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ABSTRACT 

 
The aim with this diploma work is to examine and to describe how some pedagogues in the 

nine-year compulsory school understand and work to create good learning environments on 

the basis of three success factors; the pedagogue’s ethical attitudes, organizational ability and 

ability to create good social interactions. The study is paid from these research questions:   

 

 How do our informants work with ethical attitudes in order to contribute to good 

learning environments? 

 

 How do the informants organize their work in aim to build up rooms for learning in 

good learning environments? 

 

 How do our informants work in order to contribute to positive social interactions in a 

good learning environment? 

 

Current literature and relevant research has been read and is referred to in this work and in 

order to reply to the aim of the study five qualitative interviews with teachers working in the 

earlier years of compulsory education has been carried out. One important result of the study 

is that our three defined factors of success also are identified as important by our informants. 

Another important result is that the individual pedagogue has a crucial role when it comes to 

creating good learning environments and that both the individual teacher as well as the 

supporting team around the teacher are factors of big importance in the creation of good 

learning milieus. Research as well as our study states the importance of the pedagogue as the 

conductor in the process of creating good learning environments.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:  the individual pedagogue, good learning environments, ethical attitudes, 

organization’s ability, social interaction



 

 

FÖRORD  
 

Vår studie har stärkt oss i vår uppfattning om den enskilde pedagogens avgörande betydelse 

för en god lärandemiljö. Detta kommer vi att bära med oss i vår kommande profession som 

lärare mot skolans tidigare år. Vi vill särskilt tacka våra handledare Åsa Gardelli och Greta 

Rova Lindberg som stöttat, uppmuntrat och väglett oss genom detta arbete. Vi vill även rikta 

ett varm tack till de pedagoger som tog sig tid och ställde upp vid våra intervjuer, mitt i 

julstöket. Avslutningsvis vill vi även tacka våra familjer, nära och kära för det tålamod och de 

klappar på ryggen de gett oss på vägen. Men framförallt ger vi varandra en varm kram och 

riktar en tacksamhetens tanke till oss själva att vi kämpade tappert och faktiskt nådde ända 

fram till slutmålet. 
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1.  Inledning 

 

Vi är två lärarstuderande mot grundskolans tidigare år, som valt att undersöka hur några 

pedagoger som är verksamma i grundskolan definierar begreppet och arbetar för att 

uppnå en god lärandemiljö eftersom vi anser att en god lärandemiljö utgör grunden för ett 

gynnsamt lärande.  Vi har valt att fördjupa oss inom detta område, då det kan vara en 

möjlighet för oss att få vidgade kunskaper och förståelse inför vilka framgångsfaktorer 

som medverkar till en god lärande miljö. Robertsson (2009) anser att: “Läraren är bästa 

läromedlet. Ingenting kan slå en skicklig lärare när det gäller ett framgångsrikt 

skolarbete” (s. 27).  I vår utbildning och i vår roll som föräldrar till barn i skolan kan vi 

själva se att pedagogen spelar en viktig roll för en god lärandemiljö. Utifrån dessa 

erfarenheter samt vid vår genomgång av dagens forskning, kan vi urskilja olika 

framgångsfaktorer som medverkar till att skapa en god lärandemiljö. I denna studie har vi 

valt att belysa tre av dem; pedagogens etiska förhållningssätt, pedagogens organisatoriska 

förmåga samt pedagogens förmåga att skapa goda sociala interaktioner i den goda 

lärandemiljön. Frågan är om våra uppfattningar kring betydelsen av dessa 

framgångsfaktorer överensstämmer med vad några verksamma pedagoger anser vara 

vägar till goda lärandemiljöer? 

Vi har skilda erfarenheter från skolans värld vad det gäller lärandemiljöer.  Vi har sett väl 

fungerande grupper där relationerna i klassrummet har varit goda och där läraren har 

lyckats balansera mellan närhet och ledarskap samt medverkat till att skapa goda sociala 

interaktioner mellan aktörerna i gruppen. Detta har lett till ökad respekt för varandra och 

medverkat till ett öppet och tillåtande klassrumsklimat. Det finns klasser som, enligt vår 

uppfattning, inte har en fungerande lärandemiljö där pedagogen inte har lyckats med att 

skapa goda sociala relationer i klassen där ledarskapet visar på tydliga brister och den 

ömsesidiga respekten har uteblivit. Vidare kan vi misstänka att en grundorsak till en icke 

fungerande klass är att pedagogen inte bemöter eleverna utifrån det vara ett gott etiskt 

förhållningssätt. 

Utifrån Persson (2006) där han beskriver relationellt och kategoriskt perspektiv kan vi se 

att skillnaderna mellan våra erfarenheter kan bero på dessa olika sätt att se och möta 

eleverna. I det relationella perspektivet försöker man lyfta bort problemet från individen, 

man ser till pedagog, arbetslag, undervisning, miljö och organisation. Pedagogerna söker 

vägar för att förändra den arbetsmetod som ska anpassas till den enskilde eleven. Det 

kategoriska perspektivet hänvisar problemet till individen. Försök till lösningar görs 

genom att anpassa eleven till skolan, uppkomna svårigheter betraktas enbart utifrån 

elevens brister, det är en elev ”med behov” och dessa behov ska åtgärdas. Ett gott etiskt 

förhållningssätt, anser vi, bör utgå från det relationella perspektivet. När det gäller 

pedagogens organisatoriska förmåga, anser vi som Strandberg (2006), att lärandemiljön 

kan se ut på olika sätt. Hänsyn ska tas till gruppens behov hur den sociala interaktionen 

möjliggörs och vilka tillgångar som står till förfogande.  
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Vi anser att ett gott socialt klimat skapar trygghet bland skolans alla aktörer vilket utgör 

själva grunden för att alla elever skall få en gynnsam utveckling både kunskapsmässigt 

och på ett personligt plan. Ett tillåtande klassrumsklimat och med en trygg lärandemiljö 

är några av de faktorer som medverkar till viljan, nyfikenheten och lusten att lära. Vi 

ansvarar för och har skrivit samtliga delar i studien tillsammans.  

1.1INTRODUKTION TILL PROBLEMOMRÅDET 
 

Under denna rubrik kommer vi att ge en kort introduktion till området goda lärandemiljöer 

samt det vi anser vara tre framgångsfaktorer för att nå detta: pedagogens etiska 

förhållningssätt, organisatoriska förmåga samt förmåga att skapa goda sociala interaktioner. 

Vi presenterar vårt syfte med studien samt de forskningsfrågor vi valt att utgå ifrån.  

Skolan vilar enligt Stigendal (2004) på två huvuduppdrag dessa är kunskapsuppdraget och 

demokratiuppdraget. I vår studie kommer vi att sätta fokus på demokratiuppdraget då vårt 

samhälle är uppbyggt i en demokratisk anda och det är viktigt att eleverna ges möjlighet till 

kunskaper om detta för att kunna fungera som fullvärdiga samhällsmedborgare. I Skollagen 

uttrycks det på följande sätt: 

Verksamheten skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje 

människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. (1 kap. 2 §) 

I Skolverkets Lägesbedömning (2009) lyfter de tre kompetenser som är viktiga för att nå 

pedagogiska framgångar. Skolverket nämner ”relationskompetens” som handlar om 

pedagogens sociala kompetens, att visa respekt, tolerans och intresse för sina elever. I vår 

studie kommer vi att beröra detta inom vår första identifierade framgångsfaktor, etiskt 

förhållningssätt. Skolverkets andra kompetens är ”regelledningskompetens”, vilket innebär att 

pedagogen ska kunna etablera regler för klassens uppförande och arbete. Pedagogen ska 

engagera och gör eleverna delaktiga i strukturen och val av aktiviteter. Den tredje och sista 

kompetensen som Skolverket lyfter fram är “didaktikkompetens” och definierar denna som att 

läraren ska ha goda ämneskunskaper, förmåga till flexibilitet i sitt arbete och anpassa 

undervisningen till varje enskild elevs behov. ”Regelledningskompetens” och 

”didaktikkompetens” motsvarar, menar vi vår andra identifierade framgångsfaktor; 

organisation. Vår tredje identifierade framgångsfaktor benämner vi social interaktion, utifrån 

genomgång av aktuell forskning inom området samt våra egna erfarenheter. 

Skolan är en verksamhet fylld med stor komplexitet, Persson (2001) anser att skolan och 

utbildning är i sig motsägelsefulla verksamheter. Detta förhållande anges ibland som 

diskrepansen mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan, detta beskrivs utifrån de 

kunskapsmål skolan har att uppnå samtidigt som skolan ska ta stor hänsyn till alla elevers 

olikheter och olika förutsättningar.  
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Utifrån att skolan ska ge en likvärdig utbildning för alla elever men samtidigt ta hänsyn till 

varje enskild elevs olika förutsättningar bildar detta då en diskrepans mellan teori och 

verklighet. Hundeide (2006) konstaterar att: 

Det blir också mycket tydligt att det mesta av det som påverkar barn i deras lärandeprocess 

finns inbäddat i deras vardag, som vi vuxna format – till stor del genom våra sätt att tänka, 

agera och tala om olika fenomen i barns värld. Ett tänkande, talande och agerande som ofta 

är för- givet- tagna förhållningssätt måste väl vara ett av de viktigaste budskapen för alla 

oss som på olika sätt arbetar med eller för barn och ungdomar i dagens samhälle (s. 13).  

1.2 SYFTE 

 

Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva hur några pedagoger i sin praktik 

använder och uppfattar de tre framgångsfaktorer vi har identifierat i syfte att skapa en god 

lärandemiljö. Dessa framgångsfaktorer är pedagogens etiska förhållningssätt, organisatoriska 

förmåga samt förmåga att skapa goda sociala interaktioner. För att undersöka detta utgick vi 

från följande forskningsfrågor:  

 Hur arbetar våra informanter med sitt etiska förhållningssätt sin undervisning för att 

medverka till att skapa goda lärandemiljöer? 

 Hur organiserar informanterna sitt arbete i syfte att bygga upp rum för lärande i goda 

lärandemiljöer? 

 Hur arbetar våra informanter för att bidra till goda sociala interaktioner i den goda 

lärandemiljön? 
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2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning  

 

I detta kapitel kommer vi att ge en bild av aktuell forskning dels kring goda lärandemiljöer, 

dels kring de tre framgångsfaktorerna vi har valt att belysa i detta arbete; pedagogens etiska 

förhållningssätt, organisatoriska förmåga samt förmåga att skapa goda sociala interaktioner. 

Vi kommer att belysa relevanta delar ur de styrdokument som reglerar den pedagogiska 

verksamheten i grundskolan. Vi belyser och problematiserar olika begrepp och teorier, som 

har en inverkan på och betydelse för en god lärandemiljö och behandlar olika vetenskapliga 

perspektiv och teorier, såsom kategoriskt och relationellt perspektiv samt den sociokulturella 

synen på lärande och en god lärandemiljö.  

2.1 STYRDOKUMENT 

 

I grundskolans styrdokument Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lpo 94, framgår det att skolans uppdrag är att verka för en skola för alla 

elever, enligt nedanstående: 

Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en 

varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma 

erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och 

förutsättningar för ett lärande och utveckling där olika kunskapsformer är delar av en 

helhet (s. 8). 

Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete.  Skolan skall sträva efter 

att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan 

verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan skall vara att skapa de bästa 

samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig 

trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll därvidlag. 

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 

tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter (s. 9). 

 

I FN:s konvention om barnets rättigheter står det skrivet att barnets utbildning skall syfta till 

att: 

utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk 

förmåga; 

utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt för de 

principer som uppställts i Förenta nationernas stadga (Artikel 29.1.). 
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Dessa citat får utgöra själva grundtanken till att ett barn/elev ska ges möjlighet att utvecklas 

enligt dess egna förmågor samt fostras, enligt den demokratiska anda som genomsyrar vårt 

samhälle. Denna utveckling grundläggs i det som denna rapport benämner som en god 

lärandemiljö. Skolan måste också utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. Lpo 94 

klargör tydligt för hur skolans verksamhet ständigt måste utvärderas och följas upp. Detta 

skall ske i samspel med skolans alla aktörer, såsom personal, elever och även i kontakt med 

hemmen och samhället. Det finns forskare som kritiserar Lpo 94 som den är utformad idag. 

Den anses inte innehålla någon enhetlig samhällssyn, detta anser bland andra Stigendal 

(2004). Han anser att läroplanen i första hand utgör en politisk kompromiss, som ska fungera 

även vid eventuella regeringsbyten. Den ska vara anpassad till olika intressegruppers och 

pedagogiska experters uppfattningar, därför anses läroplanen vara en strävan efter att skapa ett 

enhetligt stöd för den politiska delen av skolan. Läroplanens människosyn överensstämmer 

mycket väl med det demokratiska styrningsidealet. Däremot saknas belysningen av eventuella 

motsättningar och konflikter och då tar den inte hänsyn till samhällets olika former av 

drivkrafter. Frågan blir då om läroplanens alla intentioner överhuvudtaget är möjliga att 

uppnå.  

Skolan ska enligt Skollagen (1985:1100) verka för att:” utbildningen ska ge eleverna 

kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska 

utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar”(Kap 1, § 2).  Här kan 

man fastställa läroplanens intention om att skolans uppdrag innebär två huvuduppgifter, dessa 

två är kunskap och demokrati, de som Stigendahl (2004) beskriver i nedanstående citat; 

 
I Läroplanen beskrivs detta som skolans huvuduppgift. Tolkningarna av Läroplanen brukar 

snarare skildra det som två huvuduppgifter eller huvuduppdrag, den ena om kunskap och 

den andra om demokrati. Beskrivningen av det som en enda huvuduppgift sägs ligga i linje 

med en strävan i Läroplanen efter helhet och kontinuitet (s. 78).  

2.2  GODA LÄRANDE MILJÖER 

 

Enligt Skolverkets publikation: För att främja likabehandling och förebygga diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling (2009), ska dessa råd och kommentarer gälla som 

rekommendationer för hur skolans lagar, förordningar och föreskrifter bör tillämpas. Dessa 

råd ska följas, undantag kan dock göras om skolans verksamhet uppnår kraven i 

bestämmelserna på annat sätt. I Skolverkets allmänna råd och kommentarer (2009) framgår 

att: 

 Alla barn och elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med 

respekt. Förskoleverksamheten, skolbarnomsorgen, skolan och vuxenutbildningen ska vara 

fria från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. När elever känner sig 

trygga i skolan påverkas även studieresultaten i positiv riktning (s. 3).  
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Skolverket (2009) konstaterar att: 

Enligt Skollagen (1985:1100) och Diskrimineringslagen (2008:567) förbjuds alla former av 

diskriminering och kränkande behandling. Detta ställer, enligt Skolverket (2009), krav på 

verksamheterna att bedriva ett målinriktat arbete vad det gäller att medverka till alla elevers 

lika rättigheter och möjligheter samt förebygga diskriminering och kränkande behandling. 

Från lagstiftarens sida har man insett att det inte är tillräckligt med att förbjuda diskriminering 

och kränkande behandling. Det har visat sig att verksamheterna är i behov av tydligare stöd 

och riktlinjer vad det gäller detta arbete. Verksamheterna ska kunna uppvisa en konkret plan 

mot diskriminering och kränkande behandling. Denna plan ska uppvisa följande: främjande 

arbete som ska vara en naturlig del i det vardagliga arbetet och förstärka respekten för alla 

lika värde. Förebyggande arbete syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier 

eller kränkande behandling. Detta arbete omfattar de områden i verksamheten som har 

identifierats som riskfaktorer. Åtgärdande arbete ”kräver goda rutiner för att upptäcka, 

utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling” (s. 10). Vid en 

aktuell situation ska en dialog upprättas på individ och gruppnivå. Det ska påbörjas så snart 

det framkommit att en elev känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Elever och 

pedagoger ska aktivt uppmuntras och integreras i arbetet med planen för att på sätt skapa en 

förankring hos skolans samtliga aktörer. ”Kunskap, delaktighet och engagemang ger mening 

och kraft i arbetet att skapa en trygg miljö som är fri från kränkningar och diskriminering” 

(s. 26).  En drivande lednig utgör också en viktig framgångsfaktor i detta arbete. Denna plan 

ska varje läsår utvärderas och följas upp i skolans kvalitetsredovisning. 

Enligt Kernell (2002) ska pedagogen sträva efter att erbjuda en god och inbjudande 

lärandemiljö, den ska ge gott utrymme för elevernas verksamhet och olika arbetsformer. Vi 

ska försöka åstadkomma ett gott klimat, vilket bland annat innebär att vara flexibel, men ändå 

hålla tråden vid genomförandet. Grosin (2003) har i sin forskning arbetat med de faktorer som 

medverkar till en framgångsrik skola. I sitt arbete använder Grosin sig av ett begrepp; PESOK 

som är en benämning för det pedagogiska och sociala klimatet i skolan.  En god lärandemiljö 

kräver en medveten skolledning och personal, som känner till vilka faktorer som utgör 

grunden för en framgångsrik skola. Det är viktigt att känna till vilka bakomliggande faktorer 

som påverkar miljön för lärandet.  

Forskningsresultat visar att en positiv utformning av skolans pedagogiska och sociala klimat, 

är avgörande framgångsfaktorer för att skapa goda lärandemiljöer och framgångsrika skolor. 

Sammanfattningsvis tyder forskningen på att (PESOK) skall ses som en komplex frukt av 

djupt liggande värderingar och normer hos skolledning och lärarkår, vilka kommer till 

uttryck genom praktiska handlingsmönster som det tagit de vuxna en lång tid att utveckla  

(s. 141). 

PESOK handlar i första hand om skolans inre egenskaper. Det beskriver skolans kultur som 

innefattar dess implicita och explicita regler, skolans uppställda mål, värderingar och 

pedagogikteoretiska antaganden hos rektor och pedagoger. (Ibid.). 
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Enligt Grosin (2003) så speglar kultur det samspel som äger rum i skolans struktur, som till 

exempel former för undervisning och fostran samt det sociala samspelet mellan skolans alla 

aktörer samt faktorer som ligger på en mer strukturell nivå. 

Persson (2006) beskriver termerna, relationellt och kategoriskt perspektiv, som radikalt skilda 

pedagogiska sätt att förstå och bemöta alla elever med en speciell tanke på elever i 

svårigheter. Här nedan, visas vilka konsekvenser skolans verksamhet och specialpedagogiska 

verksamhet får beroende på vilket perspektiv man väljer att arbeta efter. 

 
   Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 

 

Uppfattning av pedagogisk kompetens Förmåga att anpassa under- Ämnesspecifik och undervis- 

   visning och stoff till skilda ningscentrerad 

   förutsättningar för lärande 

   hos eleverna 

Uppfattning av specialpedagogisk  Kvalificerad hjälp att planera Kvalificerad hjälp direkt rela- 

kompetens   in differentiering i undervis- terad till elevers uppvisade 

   ning och stoff  svårigheter 

 

Orsaker till specialpedagogiska behov Elever i svårigheter.  Elever med svårigheter. 

   Svårigheter uppstår i mötet Svårigheter är antingen med- 

   med olika företeelser i upp- födda eller på annat sätt  

   växt- och utbildningsmiljön individbundna 

 

Tidsperspektiv   Långsiktighet  Kortsiktighet 

 

Fokus för specialpedagogiska åtgärder Elev, lärare och lärandemiljö Eleven 

 

Förläggning av ansvaret för special- Arbetsenheter (-lag) och  Speciallärare, specalpeda- 

pedagogisk verksamhet  och lärare med aktivt stöd  goger och elevvårdspersonal 

   från rektor 

 

(Persson, 2006, s. 143). 
 

Persson (2006) diskuterar utifrån individnivå, grupp- och organisationsnivå, där han vill se till 

undervisningsmiljön och vad det är som gör att eleven på något sätt hamnar i svårigheter. Det 

ligger i pedagogens uppdrag, att ha kompetens och förmåga att möta alla elever, elever med 

eller utan diagnos. Nordin-Hultman (2008) beskriver riskerna med att det många gånger 

existerar ett kategoriskt perspektiv i skolan, där vi gärna lägger skulden på eleven för dennes 

tillkorta kommande, oavsett de olika teorierna. Hon önskar att vi ska öppna upp för andra 

teoretiska utgångspunkter kring det mänskliga subjektet, se till barns förmågor och miljöns 

betydelse. Det relationella perspektivet belyser det som sker i förhållandet, samspelet eller 

interaktionen mellan skolans olika aktörer, skriver Persson (2006). I detta perspektiv söker 

pedagogen inte problemet i en enskild elev utan man försöker anpassa verksamheten till 

elevens olika behov. Det förekommer en rad svårigheter i att förändra och förbättra lärande 

miljön, för att skapa goda förutsättningar för alla elever.  
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Skolan hamnar, enligt Persson (2006), ofta i situationen att pedagogen överlämnar 

”problemet”, eleven, till den specialpedagogiska verksamheten, för att ”normaliseras”. Skolan 

anses ha en förmåga att sätta problemet hos eleven istället för att kritiskt granska sin egen roll 

för att skapa goda lärande miljöer för alla elever. 

Nordin-Hultman (2008) ställer sig frågan: 

Men vad är det som är så svårt att koncentrera sig på? Vad finns det egentligen att 

uppmärksamma och koncentrera sig på i barns ögon? Det blir möjligt att analysera vilken 

organisation av innehållet, vilket kanske skulle vara produktivt att börja karakterisera 

undervisningens detaljer i samma termer som vi karakteriserar barnen uppgifter, 

arbetsformer och material som är svåra – och vilka som är lättare – att koncentrera sig på  

( s.  45). 

Vidare anser Nordin-Hultman att det är verksamheten i klassrummet som behöver synliggöras 

och analyseras. Skolans aktörer ska öppna upp för olika teoretiska utgångspunkter kring det 

mänskliga subjektet, se till barns förmågor och miljöns betydelse. Utmaningen och arbetet ska 

ligga i hur lärandet och undervisningen konkret ska organiseras för att skapa en god 

lärandemiljö för alla elever.  Kernell (2002) beskriver begreppet en god lärandemiljö utifrån 

att pedagogen måste ha en fingertoppskänsla vad det gäller klimatet och händelser som 

påverkar miljön i klassrummet. ”Minsta förändring i elevsammansättning, lokaltillgång, 

syften m.m. gör att en mängd metodiska verktyg måste ersättas” (s. 108-109). 

2.2.1  ETT GOTT ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

 

Kernell (2002) beskriver den ”gode läraren” utifrån en rad aspekter, där uppdraget är att skapa 

en god lärandemiljö. Att skapa en god lärandemiljö, ett gott klimat, kan innebära många olika 

aspekter, som ibland måste omvärderas och omprövas under tiden. Här beskriver han termer 

som pedagogens förmåga att anpassa undervisning till rådande omständigheter, där hänsyn tas 

till förändring i form av elevsammansättning, lokaltillgång, syften m.m. Pedagogen måste ha 

förmåga att skapa en kreativ och aktiv atmosfär samtidigt som denne ska hålla ordning och 

struktur. Att våga byta miljöer och bryta vanor kan också vara goda strategier för att öka 

potentialen och dynamiken i lärandet. Det pedagogiska uppdraget är ett gediget hantverk i 

många stycken.  

Robertson (2009), beskriver att i den senaste forskningen har det framkommit att pedagogen 

är den som har den näst viktigaste funktionen för framgång i skolarbetet, den viktigaste har 

eleven själv. ”Skickliga lärare har lättare för att möta olika elevers förutsättningar att klara 

skolarbetet” (s. 30). Dessa lärare har en förmåga att engagera sig känslomässigt och visar stor 

respekt för den enskilde eleven samt hyser och visar positiva känslor inför densamme. Det 

finns en uppfattning om att det är viktigt hur pedagogen använder sina teoretiska 

ämneskunskaper och att detta sker i interaktion med eleverna. Robertson beskriver vad som är 

utmärkande för riktigt skickliga lärare det är: ”[…]Att de skapar en god miljö för lärande. De 

är proffsiga på att skapa ett optimalt klassrumsklimat för lärande och har god relation till 

eleverna vilket reducerar eventuella beteendeproblem” (s. 28).  
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Hundeide (2006) anser att det finns förhandlingar och kontrakt i skolan om vem eleven 

ska vara och pedagogen har på grund av sin position övertaget redan från början.  

 

Hundeide refererar till Bråten (1983) ”Men ofta har läraren redan från början övertaget i och 

med att han har störst ”definitionsmakt” i kraft av sin position” (s. 61). 

 

Det betyder att det är hans uppfattningar, åsikter och antydningar som har störst 

genomslagskraft och som uppfattas väsentliga och sanna av de andra eleverna, ofta också 

av den elev som blir offer för en sådan negativ definition. Den underförstådda 

förhandlingsprocessen slutar med att eleven intar en förlorar position och börjar se sig 

själv i ljuset av lärarens uppfattning. Lärarens definition av eleven som förlorare är då på 

väg att bli ett kontrakt om vem eleven är och ska fortsätta vara, ett kontrakt som eleven själv 

accepterar och som blir bekräftat av de andra elevernas attityder och relationer till honom 

(s. 61). 

 

Hundeide refererar även till Rogers (1982) ” Det betyder att eleven ”approprierar” kontraktet 

- gör det till sitt eget – och försöker anpassa sin ambitionsnivå och sina skolprestationer så 

att de överensstämmer och är ”kongruenta” med förväntningarna i ett förlorar kontrakt” (s. 

61). 

 

Pedagogens uppfattningar och åsikter uppfattas, enligt Hundeide av eleverna som de korrekta. 

Eleven intar en roll och ser sig själv enligt pedagogens uppfattning, vilket kan ge en positiv 

eller en negativ bild av skolbarnet. Eleven lever då upp till den bilden och ett outtalat kontrakt 

har upprättats. Pedagogens förhållningssätt är avgörande, för vilket kontrakt eleven kommer 

att följa. Detta beskriver Hundeide i nedanstående citat: 

Det blir också mycket tydligt att det som påverkar barn i deras lärandeprocess finns 

inbäddat i deras vardag, som vi vuxna format – till stor del genom våra sätt att tänka, agera 

och tala om olika fenomen i barns värld. Ett tänkande, talande och agerande som oftast är 

förgivettagna och därmed sällan utgör en grund för reflektion – och att bli medveten om 

vårt för - givet - tagna förhållningssätt måste väl vara ett av de viktigaste budskapen till alla 

oss som på olika sätt arbetar med eller för barn och ungdomar i dagens samhälle. ( s. 13) 

Hundeide (2006) samt Granström (2003) anser att genom variation i arbetet, i vårt sätt att tala 

och agera hjälps vi till att se vår egen roll samt bli medvetna om de olika relationerna vi deltar 

i och hur vi påverkar dessa. Pedagogen ska genom sin professionella roll ha stor förståelse 

och kunskaper om grupprocesser, för att kunna hantera den sociala interaktionen på ett 

professionellt sätt, så att pedagogen inte dras med i en eventuell destruktiv grupprocess. 

Pedagogens egen reflektion och synliggörande av processen är en god grund som vidare 

bearbetas via grupphandledning. Målet med detta är att det ger pedagogerna möjlighet att 

språkliggöra sina upplevelser, ta del av varandras samt nyttja de pedagogiska kompetenser 

gruppen besitter. ”Genom att formulera, verbalisera och problematisera vardagsarbetet ges 

deltagarna möjlighet att utveckla det gemensamma yrkesspråket. Detta kan på sikt leda till en 

mer integrerad yrkesskicklighet” (s. 200). 
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Strandberg (2006) anser att barn inte gör som man säger utan de gör det vi vuxna gör. Eleven 

ingår i en gemenskap, där samspel mellan olika aktörer infinner sig, ifall dessa är generösa 

och vanligt förekommande, kommer eleven att imitera dessa.  Då vi har ett väl fungerande 

samspel ser eleven detta och vi behöver inte undervisa hur samspel går till. Det är av stor vikt 

att ha ett väl fungerande arbetslag där pedagogerna hjälper, stöttar och lär av varandra. 

Lärarlaget ska ta del av varandras kompetenser samt utbyta tankar, råd och idéer. Arbetslaget 

bör vara ett lärande lärarlag för att på så sätt bidra till en lärande elevgrupp. 

 

2.2.2 GOD ORGANISATION I LÄRANDEMILJÖN  

 

Persson (2006) skriver att för att kunna skapa en god lärandemiljö för alla elever bör skolans 

arbetsorganisation genomlysas av en enhetlig pedagogisk kunskapssyn och gemensamma 

värderingar. Det ska finnas ett väl fungerande arbetslag, där man hyser tillit och förtroende för 

varandras kompetenser. Pedagogerna ska kunna förenas i en enhetlig målsättning om, att barn 

lär på olika sätt och i olika takt, för att på så sätt anpassa lärandet till varje enskild elev. 

Grosin (2003) lyfter vikten av ett elevfokuserat arbetssätt med betoning på ett ansvarstagande 

och självständigt lärande. Det är viktigt att klimatet i skolan är varmt, omhändertagande och 

kreativt och positivt för inlärning. Eleverna ska känna sig uppskattade som människor och 

tillfredsställda med sin skolmiljö. 

Enligt Stigendal (2004) bygger skolan på sociala strukturer, dessa strukturer innehåller 

maktrelationer, roller, mening och kultur. Pedagogens sociala förmågor har en stor betydelse i 

den sociala interaktionen som äger rum i lärandemiljön. Viktiga ledord för skolans aktörer är: 

kommunikation, tillit och lyhördhet. 

Strandberg (2006) beskriver att rummen i skolorna i stor grad påverkar lärandet. Rummen 

förmedlar erfarenheter, kunskaper, förväntningar och känslor. Ett rum kan både förenkla och 

försvåra lärandet, det talar till eleverna. När det gäller den fysiska miljön, kan alla rum i 

dagens skolor utformas och möbleras till goda lärandemiljöer, förutom yta och rymd i rummet 

så bör vi tänka på inredningen och designen. Vi får inte utforma det så att det endast blir 

estetiskt tilltalande utan vi måste även ha i åtanke att det ska gagna aktiviteter och utveckling 

för lärande. Dessa miljöer kan se ut på en rad olika sätt. Det är viktigt att låta eleverna vara 

delaktiga i utformandet och reflektera samt ompröva sina beslut. Eleven ska uppleva att denne 

har fri tillgång till material, aktiviteter, klasskamrater samt pedagoger. Eleven ska känna att 

den har möjligheter att välja och kan vara med och påverka samt förändra sin miljö. Miljön 

ska erbjuda både spänning och nyfikenhet samt skapa lust att utforska och lära. 
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Enligt Strandberg, kan man som pedagog ha vissa infallsvinklar i åtanke när vi utformar den 

fysiska miljön för läranderum, dessa är:  

 

 Interaktioner, vilket samarbete finns i rummet, kan eleven samspela med varandra 

samt pedagogen?  

 Aktiviteter, vad kan eleven göra i detta rum, vad är omöjligt att göra? Artefakter, vilka 

material och verktyg har eleven möjlighet att använda?  

 Utvecklingsförlopp, kan eleven stärkas i detta rum?  

 Kreativitet, kan eleven påverka och förända rummet utifrån några av de ovan nämnda 

aspekterna eller är rummet färdigt? 

 

Vidare anser Strandberg att det är viktigt att det finns utrymme för samtal och diskussioner, 

lärare och elever emellan. Pedagogen utformar någon del i rummet så att det inbjuder till 

samtal där alla ser alla, ansikte mot ansikte, genom förslagsvis bänkar format i en stor kvadrat 

eller stolar i en cirkel. Genom dessa samtal grundläggs attityden att vi lär av varandra ” – Det 

jag idag kan tillsammans med andra, kan jag imorgon göra själv – vi konstruerar vårt 

vetande tillsammans” (s. 37). 

Vad det gäller skolans demokratiska uppdrag så efterlyser Stigendal (2004), ett större 

elevinflytande, medinflytande. Skolan och pedagogerna ska vara öppna inför vad eleverna har 

att för önskemål och synpunkter. Det handlar inte bara om demokrati och elevdemokrati utan 

han menar på att det även handlar om att eleven ska få stärkas i sin roll och känna sig viktig, 

detta kallar han för subjektivering av elevrollen. Detta krävs för att skapa delaktighet hos 

eleverna och eleverna får lära sig att leva i det samhälle som Lpo 94 förordar att: 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 

grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 

som skolan skall gestalta och förmedla (s. 5). 

Nordin-Hultman (2008) menar att det är verksamheten i klassrummet som behöver 

synliggöras och analyseras. Hon lyfter begreppet pedagoghälsan, i samma sammanhang som 

elevhälsan, detta för att skapa ett ytterligare pedagogiskt verktyg, där fokus ska ligga på hur 

undervisningen konkret ska utformas för alla elever. Detta medverkar till att skapa en frisk 

pedagogik, en hälsosam och nyttig lärande miljö.  
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Vidare anser författaren att det är viktigt att vara medveten om vilka verktyg och artefakter, 

som har betydelse för eleverna och för vilka elever. Ungdomar av idag använder, sig ofta av 

IT och datateknik, där de kan ta in nya kunskaper via media för att få förebilder och skapa 

förståelse för olika livsvärldar och ideal av vad som beskrivs som ett ”normalt” och 

tillfredsställande liv. 

I Skolverkets Lägesbedömning (2009) beskriver man att undervisningen i skolan har gått mot 

en mer individualiserad form där det har skett en överflyttning av ansvaret för elevens lärande 

från lärare till elev ”Lärandet har blivit ett individuellt projekt” (s. 54 ). Studierna visar att 

konsekvenserna med en individualiserad undervisningsform leder till att inte alla elever klarar 

det egna ansvaret .  

I rapporten, framgår det att de elever som visar bäst resultat är de elever som har ett gott stöd 

hemifrån via sina föräldrar, där föräldrarnas utbildningsnivå avgör elevens möjlighet till ett 

gott lärande.  

En individualiserad undervisning förutsätter en aktiv lärarroll, nära relationer mellan 

lärare och elev, att läraren har kännedom om elevens behov samt förmåga och vilja att 

möta dessa behov. Det förutsätter också ett synsätt där skolan har ett ansvar för att alla 

elever lyckas i motsats till att eleven själv bär ansvaret för sitt lärande (s. 54). 

Denna individualiserade undervisningsform har lett till att ”Skolverket, Skolinspektionen och 

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tillsammans bedömt att de segregerande 

lösningarna för elever i behov av särskilt stöd har ökat” (s. 53).  Den mer individuella 

undervisningsformen, har lett till att undervisning i helklass sker i allt mindre omfattning. 

Grupparbeten som arbetsform förekommer i allt mindre omfattning. De lärarledda lektionerna 

med genomgångar, berättande, samlingar och förhör av läxor har också minskat. Detta medför 

att eleverna i mindre utsträckning får ta del av lärarnas kompetenser och specifika kunskaper. 

I fotspåren av denna, allt mer individualiserade undervisningsform, uppkommer elever i 

behov av särskilt stöd. Studier, visar att skolans insatser för elever i särskilda behov inte varit 

så framgångsrika. Den eventuella hjälp eleven kan ha fått via stödinsatser kompenseras i regel 

inte med den allt sämre självuppfattning eleven får. Segregerande lösningar i differentierade 

klasser medverkar i regel till att elevens självbild och motivation sjunker. 

2.2.3 GODA SOCIALA INTERAKTIONER 

 

Utifrån Säljös (2005) beskrivning av människan, ur ett sociokulturellt perspektiv, är vi 

ständigt under utveckling och förändring då de kulturella redskapen, det vill säga de 

psykologiska/språkliga och artefakterna, hela tiden förändras och förfinas. På så sätt är 

människans kunskaper och förmågor ständigt i förändring och det påverkar hennes 

intellektuella och fysiska möjligheter.  
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 Att bli en sociokulturell varelse innebär att man måste utveckla de emotionella, kognitiva, 

kommunikativa och sociala förmågorna, det sker enligt Säljö: 

[…] Inom ramen för de interaktiva förutsättningar och utmaningar som omgivningen 

tillhandahåller. Och dessa processer är öppna och ständigt oavslutade. Att kunna 

uttrycka något, att behärska begreppsliga system och kunskaper, är att kunna göra 

något. Det är att kunna uppträda som en kompetent deltagare i olika mänskliga 

aktiviteter (s. 88).   

Tänkandet kan, enligt Säljö, också vara en kollektiv process mellan människor likväl som en 

inom dem. I en grupp anpassar man sig till och tillämpar vissa gemensamma spelregler och 

aktiviteter. Människan har en förmåga att appropriera, ta till oss, kunskaper från andra 

människor i olika samspelssituationer som bildar nya mönster och möjligheter till nya 

tolkningar, erfarenheter och kunskaper. 

Det som sker när vi lär är att vi skaffar oss förmågan att handla med nya intellektuella och 

fysiska redskap som alltmer kompetenta aktörer inom en ny verksamhet. Resultatet av interaktion 

är att vi förändras som individer i termer av vår intellektuella och kommunikativa repertoar och i 

behärskningen av fysiska redskap (s. 152). 

Säljö (2005) anser att vi inte kan förberedas helt för den mångfald av interaktiva situationer vi 

kommer att hamna i genom explicit undervisning och vi kan inte heller förberedas genom 

våra genetiska förutsättningar. ”Sociokulturell kompetens och behärskning av intellektuella 

och fysiska redskap förutsätter fysiska och kommunikativa erfarenheter ” (s. 235). 

Strandberg (2006) anser att skolor som skapar många samspel mellan vuxna och barn samt 

barn emellan, kommer att ge barnen en grund att stå på när det gäller utveckling och lärande. 

När man som pedagog, försöker uppmana eleven till lek och att hitta en vän bidrar detta till 

barnets utveckling och stärker dennes förmåga till social interaktion. Pedagogen kan i 

klassrummet uppmana eleven att hitta en kompis, i detta fall kanske för att få hjälp med någon 

uppgift eller för att få något förklarat. Det är ett bra sätt att lära sig mer och befästa sina 

kunskaper samt att eventuellt få se uppgiften ur ett nytt perspektiv och hitta nya lösningar. 

Vidare betonar Strandberg att det är en interaktionell aktivitet som är den absolut viktigaste 

faktorn för en god lärande miljö, det vill säga ett positivt samspel som äger rum mellan 

skolans samtliga aktörer och som utgör grunden till en gynnsam miljö för lärande. 

Interaktioner kan vara på mångahanda slag: samtal, samspråk, konversationer, 

resonemang, småprat, meningsutbyten, diskussioner, dialoger, debatter, berättelser, 

chattande, kallprat, dispyter, intervjuer, föreläsningar, gemensamt musicerande m.m. När 

relationer är jämlika, jämställda, hjälpsamma, problemlösande, kompletterande, 

bidragande, generösa, utmanande och rika på känslor kan vi också säga att interaktionen 

är av god kvalitet (s. 54). 

 

När det gäller sociokulturellt perspektiv, menar Hundeide (2006), att barn föds in i en social 

värld som redan utformats kulturellt samt historiskt via processer som pågått långt före 

barnets födelse.  
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Dessa processer styr och utgör formen för hur barnet kommer att utvecklas. Det är viktigt att 

vara medveten om, att barnet är en social varelse som formas av vår omgivning och i samspel 

med andra. De som vägleder barnet, både bidrar till att barnet känner trygghet, men även att 

denna ska visa vägen in i de sociokulturella gemenskaper som barnet ska kunna inta för att 

kunna leva ett fullvärdigt liv. Den utveckling som barnet erövrar är inte enbart något spontant 

som barnet ”får” genom en given utvecklingsprocess. Denna utveckling sker i samspel med 

andra, som barnet känner tillit till, nyckelpersoner i barnets liv så som föräldrar, vänner eller 

lärare. Med hjälp av dessa nyckelpersoner stöttas och vägleds barnet i det sociala livet och i 

gemenskaper som utgör en naturlig del i utvecklingen. Det är av stor vikt att känna till barns 

kulturella bakgrund samt ramarna för verksamheten.  

Hundeide anser att detta är för att kunna förstå barns reaktioner, handlingar och färdigheter, 

barnet tillägnar sig nya kunskaper i det dagliga samspelet med sin omgivning. Vi bör utgå 

ifrån barns upplevelser och referenser samt vara medvetna om att alla människor är 

meningssökande och vi handlar på ett visst sätt utifrån våra erfarenheter. Han poängterar att 

det är viktigt att ha detta i åtanke när pedagogerna ska bedöma och mäta barns färdigheter och 

förmågor. 

Den sociala interaktionen i klassrummet styrs av en rad olika komponenter, enligt Granström 

(2003). Det är inte alltid läraren som dominerar den språkliga interaktionen och har kontroll 

över lärandet. I den sociala interaktionen förekommer både en offentlig kommunikation, 

explicit, och en icke-offentlig kommunikation, implicit. På så sätt förekommer en ständig 

träning av olika roller, rättigheter och skyldigheter utifrån kön, social bakgrund och fysisk 

förmåga, som i sig bildar egna mönster och strukturer.  

 
Forskningen har visat att 90 % av elevernas interaktion med varandra under lektioner sker 

med den eller de elever som sitter närmast intill (”bänkkamraterna”). Med tanke på den 

intensiva interaktion som utspelas dem emellan på går en ständig påverkan, fostran och 

identitetsskapande lektion efter lektion. Läraren har som arbetsledare stora möjligheter att 

påverka elevernas interaktionistiska rollskapande (s. 198). 

 

Med fokus på den sociala interaktionens komplexitet, är det viktigt att man från pedagogens 

sida organiserar och skapar balanser i klassen, där stor hänsyn skall tas till pågående processer 

i gruppen. Vidare belyser Granström (2003) riskerna med att placera svaga elever i särskilda 

grupper, i eller utanför klassrummet, då det har visat sig ha stigmatiserande effekter på dessa 

elever och att det påverkar deras rolltagande och självbild.  
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3.  Metod 
 

I detta kapitel beskriver vi hur vi har genomfört denna studie samt vårt val av metod och vårt 

vetenskapliga förhållningssätt. Vidare beskriver vi valet av informanter och de etiska 

överväganden vi har ställts inför. 

 

3.1 KVALITATIVA INTERVJUER OCH FALLSTUDIE 

 

Kvalitativa intervjuer är, enligt Patel & Davidsson (2003), en komplex företeelse. Det är inte 

en enhetlig metod, utan den grundar sig på att få en förståelse om informantens uppfattning 

och tankar kring ett specifikt område. Frågorna kan vara ostrukturerade likväl, som 

strukturerade, svaren får vara öppna och intervjun liknar mer ett informellt samtal, där 

möjlighet ges till följdfrågor för att få en tydlig och fördjupad bild. Med hjälp av denna 

intervjuform tror vi att vi kommer att ha tillräckligt med information när vi sedan ska tolka 

och analysera svaren samt nå fram till ett resultat. Vi kommer att utföra en fallstudie som 

enligt Backman (2008) benämns som kvalitativa intervjuer.  

 

I en fallstudie kan man undersöka, få något förklarat eller beskrivet. Det behöver inte vara 

begränsat till ett enda fall, utan man ges möjligheter att undersöker flera fall inom ett område. 

Fallstudier är en utmärkt metod när man ska undersöka stora företeelser i till exempel 

organisationer eller system som annars är svåra att undersöka med annan metodik.  

3.2 HERMENEUTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

 

Det vetenskapliga förhållningssätt vi kommer att använda oss av är det hermeneutiska 

synsättet. Vi utgår ifrån våra egna erfarenheter, förkunskaper och lärdomar när vi tolkar 

informantens intervjusvar. Vi använder oss av Stensmos (2002) fyra olika steg i den 

hermeneutiska spiralen, det är en process där vi först inhämtar information och bildar oss en 

uppfattning, därefter bearbetar och jämför vi materialets olika delar och slutligen med vår 

fördjupade förståelse, återgår vi till helheten med ett eventuellt nytt resultat. Genom att 

använda oss av den hermeneutiska spiralen tror vi att vi kommer att få djupare och bredare 

kunskaper Patel & Davidsson (2003) konstaterar att ”Hermeneutiken har fått stå för 

kvalitativa förståelse- och tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, ”subjektiv” och 

engagera.” (s. 29). Med denna metod utforskar vi pedagogernas uppfattningar och 

erfarenheter utifrån ett holistiskt perspektiv. Vårt val av hermeneutiskt förhållningssätt 

grundar sig på att vi vill få användning för de kunskaper vi idag har genom vår utbildning och 

den förförståelse vi har genom tankar, kunskap, erfarenheter, känslor och intryck.  

Vi vill även se helheten i relation till de olika delarna för att på så sätt skapa en så stor 

förståelse som möjligt.  
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3.3 URVAL 

 

Då vi i vår utbildning har erhållit spetskompetens mot grundskolans tidigare år finner vi det 

mest intressant och relevant att studera verksamma pedagoger som arbetar mot denna 

elevgrupp. Holme & Solvang (1997) menar att valet av undersökningspersoner är viktigt då 

dessa är av stor betydelse för studien.  

För att uppnå bästa validitet kommer vi att välja pedagoger som har sin praktik i ett antal 

grundskolor i Norrbotten som vi tidigare har mött i skolans värld och fått en personligare 

kontakt med. Vi har kontaktat sammanlagt sju pedagoger och genomfört intervjuer med fem 

av dessa. Valet av pedagoger har styrts av våra förkunskaper om att samtliga tillfrågade dels 

har ett särskilt intresse för vårt undersökningsområde och dels arbetar med att skapa goda 

lärandemiljöer i sina pedagogiska verksamheter. Vår forskning kommer, till viss del att bygga 

på vår möjlighet att skapa förtroende hos de intervjuade pedagogerna då vi tror att detta 

kommer att medverka till att ge oss så ärliga och beskrivande svar som möjligt. Vi presenterar 

oss själva, vår studie och dess syfte samt hur vi avser att använda den information vi får 

genom dessa intervjuer. 

Kvale (1997) och Patel & Davidsson (2003) menar att både intervjuare och informant är 

delaktiga i att skapa en god dialog. Vi kommer att arbeta med vad Backman (2008) benämner 

som kvalitativ metod, vilket innebär att vi använder oss av verbala formuleringar, talade eller 

skrivna. Vi kommer att nyttja anteckningsteknik och ljudupptagning som vi senare använder 

vid vår analys och bearbetning av svaren. 

3.4 ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

 

Inför genomförandet av våra intervjuer har vi tagit del av de forskningsetiska principer som 

gäller inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet (2002) har 

delat upp det grundläggande kravet om skydd av individ i fyra allmänna huvudkrav som 

forskningen ska ta hänsyn till: 

  

 Informationskravet: Forskaren skall redogöra för informanterna om syftet med 

undersökningen och om deras uppgift i undersökningen samt vilka villkor som gäller 

för deras deltagande. Informationen skall innefatta alla de delar som kan anses påverka 

informantens vilja att medverka.  

 

 

 Samtyckeskravet: Forskaren skall inhämta informantens samtycke till ett deltagande. 

De som medverkar i en undersökning har rätt att bestämma om, hur länge och på vilka 

villkor de ska delta. De har således rätt att avbryta när de vill utan att det ska medföra 

några negativa konsekvenser för dem. Detta ska ske helt utan vidare påtryckning av 

forskaren.  
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 Konfidentialitetskravet: Forskaren ska garantera informanten om att alla uppgifter om 

dennes identitet eller som på något sätt kan härröra till dennes identitet samt etiskt 

känsliga uppgifter ska ges största möjliga konfidentialitet.  

 

 Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade i forskningsändamål får endast användas inom 

detta område och får ej utlånas till kommersiellt bruk och icke-vetenskapliga syften.  

 

3.5 GENOMFÖRANDE  

 

Efter att vi valt vilka pedagoger vi ville intervjua kontaktade vi dessa genom att åka ut på de 

olika skolorna där vi fick klartecken från fem av totalt sju tillfrågade lärare. Två av de 

tillfrågade pedagogerna tackade nej då de ansåg sig ha för stor arbetsbelastning och 

därigenom mödosamt med att finna tid till att medverka.  Därefter skedde ytterligare kontakt, 

denna gång via e-post dels för att bekräfta tid och plats för intervjun men även för att ge en 

kort beskrivning över studien, dess syfte samt våra forskningsfrågor. De informanter som ville 

ha intervjufrågorna i förväg erbjöds den möjligheten, det var dock ingen som valde detta 

alternativ. 

Vid intervju tillfällena redogjorde vi ytterligare en gång om anonymiteten samt att vi gav en 

mer detaljerad bild över vårt arbete och hur vi skulle använda oss av den information de 

lämnade ut under intervjun. Eftersom vi redan hade en viss relation med dessa informanter 

genom tidigare möten upplevde vi att det blev en lättsam och öppen dialog oss emellan. 

 Alla intervjuer skedde i ett avskilt rum i informanternas respektive verksamhet, där vi kunde 

samtala i lugn och ro, utan att bli störda. Intervjuerna tog mellan 60 till 90 minuter, detta 

verkade vara ett ämne som berörde våra informanter och vi känner att vi fick utförliga svar, 

många tankar, idéer och åsikter kring ämnet. 

Vi försökte att under intervjuns gång hålla oss till ämnet med hjälp av våra genomtänkta och 

öppna frågeställningar. Vi hade i åtanke att inte ställa ledande eller slutna frågor i dialogen. 

Eftersom vi ville vara säkra på att få en så tydlig bild som möjligt var vi noga med att ställa 

följdfrågor och sammanfatta samt repetera för att klargöra att vi uppfattat det korrekt. Som 

stöd för vårt minne valde vi dels att spela in samtalet via diktafon men även notera stödord i 

anteckningsblock. 

 

 Informationskravet: Dessa delar redogjorde vi för våra informanter vid den andra 

kontakten som skedde via e-post. 

 

 Samtyckeskravet: Vid vårt första möte med informanterna diskuterade vi igenom 

allas önskemål och villkor för intervjuerna. 
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 Konfidentialitetskravet: Vi var noga med att informera om vår garanti av 

anonymiteten, detta gjordes vid samtliga kontakttillfällen. 

 

 Nyttjandekravet: Vid inledningen av intervjuerna upplystes samtliga informanter 

om vår garanti att materialet endast ska användas vid vår vetenskapliga studie. 

 

3.6 VALIDITET OCH RELIABILITET 

 

Validitet och reliabilitet beskriver Trost (2005), Holme & Solvang (1997) som en mätning på 

trovärdighet och tillförlitlighet av studien och indikerar om den är stabil, om man har lyckats 

med mäta det som den var avsedd att mäta. Alla intervjuer, ska vara genomförda på samma 

sätt och under samma förutsättningar. Vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att intervjuaren 

noterar det som sagts, men även är lyhörd och uppmärksam på tonfall och kroppsspråk hos 

informanten. Intervjun, ska vara ett samspel, där intervjuaren också måste kunna mäta av den 

information som inte ges i ord. Den som leder intervjun, måste vara lyhörd och observant på 

att informanten är bekväm med och har förstått frågorna. Kvalitativa intervjuer ska öka 

informationsvärdet och skapa en djupare och mer fullständig bild, om det fenomen som 

studeras. Intervjuerna kan därför med fördel göras för de som har god kunskap inom specifika 

områden. Urvalet av informanter kan inte vara slumpmässiga utan måste göras utifrån vissa 

specifika kriterier. Risken med att välja utifrån visa kriterier, är att dessa informanter kanske 

på något sätt vill försköna verkligheten och på så sätt ger information som inte stämmer. 

Holm & Solvang (1997) anser att om forskaren är medveten om detta, så är dess informanter 

värdefulla att intervjua. 
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4. Resultat 
 

I detta kapitel redovisas resultatet av analyserna av våra intervjuer med några 

yrkesverksamma pedagoger. Vi inleder med en kort presentation av våra fem informanter och 

därefter presenterar vi undersökningens resultat med stöd av de kategorier vi kommit fram till 

vid analysen av det insamlade faktamaterialet. I denna redogörelse kommer vi att ange fiktiva 

namn på pedagogerna för att bevara anonymiteten.  

Pedagog 1 kommer vi benämna som Anna. Anna fullgjorde sin utbildning som lärare mot 

årskurs 1-7 med inriktning, Matematik och Naturorienterade ämnen i slutet på 90 talet och har 

varit verksam sedan dess.  

Pedagog 2 kallar vi Maria. Maria har arbetat i närmare tio år som lärare. Hon utbildade sig 

mot årskurs 1-7 med inriktning Svenska och Samhällsorienterade ämnen.  

Pedagog 3 namnger vi Therese. Therese har utbildning mot årskurs 1-7 och hennes inriktning 

är Svenska och Samhällsorienterade ämnen, inom dessa åldersgrupper har hon varit verksam i 

15 år.  

Pedagog 4, Kristina och är utbildad mot årskurs 1-7 med inriktning Svenska och 

Samhällsorienterande ämnen.  Hon har varit yrkesverksam 15 år. 

Pedagog 5 heter Sara. Hon är i grunden utbildad förskollärare, men valde för några år sen att 

vidareutbilda sig till lärare mot tidigare år. Sara har läst en inriktning mot Svenska och 

Svenska, som andra språk. Hon har varit yrkesverksam inom skolan, i cirka tre år. 

4.1 INTERVJU MED LÄRARNA 

4.1.1 EN GOD LÄRANDEMILJÖ 

 

Informanten Kristina säger att; ”Pedagogens egen trygghet och kompetens är den viktigaste 

och grundläggande faktorn för en god lärandemiljö” (11 december, 2009). Detta citat får 

utgöra inledningen av vad denna informant har för uppfattning om pedagogens egen roll i 

klassrummet. Samtliga informanter anser att klimatet i gruppen är en viktig faktor för en god 

lärandemiljö. De menar, att pedagogen måste hjälpa och stötta eleverna att bli trygga i 

gruppen och i sig själva. Det ska vara ett accepterande klimat i lärande miljön, där alla ges 

utrymme att vara olika och gruppen samarbetar och känner gemenskap. Maria talar om att 

”Det ska finnas glädje och en positiv anda då detta sprids i klassrummet och smittar av sig på 

gruppen” (14 december, 2009). Hon anser, att det ska vara ett uppmuntrande och gott klimat 

mellan skolans samtliga aktörer.  
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Samtliga informanter, anser att pedagogen ska vara en tydlig ledare och att det är viktigt med 

tydlig struktur och rutiner. Vidare anser de att pedagogen ska vara lyhörd för elevernas 

önskemål och åsikter. Informanterna säger, att det är viktigt att pedagogen besitter rätt 

kompetens så att denne har förmågan att möta alla elever. Informanterna framhåller att det bör 

finnas stimulans i rummet för alla elever och de ska vara medvetna om vilka mål de strävar 

mot och hur de ska uppnå dessa. 

Vidare lyfter informanterna vikten av en god organisation i klassrummet, som ytterligare en 

framgångsfaktor. Informanterna, anser att det är viktigt att vara lyhörd för vilka behov som 

finns i elevgruppen och anpassa miljö och undervisning efter detta. Kristina lyfter både den 

psykiska och fysiska miljön, att ”det på något sätt måste finnas en balans dem emellan” (11 

december, 2009). Det måste helt enkelt finnas en fysisk plats för samtliga elever, det ska vara 

en hanterbar fysisk miljö. Hon beskriver tillfällen, när klasserna har varit så stora i förhållande 

till klassrummet att det har haft en stor negativ inverkan på den psykiska miljön och på själva 

lärandet.  

Avslutningsvis så varierar svaren något. Anna menar på att elevdemokrati är en viktig faktor. 

De övriga anser att ett tydligt ledarskap ligger bland topp tre i framgångsfaktorer. Sara 

beskriver vikten av ett gott pedagogisk ledarskap för arbetslaget. Den rollen innehas av 

skolans rektorer, men att det idag kan se väldigt olika ut beroende på både rektorns personliga 

egenskaper samt dennes utbildning. Anna finner sin inspiration via utbildningar och 

forskning, hon anser att det är viktigt att hålla sig uppdaterad. Anna hittar även tips, idéer och 

råd hos sina arbetskamrater och genom observationer i kollegors klassrum. Therese menar på 

att arbetslaget bidrar till stor del med inspiration i hennes arbete för en god lärandemiljö.  

Maria anser att hon finner störst inspiration genom eleverna, även genom författaren Ann- 

Marie Körling, som enligt Maria, är en väldigt klok kvinna med många bra tips och tankar 

som pedagogen kan bära med sig i sitt arbete. Sara hämtar också inspiration från arbetslaget 

och genom att ”spegla” varandras undervisningsmiljöer. Kristina söker stöd i Lpo 94, 

forskning, andra lärare och även bland andra aktörer som arbetar med barn. Samtliga 

informanter betonar att en god lärandemiljö inte något som kommer av sig själv, utan detta 

måste skapas av pedagogen.   

 

4.1.2 ETT GOTT ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

 

Pedagogen Maria lyfter en tänkvärd fråga som hon brukar ha i bakhuvudet i mötet med 

eleverna. ”Hur skulle jag vilja att mina barn blev bemötta i skolan?” (14 december, 2009). 

Hon anser att det är viktigt att inte glömma hur det är att vara barn, att försöka se saker ur 

elevens perspektiv, att förstå och se individen och inte företeelsen.  Maria anser att man som 

pedagog ska bjuda på sig själv, visa sina känslor och vara en god förebild.  
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Kristina, säger att det är viktigt att man som pedagog är positiv. Hon arbetar även medvetet 

med positiv förstärkning av eleverna, det vill säga berömmer de som ”gör rätt”.  

Det är otroligt, hur lätt de andra eleverna påverkas av det. Kristina säger att: ”Jag ställer mig 

frågor om hur jag ska förhålla mig till barnen för att få den stämning i klassen och den miljö 

som jag vill ha. Det är ganska tufft när jag inser mer och mer att det här beror på oss vuxna” 

(11 december, 2009). Kristina nämner också sin egna pedagogiska handledning och att hon 

har gått många kurser. Hon berättar om tillfällen när hon hämtat inspiration och kunskap hos 

andra aktörer utanför den egna skolan. Hon anser också att tillgången till ett fungerande 

arbetslag är något som är viktigt för att skapa goda lärandemiljöer, men anser att det inte alltid 

fungerar så i alla skolor. 

Samtliga informanter lyfter ordet respekt. Maria säger: ”Att visa alla elever respekt, jag kan 

inte förvänta mig att få respekt om jag inte visar dem respekt” (14 december, 2009). 

Informanterna, anser att pedagogen, ska lyssna och locka eleverna till lust att lära. 

Pedagogerna ska vara lyhörda för elevernas synpunkter och vara flexibla. Kristina säger: ”Att 

vi måste fråga barnen hur det tänker om varför de gjorde det som de gjorde” (11 december, 

2009). Barn har ofta en tanke i allt de gör, även om den tanken inte alltid är rätt i våra ögon. 

Alla barn vill göra sitt bästa och vi måste visa barnen respekt. Sara säger: ”Barn gör inte som 

de vuxna säger utan barn gör som de vuxna gör” (11 december, 2009). Informanterna 

poängterade vikten av en god föräldrakontakt och ett samarbete mellan hem och skola. 

 

4.1.3  GOD ORGANISATION I LÄRANDEMILJÖN  

 

Anna och Maria har en samlingsplats i klassrummet i form av en kvadrat där alla är vända in 

mot mitten för att kunna se varandra, i denna kvadrat sker alla samlingar och genomgångar. I 

klassrummet, finns även LärMiT utrustning där pedagogen har tillgång till storbildsduk, 

kanon och datautrustning med uppkoppling mot internet. LärMiT är ett auktoriserat 

utvecklingsarbete inom Barn och Utbildningsförvaltningen i Piteå Kommun vars mål är ”Att 

genom media och IT utveckla lärandets innehåll, form och miljö” (Beskrivning av 

utvecklingsarbete, LärMiT, 2006, s. 3). Anna anser att det är viktigt med mycket inspirerande 

arbetsmaterial i rummet. ”Eleverna ska ha tillgång till mycket material, böcker, datorer och 

laborativt material, för att locka eleverna till lust och nyfikenhet” (14 december, 2009). 

Kristina, använder sig av soffor där hon har sin samlingsplats för eleverna. ”Jag önskar 

bänkar som jag har sett på en annan skola. Soffor har en förmåga att bli lite stökiga då kan 

det vara lättare med träbänkar” (11 december, 2009). Under skoldagen använder hon sig ofta 

av samlingar, egentligen inför varje skiftning i verksamheten. Under dessa samlingar lägger 

hon mycket fokus på vad som har hänt under lektionen eller rasten, vad eleverna har lärt sig 

och vad eleven kan göra bättre till nästa gång samt vad som händer vid nästa lektion eller efter 

rast. 
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 Kristina reflekterar och arbetar mycket utifrån sin egen roll som pedagog och känner att 

samlingarna är ett verktyg för att hålla ihop gruppen. Barnen blir trygga och har en god dialog 

med varandra, hennes pedagogiska arbete bygger mycket på att skapa en god social 

interaktion. Det finns en LärMiT utrustning i klassrummet som fyller en viktig funktion. De 

arbetar med ”Att skriva sig till läsning”, enligt Arne Tragetons tankar om att lära sig läsa och 

skriva via dator, vilket har inneburit att dator är en välkänd artefakt hos dessa elever och att de 

ofta använder sig av elevnära material. 

Pedagogen Therese, har sin klass i olika bord/grupper i klassrummet med fyra elever vid varje 

bord, här sker deras genomgångar. Therese berättar att hon skulle vilja använda sig av 

LärMiT utrustning, men hon har idag inte tillgång till IT i sitt klassrum, vilket hon önskar ska 

komma att installeras inom en snar framtid. 

Sara, har sina samlingar på golvet på en rund matta, hon anser att det är viktigt att samla ihop 

gruppen innan dagen börjar. Hon har också samlingar där under dagen för att ”knyta ihop” 

gruppen.  Sara arbetar utifrån, ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt, och lägger stort fokus på 

riklig tillgång till material, genomförande och uppföljning av lärandeprocessen. Det 

dokumenteras och synliggörs både i text samt bild, som sedan slutar i bokform eller muntlig 

redovisning.  

Samtliga informanter menar att det kan vara av vikt att ha en dagordning och struktur i 

klassrummet samtidigt som det ska finnas möjligheter och utrymme för variation. Det ska 

finnas olika val för eleverna och bidra och uppmuntra dem till att ta eget ansvar över sitt 

arbete och lärande. Några pedagoger, använder sig av arbetsschema vilket betyder att läraren 

lägger upp en planering för olika områden som eleverna skall arbeta med. Därefter får eleven 

själv att välja i vilken ordning, hur och var arbetet görs, alla moment på schemat skall utföras. 

Valet är fritt och eleven tränar eget ansvar men under en struktur som läraren utformat. 

Kristina har också gått från en mer individualiserad arbetsform till att medvetet arbeta 

enhetligt med ett tema eller ämne, där mycket av lärandet ska ske i grupp och i interaktion 

med varandra. Alla pedagoger har rum i rummet och med det menas att de har utformat små 

hörnor eller arbetsplatser där eleverna kan vistats utifrån tycke och smak exempelvis har de 

läshöra, datahörna, arbetsbänkar och myshörna.  

Informanterna anser att det är viktigt att ha i åtanke att ingen grupp är den andra lik, så det 

som fungerar bra för en grupp kanske fungerar mindre bra för en annan. En pedagog, måste 

kunna känna av klimatet och göra eleverna delaktiga i organisationen, detta kan även under 

arbetets gång förändras och då vara i behov av att struktureras om. Pedagogen, ska vara 

flexibel och lyhörd för de behov som finns i klassen.  

Kristina, belyser även vikten av en god samverkan med hemmet. Hon, anser att 

utvecklingssamtalet är bland det viktigaste som äger rum i skolan idag. Att mötet är viktigt 

som hon säger ”för att kunna se varandra i ögonen” (Kristina, 11 december, 2009) och 

stämma av hur allting är. Hon anser att föräldrar är de som bäst känner sina barn och deras 

kunskaper är viktiga för pedagogen att ta del av för att kunna möta eleven efter dennes behov 

när det gäller arbetet i skolan. 
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4.1.4  GODA SOCIALA INTERAKTIONER  

 

Samtliga informanter, menar på att det gäller att vara lyhörd, att ha ögon och öron öppna. 

Pedagogen i klassrummet ska uppmärksamma och ta tag eventuella kränkningar, inget får 

lämnas åt slumpen. De anser att det bör vara tydliga regler och vid konflikter ska eleven tänka 

på sin egen roll i det hela och inte påpeka alla andras del i dispyten. Pedagogerna, tror även att 

allt hänger på den enskilde pedagogens människosyn och att detta är något de har inom sig, 

som alltid funnits men kanske utvecklats genom åren. De tror på samtal, att tala om allt, stort 

och smått men även och framförallt uppmuntra och berömma varandra i gruppen. Vid 

konflikthantering, är det viktigt att alla som är inblandade kommer till tals. Anna, använder 

sig av att alla måste börja med att berätta utifrån ”jag”. Det ger alla en möjlighet att komma 

till tals och att man får utgå från sin egen roll i det som lett till en konflikt. 

 

Kristina påpekar hur viktigt det är att vi också verkligen tar del i de händelser som uppstår och 

är säkra på att den utpekade verkligen är den skyldige. Hon beskriver en incident, där en elev 

blev falskt anklagad av en elev och dennes föräldrar men som sedermera visade sig vara helt 

felaktigt då den anklagade befann sig i utlandet. Detta, var för Kristina en riktig tankeställare 

om hur lätt det är för ”Pelle” att alltid bli anklagad även de gånger han är oskyldig. Kristina 

arbetar med skönlitteratur som utgångspunkt och använder den för att skapa sociala 

berättelser som då leder till både ett kunskapsmässigt lärande men som också skapar 

lärandetillfällen för den sociala kunskapen. Kristina säger att: ” mycket av arbetet handlar om 

pedagogens egen förmåga att skapa goda sociala miljöer” (11 december 2009). Hon ser sin 

roll som ytterst viktig och kan stundtals känna att det är ett enormt ansvar att vara bärare av en 

sådan betydelsefull uppgift. 

 

Rent praktiskt arbetar dessa pedagoger fortlöpande med olika teman så som ger eleverna 

verktyg för de sociala interaktionerna. Det finns ett trygghetsteam på skolan som är till 

förfogande för alla elever i skolan. En av skolorna arbetar utifrån ett lösningsfokuserat 

arbetssätt. Det vill säga att alla ska komma till tals och man ska arbeta utifrån att skapa 

lösningar på konflikterna. 
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5. Resultatdiskussion och metoddiskussion  
 

Detta femte kapitel består av två delar. En resultatdiskussion i vilken vi belyser resultatet av 

det insamlade faktamaterialet och relaterar detta dels till tidigare forskning, dels till våra egna 

uppfattningar. Den andra delen består av en metoddiskussion i vilken vi reflekterar över 

konsekvenserna av vårt metodval. 

 

5.1 RESULTATDISKUSSION 

 

5.1.1  GODA LÄRANDEMILJÖER 

 

I kapitlet tidigare forskning – litteraturgenomgång redogör vi över författarnas olika 

definitioner av en god lärandemiljö. Kernell (2002) talar om pedagogens fingertoppskänsla, 

ett gott klimat, arbetsformer och flexibilitet som verktyg för att skapa en god och inbjudande 

lärandemiljö. Informanterna lyfte många faktorer om vad som bidrar till en god lärandemiljö. 

Ett tillåtande klimat med glädje, uppmuntran och positiv förstärkning var beståndsdelar som 

framkom vid intervjuerna. Det framkom även att en balans i den fysiska och psykiska miljön 

var viktig för att kunna uppnå en god lärandemiljö. Vidare anser Persson (2006) och Nordin-

Hultman (2008) att det pedagogiska uppdraget är att ha kompetens att möta alla elever. 

Kärnan i den kompetensen skall utgöras av att pedagogen har kunskap att arbeta utifrån ett 

relationellt perspektiv. En informant poängterar att det är ytterst viktigt med pedagogens 

etiska förhållningssätt samt dess kompetens att möta alla elever. Enligt Grosin (2003) är 

skolans inre egenskaper viktiga, det innefattar en medveten skolledning och personal inom det 

pedagogiska och sociala klimatet i skolan (PESOK). Detta är även något som två av våra 

informanter anser som en viktig del i skapandet av en god lärandemiljö. Tre av våra fem 

informanter kan vi anse arbeta i en sådan miljö där det finns en medveten skolledning och 

med tydligt pedagogiskt ledarskap.  

Sammanfattningsvis kan vi utifrån vår litteratur och våra informanter se att det råder en 

samstämmighet om vad som definierar en god lärandemiljö. Här vill vi särskilt lyfta vikten av 

en god pedagogisk ledning samt medvetandegöra den enskilda pedagogens möjlighet att 

inverka på en god lärandemiljö. Vi anser att pedagogen är den viktigaste faktorn vad det 

gäller att sträva mot en framgångs skola Våra informanter betonar att en god lärandemiljö inte 

är något som kommer av sig själv, detta måste skapas av pedagogen.  
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5.1.2 ETT GOTT ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

 

Hundeide (2006) menar att det ständigt pågår en process mellan pedagog och elev där 

outtalade kontrakt upprättas. Utformandet avgörs med hjälp av lärarens definitionsmakt, det 

vill säga lärarens syn på eleven. Denna syn appliceras ofta över till eleven själv och dennes 

omgivning. Robertson (2009) talar om att pedagogen är skolans viktigaste verktyg, förutom 

eleven själv. ”Skickliga lärare har lättare för att möta olika elevers förutsättningar att klara 

skolarbetet” (s. 30). Författaren anser att dessa pedagoger har förmåga att visa respekt, 

engagemang och känslor för den enskilde eleven. Detta är även något som våra informanter 

lyfter vid intervjuerna. De anser att man som lärare bör kunna bjuda på sig själv, vara positiv 

och visa sina känslor. Samtliga informanter poängterar hur viktigt det är med respekt 

gentemot eleverna samt att berömma och förstärka positiva beteenden. Informanterna berättar 

även om vikten av elevdemokrati och föräldrasamverkan för att medverka till en god lärande 

miljö. Trots informanternas medvetna uppfattningar om pedagogens viktiga roll i samspelet i 

klassrummet, så är det endast en informant som tydligt lyfter sin enskilda roll och vikten av 

ett gott etiskt förhållningssätt, som det absolut mest avgörande för att skapa en god 

lärandemiljö. Vi kan se att övriga informanter har kunskaperna och arbetar medvetet med att 

skapa goda lärandemiljöer men reflekterar inte vidare över betydelsen av sin egen roll som 

pedagogisk dirigent. De anser att deras förhållningssätt är en medfödd god människosyn, en 

förmåga att möta andra människor, men som har utvecklats och förstärkts genom erfarenhet. 

Strandberg (2006) lyfter vikten av ett välfungerande arbetslag som ger eleverna en god 

förebild för det sociala samspelet och där alla pedagoger har en gemensam grundsyn och 

förhållningssätt. Bland våra informanter kunde vi se att tre av fem ansåg sig arbeta i ett gott 

arbetsklimat med en rådande samsyn och en medveten strävan mot att utvecklas i arbetslaget 

där samtliga av skolans aktörer är delaktiga i kvalitetsarbetet, såsom skolans ledning, 

pedagoger, specialpedagoger och övrig personal.  

Med tanke på resultatet i vår studie, anser vi att pedagogens egna etiska förhållningssätt är 

avgörande vad det gäller skapandet av en god lärandemiljö. Om det är så att ett gott etiskt 

förhållningssätt är en medfödd egenskap, hur ska vi då gå till väga för att välja ut lämpliga 

pedagoger? Är ett gott etiskt förhållningssätt en kunskap vi kan erövra? Vi upplever, precis 

som våra informanter, att detta förhållningssätt är medfött och finns djupt rotat i vår 

personlighet, det avspeglar sig i vårt pedagogiska uppdrag och i samtliga möten med alla 

medmänniskor. 
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5.1.3 GOD ORGANISATION I LÄRANDEMILJÖN  

 

Vi anser att det sociala samspelet som äger rum i den psykiska miljön är en del som påverkar 

organisationen för en god lärandemiljö. Enligt Strandberg (2006) finns det en rad olika 

aspekter att ta hänsyn till vid organisationen av den fysiska miljön. Interaktioner, aktiviteter, 

utvecklingsförlopp, kreativitet är fyra punkter han lyfter för det som ska bilda den goda 

lärandemiljön. 

 Nordin-Hultman (2008) lyfter in ett för oss nytt begrepp ”pedagoghälsan” som beskriver hur 

pedagogen konkret ska utforma en undervisning som gynnar alla elever. Detta ska medverka 

till att skapa en frisk pedagogik, en hälsosam och nyttig lärandemiljö. Hundeide (2006) 

belyser vikten av att anpassa undervisningen med artefakter som är aktuella för eleverna, det 

vill säga elevnära material. 

Våra informanter talar om vikten av att skapa ordning och struktur i lärandemiljön. Eleverna 

ska få möjlighet till variation i aktiviteter samt material, få känna ansvar och delaktighet i sitt 

lärande. Informanterna arbetar utifrån ”rum i rummet” som medverkar till att skapa 

variationsmöjligheter i det vardagliga arbetet. Vi anser, som genomgången litteratur och våra 

informanter, att lärandemiljön ständigt är föränderlig och bör anpassas efter rådande 

situationer.  Det är viktigt att pedagogen reflekterar över organiserandet av miljön och är 

flexibel när det gäller utformandet och omstruktureringen. Pedagogen bör ha i åtanke att 

ingen elevgrupp är den andra lik och att lärandemiljön måste anpassas efter de enskilda 

individerna i klassen.  

I vår studie kan vi se att samtliga informanter medvetet arbetar med organisation av 

lärandemiljön, utifrån olika inspirationskällor och referenser. Vi kan se att miljöerna är olika i 

sin utformning och med tanke på informanternas medvetenhet om lärandemiljön, är anpassad 

efter den elevgrupp som för närvarande arbetar i klassrummet. I Skolverkets Lägesbedömning 

(2009) beskrivs hur undervisningsformen alltmer har gått till en mer individualiserad form 

och att detta har medfört att elever i behov att särskilt stöd har ökat. Detta är, anser vi, en 

kritik mot denna typ av undervisningsform. Bland våra informanter fann vi en, Kristina, som 

medvetet uttalade att hon tagit avsteg från denna mer individualiserade arbetsform och valt att 

arbeta enhetligt i grupp med ett tema eller ämne, då hon är övertygad om att det 

gynnsammaste lärandet sker i interaktion med andra.  

Vi vill lyfta vikten av pedagogisk struktur, ordning och ett medvetet ledarskap för att skapa 

trygghet för alla elever. Vi anser, likväl som Stigendal (2004), att även den sociala strukturen 

i skolan är viktig där pedagogens egna sociala förmågor är av stor betydelse för att skapa en 

god lärandemiljö. Vi ser att i denna sociala struktur ingår olika maktrelationer, roller, 

meningar och kulturer där skolans och pedagogens organisatoriskt sociala förmåga och 

förmåga att samordna dessa, kommer att utgöra en grund för hur skolans arbete för att skapa 

goda lärandemiljöer ska lyckas. Vår uppfattning är att i en miljö där både eleven och 

pedagogen känner sig trygga i sig själva och trygga i sitt samspel med andra, i hög grad 

medverkar till att skapa ett så gynnsamt lärande som möjligt. 
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5.1.4 GODA SOCIALA INTERAKTIONER 

 

Säljö (2005) beskriver människans förmåga att appropriera lärdomar, det vill säga göra dem 

till sina egna, som sedan bildar nya mönster och möjligheter till nya tolkningar, erfarenheter 

och kunskaper. Strandberg (2006) anser att lärandet sker i interaktion med andra och att 

pedagogerna uppmanar och uppmuntrar eleven till att under lektionstid söka hjälp och stöd 

hos en kompis, det handlar om att upprätta en dialog och ge möjlighet till interaktionellt 

lärande. 

Detta var något som några av våra informanter också ansåg främja den goda sociala 

interaktionen i klassrummet och som de aktivt arbetade med i sitt pedagogiska arbete med 

eleverna. Vidare ansåg informanterna att trygghet i grupp och trygghet i individen medverkar 

till en gynnsam lärande miljö. Hundeide (2006) menar att barn föds in i en social värld och 

formas av sin omgivning i samspel med andra.  Det är viktigt att den som vägleder medverkar 

till att skapa trygghet för barnet. Informanterna anser att pedagogerna i klassrummet ska vara 

uppmärksamma och lyhörda inför allt som sker och inte sker i klassrummet, inget får lämnas 

åt slumpen.  

Hundeide (2006) menar att den sociala utvecklingen inte sker spontant utan att det sker i 

samspel med andra som barnet känner tillit till. Informanterna återkommer om vikten av den 

enskilda pedagogens människosyn som utgörande en grund för en god social interaktion i 

gruppen. Gemenskap är en viktig del i samspelet där diskussioner och samtal bidrar till en 

ökad förståelse för varandra. Informanterna poängterar att uppmuntran och beröm är ett 

viktigt verktyg för en god social interaktion. Dessa delar, anser vi, kan utgöra en grund för 

skolans uppdrag att främja likabehandling och verka för demokratiska värderingar. 

Vi tror att trygghet är en av förutsättningarna för den goda lärandemiljön. Tryggheten ska 

genomsyra verksamhetens alla aktörer: Elever, föräldrar, pedagoger, arbetsledare samt övrig 

personal ska vara trygga i sina roller och i interaktionen med varandra. Vi anser att den 

sociala utvecklingen måste förankras och ledas av pedagogens medvetna arbetssätt och 

metoder. Detta innebär att pedagogen måste ha goda kompetenser vad det gäller sociala 

interaktioner då det är en av grundförutsättningarna till att lärande ska kunna äga rum. 

5.2 METODDISKUSSION  

 

Genom vårt val att arbeta med kvalitativa intervjuer och fallstudier så anser vi att vi har 

uppnått de effekter som Backman (2008) beskriver. Vi har fått en djupare förståelse och 

beskrivning genom att använda oss av detta metodval.  Då hermeneutiken grundar sig på 

forskarens erfarenheter och förförståelse har vi fått nyttja våra kunskaper. Enligt Patel & 

Davidsson (2003) har forskaren egen tolkningsrätt, detta har medverkat till det resultat vi 

uppnått i denna studie.  
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Vid valet av informanter utgick vi från Holme & Solvang (1997) där de betonar vikten av 

informanter då dessa har en stor betydelse för resultatet. Vi har gjort ett medvetet urval då vi 

valde informanter med omsorg och med ett tydligt mål för våra intervjuer. Intervjuer är ett 

socialt samspel där både forskare och informant är delaktiga och bidragande till hur den ska 

förlöpa, enligt Kvale (1997), Patel & Davidsson (2003).  

Vid våra intervjuer skapades en god stämning och vi fick förtroliga svar. Hur hade det sociala 

samspelet sett ut om vi valt informanter som vi saknade relation till? Medverkande faktorer 

till de goda samtalen kan vara att vi vistades i informanternas egna lokaler, vi valde en tid 

som passade och vi hade en personlig relation sen tidigare.  

Vi reflekterar över om våra tidigare relationer med informanterna kan ha haft en viss 

betydelse för resultatet, då vi redan hade en bild och en förförståelse om den enskilda 

pedagogen och hennes sätt att arbeta. Det är också en av orsakerna till att vi valde att arbeta 

utifrån det hermeneutiska perspektivet.  

Vi ställer oss frågan; om vi hade kunnat se och tolka informanternas framgångsfaktorer utan 

vår förkunskap eller om vi är färgade av våra tidigare erfarenheter? Har någon av 

informanterna förskönat verkligheten, det vill säga anpassat svaren till rådande styrdokument 

och forskning, medan arbetet i klassrummet ser annorlunda ut?  
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6. Slutsatser 

 

Avslutningsvis granskar vi om vi har uppnått syftet med denna studie, om våra 

forskningsfrågor kan anses besvarade samt reflekterar kring fortsatt forskning inom området. 

Vi upplever att vi till viss del har uppnått de resultat som motsvarar syftet och 

forskningsfrågorna. Vi har fått svar på och beskriver hur pedagogerna/informanterna arbetar 

enligt deras egna uppfattningar. Vad vår studie inte kan besvara är om pedagogerna verkligen 

lyckats med att implementera, de av oss valda, tre framgångsfaktorerna i sitt dagliga arbete i 

skolan.  

Observationer skulle kunna utgöra ett gott komplement för en fördjupad kännedom och ett 

eventuellt tydligare eller ett annorlunda reslutat, varför vi gärna hade använt oss även av detta 

verktyg i vår studie. Att arbeta med observationer kan vara tidskrävande både vid själva 

observationen och vid analysen. Tyvärr så rymdes inte detta inom vår tidsram och vi insåg att 

vi blev tvungna att göra andra prioriteringar.  

Om vi skulle ges möjlighet till att forska vidare eller som förslag på fortsatt forskning inom 

detta område, vill vi gärna lyfta skolledningens roll och den pedagogiska ledarens betydelse. 

Vi kan se att skolans ledare och pedagogiska ledarskap skulle kunna utgöra en ytterligare 

framgångsfaktor. Kvalitetssäkring och kvalitetsredovisning är viktiga instrument för att uppnå 

en enhetlig och god lärandemiljö, det är något vi under vår studie fått en tydlig uppfattning 

om. 

Vi har, likväl som vår litteratur och informanter, fått bekräftat att pedagogen är skolans 

viktigaste verktyg för goda lärandemiljöer. I vårt arbete har vi fått bekräftat våra tidigare 

uppfattningar om pedagogens roll, vilket i sig inte gav oss så många nya insikter, men dock en 

förstärkning av de kunskaper vi redan är bärare av. I Skolverkets rapport Lägesbedömning 

(2009) har de angett tre kompetenser som är viktiga för att nå pedagogiska framgångar. Vad 

som vi anser vara anmärkningsvärt är att bland dessa tre kompetenser omnämns inte den 

enskilda pedagogens betydelse. Utifrån den forskning och övrig litteratur vi har tagit del av 

samt de slutsatser vi uppnått vid våra intervjuer, blir vårt huvudresultat att pedagogen 

verkligen har stor betydelse som dirigenten för goda lärandemiljöer. 
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Bilaga 

 INTERVJUFRÅGOR 

 

1. Hur ser en god lärande miljö ut för dig? 

2. Vilka tre faktorer anser du vara de viktigaste som medverkar till en god lärande miljö? 

3. På vilket sätt arbetar du med ditt etiska förhållningssätt i ditt dagliga möte med skolans 

elever?  

4. Hur organiserar du elevernas rum för lärande? 

5. Hur arbetar du aktivt med klassens sociala interaktion i er vardag? 

6. Var hämtar du din inspiration vad det gäller utformandet av en god lärandemiljö?  

 

 

 


