervisningen? Hur skulle exempelvis 

en dator hjälpa eleverna i sin utveckling anser du? Vad kan IT göra för din undervisning 

och vara till hjälp för dig?  

• Vad tycker du om att IT kommer in mer och mer i skolan? Positivt? 

• Hur ofta anser du att man ska använda IT i sin undervisning? Finns det någon max/ 

minimun gräns? Under vilka lektioner är det lämpligare eller är det lika lämpligt inom 

alla ämnen? 

• Jag märker att du använder IT i din undervisning väldigt mycket/ Du drar dig dör att 

använda IT?  Varför tror du att det är så? Varför använder du dig av så  ……… IT? 

• Vad tror du att man kan göra för att du som lärare/rektor ska känna dig trygga i att 

använda IT i sitt yrke?  

• Hur tror du att IT användningen i skolor kommer att se ut om 5-10 år? Tror du att det ser 

annorlunda ut än idag? 

 

Jag undrar om det är okej fall jag mailar dig om jag får någon yttligare fråga eller fundering? 

Tack för att du var med och jag uppskattar verkligen dina svar och att du ställde upp. 

Om du kommer på något som du missat att säga så är det bara att maila mig. 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 

Informations brev till dig som blir intervjuad 

Jag heter Jessica Asplund är 23 år och gör mitt examensarbete om pedagogiska miljön i skolan 

samt IT användning. Jag går på Södertörnshögskola och har en interkulturell profil på mitt 

lärarprogram och studerar mot de yngre åldrarna och förskola. 

Mitt arbete kommer handla om vad lärare anser om vikten av den pedagogiska miljön på skolan 

både inomhus och utomhus samt hur redskap i klassrummet kan vara till hjälp för lärandet, mitt 

fokus ligger på hur IT kan användas i undervisningen som hjälpmedel. 

Det finns information du måste känna till att allt du säger kommer att anonymiseras i min 

uppsats och med det innebär det att jag inte kommer använda ditt riktiga namn och inte heller 

vilken skola du arbetar på. Jag kommer att spela in intervjun för min egen skulle, för att kunna 

lyssna igenom samtalet igen så att ingen har missförståtts. Det kan vara så att min handledare 

eller examinator kommer att vilja lyssna på intervjun, men inga namn kommer vara med på 

intervjun.  

Att du ställer upp innebär mycket för mig och mitt fortsatta examensarbete samt min kommande 

lärarkarriär.  

Du kan när som helst hoppa av eller välja att inte svara på vissa frågor under och efter 

intervjutillfället. 

 

Tack på förhand! 

Jessica Asplund 

 

Om du vill kontakta mig gör du det lättast på min mail. 

Det kan gälla frågor om min uppsats eller om du vill lägga till något som du glömde säga under 

intervjutillfället. 
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