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Abstrakt
Syftet med min studie var att skapa förståelse för om pedagoger i grundskolans tidigare år 
möjliggör en lärandemiljö på lika villkor för alla elever samt utveckla förståelse för hur de gör 
detta. Jag har gjort tre kvalitativa intervjuer med verksamma pedagoger inom grundskolans 
tidigare år samt två observationer. Min studie har baserats på dessa intervjuer, observationer 
och på tidigare forskning. Olika teoretiska perspektiv har använts som instrument för att 
analysera min studie. Pierre Bourdieu menar att den habitus som dominerar i klassen avgör 
hur undervisningen ser ut. Det leder i sin tur till att de elever som tillhör den habitus som 
dominerar i skolan har en fördel gentemot de andra eleverna. Det här synsättet har betydelse 
för lärandemiljön för elever i skolan och därför har jag bland annat använt Bourdieus syn på 
habitus som analysinstrument i min studie. Resultatet i min studie pekar mot att pedagogerna 
anser att det är betydelsefullt att se alla elever och utforma undervisningen efter varje enskild 
elev. Genom att vara tydlig och individanpassa undervisningen går det att skapa en god 
lärandemiljö för alla elever menar de. Pedagogerna anser även att beröm och uppmuntran är 
viktigt för att skapa en god lärandemiljö. 

Sökord: Specialpedagogik, en skola för alla, lärandemiljö, klassrumsmiljö
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Jag vill med detta arbete först och främst tacka min handledare Solange Perdahl som har 
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1. Inledning 
”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling”(Skolverket, 2006, s. 4). Jag anser att alla 
elever som börjar skolan ska ha samma möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. 
Oavsett om en elev har en diagnos eller inte ska han/hon få möjligheten till en väl fungerande 
skolgång. Pedagogens uppgift är att utforma lärandemiljön på så sätt att alla elever har samma 
möjligheter och förutsättningar att lyckas och skapas en tolerant miljö i klassrummet. 

Då skapas en vi känsla och eleverna känner att de har inflytande och är jämställda. Deras 
behov av att hävda sig gentemot varandra minskar och toleransen ökar. Därmed ges det 
utrymme att vara lite annorlunda och den enskildes utvecklingsmöjligheter ökar (Åberg, 
1994, s.23).

Under min utbildning har jag insett att det i dagens skolor är en stor variation på 
kunskapsnivån hos eleverna samt att det finns många elever som har diagnoser av olika slag. 
Om skolan väljer att placera de ”svagare” eleverna i en egen grupp tror jag att det finns en 
risk att de förlorar förebilder i de andra eleverna. Inom det relationella perspektivet (Persson, 
2001) menar man att svårigheter inte läggs på individnivå utan ses i en vidare kontext. Vidare 
anses att svårigheter uppkommer i relation mellan individ och miljö.

En pedagog bör ha förmågan och kunskapen att kunna skapa en lärandemiljö för alla elever. 
Tornberg (2006) skriver att skolan har ett ansvar i att se till att alla elever har det bra i skolan. 
Det benämns ”en skola för alla” och utifrån mitt sätt att se det finns det vinster med att alla 
elever ska kunna gå i skolan och få den undervisning de behöver för att utvecklas i sitt 
lärande. Assarsson (2007) poängterar att en skola för alla innebär mångfald, fokus ska ligga 
på att alla elever som går i skolan ska ha det bra. I min blivande yrkesroll anser jag att det är 
ytterst relevant att ha kunskap om hur pedagogen arbetar för att skapa en god lärandemiljö för 
alla elever. Just detta känns väldigt viktigt och är därför någonting jag vill ta reda på mer om. 
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2. Syfte
Mitt syfte är dels att skapa förståelse för om pedagoger i grundskolans tidigare år möjliggör en 
lärandemiljö på lika villkor för alla elever samt utveckla förståelse för hur de gör detta. 

2. 1 Forskningsfrågor

 Vilka strategier använder pedagogen sig av för att skapa en lärandemiljö där alla 
elever passar in? 

 Vad i klassrummet kan karakteriseras som en god lärandemiljö? 

2. 2 Syftesprecisering
Beteckningen lärandemiljö har många olika namn. Åberg (1994) använder ordet 
klassrumsklimat istället för lärandemiljö. Åberg menar att ett gott klassrumsklimat uppstår när 
eleverna möts av tolerans och acceptans och känner att de duger. Även när eleverna lyssnar på 
varandra och när känner att de är omtyckta och accepterade så skapas ett gott 
klassrumsklimat. Skolverket (2001) använder orden ”en stödjande miljö”. De skriver vidare
att:

En engagerad lärare som stöttar eleven, ett positivt samarbete med hemmet, en struktur 
för kunskapsöverföring och samarbete inom skolan, bra klassrumsklimat, en insiktsfull 
arbetsledare och nödvändiga resurser är viktiga faktorer för alla elever. (Skolverket, 2001 
s.38)

Vad en lärandemiljö innebär varierar och har olika betydelse för olika människor och 
beroende på vilket perspektiv det ses utifrån. Persson (2001) belyser till exempel att inom det 
relationella perspektivet så bör skolan anpassa undervisningen efter eleven. I och med detta så 
arbetar skolan inkluderande för att hjälpa en elev i svårigheter. Inom det kategoriska 
perspektivet så skiljs eleven från övriga klassen för att arbeta i en egen grupp som ska kunna 
hjälpe eleven med de svårigheter som denna har, där arbetar skolan exkluderande.    

Assarsson (2007) menar att en god lärandemiljö är när pedagogen har förmågan att kunna se 
elevernas olikheter som resurser istället för problem och på så sätt få alla elever delaktiga i 
undervisningen. Det finns många olika benämningar på en god miljö i skolan men jag väljer 
att i min studie kalla det lärandemiljö.



3

3. Bakgrund
I bakgrunden kommer styrdokumenten, historia, olika teoretiska perspektiv och tidigare 
forskning att behandlas. De perspektiv jag har valt att behandla är Bourdieu och hans syn på 
habitus, det kategoriska/relationella perspektivet, den sociokulturella, kognitiva och 
behavioristiska synen på vad en god lärandemiljö är. Anledningen till att jag har valt just de är 
för att förstå hur man ska tänka kring elevers olikheter och hur detta kan kopplas till skolans 
förmåga att hantera detta, dvs. hur möter lärandemiljön upp elevers olikheter. 

3. 1 Styrdokument
Skolverket (2006) behandlar skollagen som innehåller bestämmelser om skolplikt och alla 
barns rätt till utbildning. Läroplanen är en förordning som regeringen utfärdar och som måste 
följas. Det finns tre olika läroplaner där alla har en gemensam syn på kunskap, utveckling och 
lärande. Lpo 94 heter läroplanen för det obligatoriska skolväsendet och i den finns det två 
olika slags mål, de mål som skolan strävar efter att eleverna ska uppnå och de mål som 
eleverna ska uppnå. Vad säger då Lpo 94 gällande ämnet en god lärandemiljö?

I Lpo 94 (Skolverket, 2006) beskrivs att undervisningen inte kan utformas lika för alla elever.
Skolan har också ett särskilt ansvar för de elever som har svårigheter att nå de olika målen. 
Tornberg (2006) skriver även hon att alla elever ska ha samma möjligheter och rätt till 
utbildning. De elever som är i behov av särskilt stöd ska få den hjälp som behövs för att kunna 
nå samma kunskaper som sina klasskompisar. Lpo 94 (Skolverket, 2006) belyser också att 
alla elever även ska få utvecklas i skolan och få möjligheten att känna glädje över att lyckas 
och göra framsteg.

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (Skolverket, 2006 s.4). Det står också att 
skolan ska sträva efter att eleverna känner en nyfikenhet inför att lära sig nya saker. Säljö 
(2000) hävdar i sin tur att eleverna lär sig vilka sätt som är mest effektiva för inlärning genom 
att ta del av klasskamraternas tankar. I Lpo 94 (Skolverket, 2006) beskrivs vidare att det också 
viktigt att eleverna ska lära sig att använda sig av det sätt de själva tycker är det bästa för 
inlärning.

3. 2 Historia
Skolverket (1998) skriver att beslutet om folkskola fattades år 1842 men då handlade det inte 
om en skola för alla barn. Barnen i de familjer som hade det dåligt ställt fick inte gå i skolan 
vilket innebar att det blev en skola för eliten. 1910 uppkom det klasser som kallades 
svagklasser, förskolans lärare protesterade mot detta och menade på att det här var en slags 
uppdelning av de bättre och de sämre barnen. ”Bland förespråkarna fanns de som menade att 
barnen kunde delas upp i fyra grupper: 1) de efterblivna, 2) de fysiskt och psykiskt svaga, 3) 
de lata och tröga och slutligen 4) de fysiskt och psykiskt normala” (Skolverket, 1998 s.14).
De ansåg att när de olika grupperna skiljdes åt så skulle barnen få de bästa möjliga 
förutsättningarna till utveckling och lärande. De barn som hade sociala problem avskärmades 
även de från folkskolan och placerades ut på olika anstalter efter svårighetsgraden på barnets 
problem. Persson (2001) betonar att man inom det relationella perspektivet anser att 
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svårigheterna inte finns på individnivå utan skapas i relationen mellan eleven och miljön och 
att eleven ska kunna gå i sin klass och få den hjälp som denna behöver. Till skillnad från detta 
skriver just skolverket (1998) att man förr ansåg att de elever som befann sig i svårigheter 
skulle avskärmas från skolan. 

Skolverket (ibid.) fortsätter med att poängtera att under 1900- talets början fanns ett intresse 
för institutioner vilket hade sin grund i att förändra barnen, vilket ansågs vara någonting som 
alla skulle tjäna på. Det här ledde till utfrysning och isolering. Det var inte förrän 1915 som så 
många som 94 % av barnen gick i folkskolan. Nu fick skolan både möjligheterna men också 
skyldigheterna att även ta hand om de barnen som var i behov av särskilt stöd. Barnen som 
avvek från normaliteten undervisades nu antingen ensamma eller i separata mindre grupper. 
År 1962 fördubblades resurserna under tio år. År 1970 förändrades synen på handikappade
och mycket i specialundervisningen förändrades. Forskning och utvärdering över vad 
specialundervisningen ledde till började nu efterfrågas. Handikapp började nu anses vara 
beroende av hur miljön runtomkring barnet var utformad. Större krav på att anpassa miljön 
runt en elev i behov av särskilt stöd ställdes nu. Det diskuterades nu om att skolan hade
undervisningssvårigheter. Som en följd av detta kom ett förslag om en ny lärarutbildning med 
större inslag av specialpedagogik. När 1980 års läroplan, lgr 80 kom var målet att integrera 
elever i behov av särskilt stöd i de vanliga klasserna samt att skolan skulle utformas efter 
elevernas förutsättningar och behov. Egelund, Haug och Persson (2006) hävdar att under 
1990-talet handlade många offentliga utredningar om specialpedagogisk forskning. ”Det är 
också intressant att notera att det blivit allt svårare att skilja pedagogisk forskning från 
specialpedagogisk i takt med att den senare i allthögre grad kommit att rikta intresset mot 
områden som av tradition hänförts till det pedagogiska området” (Egelund, Haug och 
Persson, 2006 s.138). Under perioden 1998 till 2002 har forskningen om specialpedagogik 
ökat mycket. Under början a 2000-talet är individualiseringen i grundskolan ett betydelsefullt 
faktum, syftet är att kunna möta varje elev där de är. 

3. 3 Teoretiska perspektiv

3.3. 1 Pierre Bourdieu

Broady (1998) förklarar att Pierre Bourdieu är en fransk kultur- och utbildningssociolog och 
forskningsledare i Paris. I Lpo 94 står att: ”Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på 
grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionshinder eller för annan kränkande behandling” (Skolverket, 2006 s.3). Det står också 
att: ”Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete” (Skolverket, 2006 s.7).
Men enligt Bourdieu så behandlas eleverna ändå olika beroende på vilken uppfostran och 
bakgrund de har.

Brändström och Wiklund (1995) skriver att Bourdieu anser att skolan sorterar eleverna efter 
social bakgrund på ett sätt som inte syns. De blir sorterade på ett sådant sätt att de från högre 
sociala grupper har en fördel mot de andra som i sin tur blir missgynnade. Brändström och 
Wiklund belyser det Bourdieu säger om att det är i hemmiljön som barn lär sig olika attityder, 
värderingar och förhållningssätt och de här olika värderingarna och attityderna ser olika ut för 
olika sociala grupper. Skolan agerar i sin tur på ett sådant sätt att de blundar för de här 
skillnaderna och i sitt handlande agerar de som om alla elever skulle vara likadana. Bourdieu 
menar att den sociala bakgrunden spelar störst roll i skolan men att även kön och boendeort 
spelar roll. 
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Broady (1998) tar upp begrepp som Bourdieu anser viktiga, det är kapital, habitus och fält. 
Han menar på att det finns olika kapital. Kulturellt kapital omfattar språkbruk och kunskap 
om klassisk musik och litteratur. Brändström och Wiklund (1995) understryker att det till stor 
del är föräldrarnas utbildningsnivå som avgör hur stort det kulturella kapitalet är. 
Socialtkapital handlar i sin tur om det sociala nätverket i form av familj och vänner. Det 
sociala nätverket har också inverkan på de andra kapitalformerna. Även om man har en hög 
utbildning så kan man inte få ett riktigt bra jobb utan socialt kapital. Till sist så har det 
ekonomiskt kapitalet att göra med materiella tillgångar. Bourdieu (1999) skriver om habitus, 
som en koppling mellan eleven och det sociala rum som han/hon befinner sig i. I det sociala 
rummet skapas avstånd mellan människor och det är där som olika beteenden formas. Alla 
elever bär på en kapitalvolym ”ryggsäck”, en ekonomisk och en kulturell. Stor kapitalvolym 
innebär en fördel för eleven. Eleverna har olika livsstilar, umgängeskretsar, 
fritidssysselsättningar, sociala erfarenheter och ett visst tankesätt är några saker som påverkar 
hur en elevs livsstil kommer att se ut. 

Brändström och Wiklund (1995) förklarar habitus på det här sättet: ”Mellan det sociala 
rummet och rummet av livsstilar, dvs. mellan människors objektiva livsvillkor och praxis, 
konstruerade Bourdieu en intermedierande länk i form av habitus” (Brändström & Wiklund, 
1995 s.9). Broady (1998) förklarar i sin tur habitus: ”En människas habitus grundlägges 
genom de vanor hon införlivar i familjen och skolan och fungerar sedan som ett seglivat och 
ofta omedvetet handlingsmönster” (Broady, 1998 s.3). Brändström och Wiklund (1995) 
fortsätter med att klargöra att habitus kan beskrivas som ett slags mellanled. Habitus skapas 
av hur människornas liv har sett ut och hur människans livsvillkor ser ut. När en ny situation 
uppstår så styr habitus hur människan ska tänka, känna och handla. Alla har sin egen habitus 
men i olika grupper finns också habitus som bildas av gemensamheten i gruppen och ser 
därför olika ut i olika grupper. Människor fungerar på det sättet att vi vill vara i de grupper 
som stämmer överens med vårat eget habitus för att känna välbefinnande. Bourdieu (1999) 
understryker att elevens habitus formas allt eftersom eleven lever sitt liv. Det här kommer i 
sin tur att tolkas av de människor som befinner sig runt eleven. 

Bourdieu (ibid.) poängterar att en elev ständigt befinner sig i olika miljöer. Miljön runt eleven 
är med och påverkar hur elevens beteende ska komma att synas. Ibland överensstämmer ens 
habitus med miljön eller det fält man är inne i men ibland gör det inte det. Broady (1998) 
skriver om att så länge allt fungerar bra är elevens habitus osynligt men när det uppstår en 
situation då eleven inte längre fungerar i sin miljö kan problem uppstå. Bourdieu (1999) anser 
att det habitus som dominerar i klassen är det som avgör hur undervisningen ska komma att 
formas. Skolan ser ut så att de som tillhör det habitus som är dominerande har en fördel. De 
elever vars livsstil gör deras ryggsäck större har en fördel i skolan mot de elever vars 
ryggsäck och kulturella kapital inte är lika stort. Eleverna föds in i en social klass som sedan 
avgör den här elevens kulturella kapital som i sin tur gör att elever får ett försprång eller 
hamnar efter beroende på det kulturella kapitalet. Brändström och Wiklund (1995) belyser att 
eftersom habitus grundar sig på tidigare erfarenheter och upplevelser så får det som händer för 
barnen i hemmet stor betydelse. Habitus kan förändras men det som har lagts som grund hos 
ett barn är svårt att ändra på. Det här leder i sin tur till konsekvenser för undervisningen och 
utbildningen för barnet. 
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3.3. 2 Lärandemiljön sett utifrån det relationella och det kategoriska perspektivet

Persson (2001) skriver att det inom det kategoriska perspektivet uppfattas så att det är eleven 
som har svårigheter, det benämns en elev med svårigheter. Inom det relationella perspektivet å 
andra sidan benämns det en elev i svårigheter. Här är det miljön och det som sker runtomkring 
eleven som avgör om en elev befinner sig i svårigheter eller inte. Med hjälp av förändringar 
som görs runt eleven kan också elevens svårigheter reduceras. För att stödja eleven inom det 
relationella perspektivet individanpassar pedagogen undervisningen så att den passar den 
enskilde eleven. Persson skriver vidare att man inom det relationella perspektivet arbetar 
inkluderande. Eleven har rätt att gå i sin egen klass och där få den hjälp och det stöd som 
behövs. Alla elever ska vara involverade i undervisningen. Inom det kategoriska perspektivet 
menar man däremot att eleven själv medverkar till svårigheterna och det är också hos eleven 
som svårigheterna sitter. Ofta söks psykiska orsaker till varför en elev har svårigheter av olika 
slag. Specialpedagogens uppgift blir inom det kategoriska perspektivet att hjälpa till med att 
göra så att elevens svårigheter försvinner. Inom det kategoriska perspektivet så blir eleverna 
med svårigheter skiljda från den övriga klassen och får arbeta i en egen grupp där 
svårigheterna bearbetas.

3.3. 3 Lärandemiljön sett utifrån det sociokulturella perspektivet

Säljö (2000) anser att en av de största förespråkarna inom det sociokulturella perspektivet är 
Vygotskij. Utgångspunkten i ett sociokulturellt perspektiv är intresset för hur individer och 
grupper tillägnar sig och utnyttjar resurser både fysiska och kognitiva. Genom att ta del av 
andras tankar kommer eleverna förstå att det finns många olika sätt att tänka på och på så sätt 
lära sig vilka som är de mest effektiva. Den centrala platsen för lärande är skolan. I skolan ska 
pedagogen eftersträva att eleverna tillägnar sig kunskap på bästa sätt. Skolan bör se vilka 
elever som lyckas eller inte lyckas att tillägna sig kunskap utifrån undervisningens utformning 
och sedan lägga upp undervisningen utifrån detta. 

Säljö (ibid.) betonar att för att eleverna ska få en förståelse för sådant som sker runtomkring 
dem använder de sig av olika verktyg och redskap. Om en elev har svårigheter inom ett visst 
ämne kan pedagogen, eleven och andra inom skolan utveckla redskap för att förstå detta 
ämne. För bönderna och de människor som är svaga är hävstången och grävskopan ett 
exempel på ett bra redskap, och för de som plöjer och sår är oxen, skördetröskan och traktorn 
bra redskap. Säljö fortsätter med att förklara att människan har en förmåga att utveckla 
redskap till det vi är svaga i.

Dysthe (2003) skriver att alla människor upplever världen på olika sätt, sina egna sätt. Vi bör 
ta del av andra människors erfarenheter för att utveckla vårt lärande. Pedagogen ska därför 
med fördel arbeta för att hitta en balans mellan det sociala och individuella samspelet hos 
eleven för att kunna nå den maximala miljön för lärande. För att lärande ska kunna ske på 
individnivå måste eleverna först lära sig att samarbeta och kommunicera med varandra. Det är 
främst vid samarbete som kunskap uppstår. ”Mening, kunskap och förståelse skapas genom 
interaktion” (Dysthe, 2003 s.52). Hon skriver vidare att språk och kommunikation är viktiga 
delar när der gäller lärande. När eleven formulerar sina tankar i ord, delar med sig av dessa 
tankar till andra och får reaktioner som bidrar till en dialog av det förstådda och inte förstådda 
så utvecklas elevernas lärande. Genom att samarbeta lär sig eleverna både att ta personligt 
ansvar men också att arbeta för ett gemensamt mål tillsammans med en grupp. Lärande går ut 
på att delta i sociala läroprocesser och eleverna måste därför få möjligheten att öva på att bli 
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delaktiga och lära sig samarbeta för att utvecklas. Eleverna lär sig av varandras kunskaper och 
kommunikation mellan varandra blir därför en avgörande fråga gällande lärande. 
Kommunikation och språk är grundförutsättningarna för att eleverna ska kunna utvecklas i sitt 
lärande. Eftersom alla elever är olika och har olika kunskap lär sig eleverna genom att ta del 
av andra elever och deras sätt att handla. Säljö (2000) menar att pedagogen bör vara medveten 
om att kunskap utvecklas bäst i sociala sammanhang och i social samvaro med andra. Det är 
från andra elever och människor runtomkring som möjligheten att lära sig ny kunskap 
uppstår.

Säljö (2000) skriver om Vygotskijs syn på den närmaste utvecklingszonen och att den är ett 
begrepp inom den sociokulturella teorin som beskriver människors utveckling och lärande. 
Den beskriver avståndet mellan vad eleven kan prestera själv och vad han/hon kan prestera 
med hjälp av andra. Det innebär alltså att en mer kompetent person kan hjälpa en mindre 
kompetent för att uppnå lärande. Om en elev har svårt för att klara av en uppgift på egen hand 
så kan detta bli möjligt med hjälp och stöd från andra. I skolan kan det många gånger se ut på 
det här sättet, eleven förstår vad som sägs och vad som ska göras men klarar inte av uppgiften 
själv utan behöver hjälp ifrån någon annan. Tanken med utvecklingszonen är inte bara att se 
den kunskap eleven har utan också att pedagogen kan se vilken potential eleverna har utifrån 
sitt sätt att agera. I skolan ska eleverna utvecklas socialt, pedagogen ska hjälpa eleverna att 
utvecklas och få de redskap som behövs för lärande men det är eleven själv som måste vara 
med och skapa sin egen utveckling.

Dysthe (2003) skriver att motivationen finns inbyggd i samhällets förväntningar på eleverna. 
När eleverna upplever att det de lär sig hänger samman och skapar en mening så känns 
lärandet i sin tur meningsfullt. Pedagogen har ett betydelsefullt arbete i att skapa en god 
lärandemiljö där eleverna känner sig stimulerade. Även att eleverna får vara aktiva har 
betydelse för deras utveckling. Eleverna måste få känna att de är accepterade, uppskattade och 
att deras kunskap betyder någonting för andra. Får eleverna uppleva detta så blir de mer 
motiverade. När eleverna får delta i en grupp och känna sig uppskattade skapas också 
motivation för fortsatt lärande. Viljan av att lära grundar sig i att det som görs är meningsfullt. 
Därför måste det eleverna får lära sig i klassrummet kännas väsentligt av alla inte bara 
läraren.  

3.3. 4 Lärandemiljön sett utifrån det kognitiva perspektivet

Dysthe (2003) belyser att Piaget är känd inom den kognitiva inlärningsteorin och att den har 
haft ett stort inflytande på dagens undervisning. Lärande uppstår när eleverna tar emot 
information, tolkar den nya informationen och sedan slutligen kopplar samman den nya 
kunskapen med gammal erfarenhet. Det är när eleven själv är aktiv som han/hon också kan 
tänka och forma ny kunskap. Kunskap och förståelse sker när eleven kopplar samman det nya 
med det han/hon redan vet. En god lärandemiljö uppstår på så sätt genom aktivt engagemang 
från eleverna. Pedagogen bör med fördel poängtera för eleverna att skaffa sig en djup 
förståelse i ett ämne och vara medveten om vad det är som ligger bakom kunskapen. Inte bara 
lära sig för lärandets skull. 

Vidare belyser Dysthe (2003) att metakognition är ett uttryck som är viktigt inom denna teori 
och innebär att eleven ska kunna reflektera över sitt eget tänkande och sin förståelse. Genom 
att göra det blir eleven uppmärksammad på vilket som är det bästa inlärningssättet och 
utvecklas också då i sitt lärande. För att kunna främja sitt eget lärande bör eleven lära sig att 
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reflektera över sin kunskap. Betydelsen av att kunna reflektera över sitt eget lärande är en 
anledning till att det idag ofta används loggskrivning, dokumentation och självvärdering i 
skolorna.

Dysthe (2003) understryker att inom den kognitiva inlärningsteorin är inre motivation viktigt. 
Eleverna blir motiverade att lära sig nya saker så länge de får hålla på med aktiviteter inom 
olika områden som de är intresserade av. De tillägnar sig ny kunskap när de inser att saker 
och ting inte är som de förväntat sig eller är som de har lärt sig tidigare.     

3.3. 5 Lärandemiljön sett utifrån det behavioristiska perspektivet

Dysthe (2003) menar att det behavioristiska perspektivet under en lång tid har representerat 
huvudlinjen inom inlärningspsykologi och grundar sig på en empirisk kunskapssyn. Respons 
och stimulans är en viktig del i teorin vilket innebär att eleverna bör få mycket respons för att 
en god lärandemiljö ska uppstå. Skinner var framstående inom denna teori och menar att

Processen fram till att bli kompetent på ett område måste delas in i ett stort antal små steg 
med förstärkning efter varje uppnått steg. Genom att göra varje steg så kort som möjligt 
kan förstärkningen ske maximalt ofta medan de negativa konsekvenserna av att göra fel 
reduceras till ett minimum. (Dysthe, 2003 s.35) 

Genom att låta eleverna lära sig små bitar åt gången kommer lärande att ske på ett optimalt 
sätt. För att eleverna ska kunna gå vidare från ett kunskapssteg till nästa ska eleverna få göra 
test med jämna mellanrum. Då skapas en säkerhet om att eleven behärskar området och på så 
sätt är redo att gå vidare till nästa steg. Hon fortsätter med att påpeka att det bara går att ta till 
sig en viss mängd information åt gången. Varje nytt moment måste därför undervisas enskilt 
ett åt gången så att eleverna hänger med. Inom det behavioristiska perspektivet ska 
inlärningen vara organiserad. För att eleverna ska kunna få en god lärandemiljö måste 
undervisningen runtomkring vara strukturerad och organiserad. Eleverna ska enligt denna syn 
lära sig ny kunskap steg för steg och det är först vid ett senare skede som eleverna kommer att 
vara mogna att börja tänka, reflektera och så småningom också använda sin kunskap. 

Dysthe (ibid) understryker att yttre motivation som belöning och straff är meningsfulla delar 
inom det behavioristiska perspektivet. Det används för att eleven ska förstå vikten av 
konsekvenserna av ett visst beteende. Beter eleven sig på ett olämpligt sätt kommer det också 
att få följder och tvärtom.

3. 4 Tidigare forskning
För att få en djupare förståelse för vad som karaktäriserar en god lärandemiljö kommer jag 
under den här rubriken att titta närmare på vad tidigare forskning visar angående att skapa en 
god lärandemiljö för alla elever.

3.4. 1 En skola för alla

Assarsson (2007) problematiserar i sin studie att när en skola för alla kommer på tal handlar 
det oftast om de elever som stör. Det är mest frågan om några få elever och fokus hamnar lätt 
på de elever som är i behov av särskilt stöd. Från att det egentligen borde vara fokus på alla så 
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handlar det om de elever som är i svårigheter och hur de eleverna inte kan anpassa sig till det 
klimat som råder i skolan. ”En skola för alla implicerar mångfald, men i talet om en skola för 
alla i ett specialpedagogiskt perspektiv, tenderar ofta studier att fokusera på fåtalet elever i 
svårigheter och deras möjligheter till delaktighet” (Assarsson, 2007 s.227). Assarsson 
fortsätter med att påpeka att undervisning och arbetsuppgifter som saknar struktur kan komma 
att göra att vissa elever hamnar i svårigheter som de egentligen inte skulle behöva vara i. Så 
länge en elevs olika beteenden inte ses som störande så ses inte heller de här beteendena som 
ett problem. Assarsson menar på att för att kunna skapa en skola för alla ska elevernas 
olikheter bemötas som resurser. När pedagogen har förmågan att kunna se elevernas olikheter 
som resurser istället för problem går det i sin tur att få alla elever delaktiga i undervisningen, 
vilket är en förutsättning för att skapa en god lärandemiljö. Det som anses som störande hos 
en elev måste få finnas kvar, tas till vara på och komma till användning. Det här går att 
jämföra med Bourdieus (1999) resonemang om habitus som innebär att vissa elever har en 
fördel i skolan utifrån den livsstil de har levt och den familj de kommer ifrån. I skolan ser det 
ut så att de som tillhör det dominerande habitus har en fördel mot de andra eleverna. Sådant 
som vilken familj och social klass en elev kommer ifrån ger eleverna fördelar eller motsatsen 
samtidigt som det är någonting som eleven inte rår över.

Tornberg (2006) vill med sin studie behandla synsättet en skola för alla. Studien beskrivs 
utifrån en social representationsteori och etisk teoribildning. Hon skriver om att när det talas 
om elever i svårigheter så blir det lätt en jämförelse med det normala. Svårigheterna ses 
utifrån att eleverna skiljer sig från det som är normalt. De som behöver extra stöd behöver det 
för att de inte når upp till normen om vad eleverna ska kunna. Det går att se på elever i 
svårigheter på två olika sätt, svårigheter som finns hos den enskilde individen eller som 
svårigheter som finns i samhället runtomkring, alltså elever med svårigheter eller elever i 
svårigheter. Är det hos individen eller i skolmiljön som problemet sitter? Om det ses utifrån 
ett individperspektiv handlar det om att det är eleven som har ett problem och skolan skall 
lösa det. Det är hos eleven och dennas bakgrund som problemet finns. 

Tornberg (ibid.) understryker att hemförhållanden, diagnoser, beteendeproblem, 
inlärningssvårigheter och bristande sociala färdigheter kan vara orsaker till en elevs problem. 
Genom att göra en kartläggning av elevens bakgrund går det att få en ökad förståelse för 
elevens svårigheter. I och med att vidta olika åtgärder går det att tillfredsställa de bristerna 
som eleven har. Persson (2001) poängterar dock att inom det relationella perspektivet ska 
elevens svårigheter ses i förhållande till miljön han/hon befinner sig i. Om miljön och 
verksamheten runt eleven utformas efter elevens behov behöver inte eleven ha några 
svårigheter. I likhet med Persson anser Tornberg (2006) att när problemet ses utifrån ett 
miljöperspektiv så ligger det inte hos eleven utan i miljön som eleven vistas i. Sådant som hur 
verksamheten och skolorganisationen ser ut och en bristande undervisning anses här vara 
orsaker till elevens svårigheter. Åtgärden i det här fallet blir att ordna de brister som finns i 
miljön runtomkring eleven. Persson (2001) åsyftar å andra sidan att utifrån det kategoriska 
perspektivet så finns inte problemet i miljön runt eleven utan hos eleven själv. Det benämns
då en elev med svårigheter.  

3.4. 2 Klassrummet

Nordin Hultmans (2004) studie handlar om pedagogiska miljöer och vilken betydelse dessa 
har för elever. Vilka förväntningar finns det om hur barn ska vara? Nordin Hultman tar 
hänsyn till aspekter som material, rum och tid när hon pratar om pedagogiska miljöer. Nordin 
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Hultman belyser att barn agerar och är olika i olika situationer. Barnet har flera olika 
identiteter och beter sig inte likadant i alla sammanhang. Det blir därför intressant att 
undersöka hur miljön som barnet befinner sig i har betydelse i förhållande till hur barnet 
agerar. Man bör vara öppen för att undersöka vad undervisningens utformning och upplägg 
har för betydelse för barnens och deras sätt att agera och prestera i skolan. Nordin Hultman
har uppmärksammat att i många fall så söks förklaringen till ett visst beteende hos barnen 
istället för att observera och undersöka pedagogiken. Pedagogiken i sin tur blir oförändrad 
och fortsätter att se ut på samma sätt. Det sätt som pedagogiken är utformad på kan göra att 
eleverna känner att de inte passar in. Nordin Hultman fortsätter med att beskriva att när 
eleverna får göra sådant som de uppfattar som intressant och meningsfullt så leder det till 
någonting positivt. Saker som dessa borde utgöra en större del av undervisningen.         

Tufvesson är doktorand i miljöpsykologi. Tufvesson (2007) vill skapa en medvetenhet om 
vilken stor betydelse klassrummens utformning har för elever med koncentrationssvårigheter. 
Tufvesson belyser i studien att många åtgärder går att generalisera för en hel grupps behov 
medan andra behov är specifika för en viss elev och kräver individuella anpassningar. 
Tufvesson menar att miljön i klassrummet till stor del påverkar eleverna och deras 
lärandemiljö. Utformas miljön runt eleven på ett fördelaktigt sätt så kommer det att underlätta 
mycket för eleverna. Tufvesson beskriver många olika aspekter som bidrar till elevers 
förmåga att koncentrera sig, främst de elever med olika diagnoser som AD/HD, Downs 
syndrom och autism. Det finns en mängd saker i klassrumsmiljön som kan påverka elevernas 
förmåga att hålla sig koncentrerade en längre tid. Inredningen i klassrummet är en sak som 
påverkar elevernas koncentrationsförmåga. Om det finns mycket öppen förvaring i 
klassrummet så kan det skapa en känsla av oreda och eleverna får då för många intryck att 
hantera. Olika ljud i klassrummet är även det störande för många elever. 

Tufvesson (ibid.) skriver vidare om att elevernas placering i klassrummet har betydelse, sitter 
en elev vid fönstret kan han/hon bli störd av barn som leker utanför eller bilar som åker förbi 
medan möjligheten att kunna se himlen kan bidra till att en elev klarar av att sitta ned en 
längre stund. Mycket grönska i form av buskar och gräs har en negativ effekt på elever med 
Downs syndrom, detta leder till att de sitter ner kortare tid. För de här eleverna har det istället 
en lugnande effekt att kunna se himlen. Fönster som sitter högt upp kan vara en bra lösning 
för dessa elever. De elever som har autism koncentrerar sig bäst om de får sitta avskilt t.ex. 
vid en vägg eller i ett hörn. Hon anser att saker som dessa bör tas på allvar av pedagogen för 
att eleverna ska få de bästa förutsättningarna till en god lärandemiljö. 

Tufvesson (ibid.) framhåller att det som har en positiv inverkan på elevernas 
koncentrationsförmåga är små skolor, små klassrum och stängda hyllsystem där innehållet är 
dolt. Sådant som däremot har en negativ effekt på samtliga elever är flera dörrar in till 
klassrummet, fönster på alla väggarna, utsikt över skolgården, bakgrundsljud, stora klassrum 
och skolor med ett stort antal elever. Hon skriver vidare att det är många olika saker som är 
viktiga att tänka på vid utformningen av ett klassrum och miljön i klassrummet för att skapa 
den bästa miljön för eleverna. Socialstyrelsen (2002) skriver i sin tur i att en del elever jobbar 
bäst i liten grupp eftersom störningsmomenten då blir färre. Planeringen och utformningen av 
miljön är därför av stor betydelse, inte bara för elever med diagnos men främst för dessa. Det 
finns dock nackdelar med att placera elever med någon form av diagnos i en mindre grupp 
eftersom de här eleverna kan påverka varandra på ett negativt sätt samtidigt som de 
avskärmas från de andra eleverna som annars kan verka som förebilder. (ibid.) Enligt det 
kategoriska perspektivet (Persson, 2001) bör å andra sidan eleverna med svårigheter vara 
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skiljda från klassen eftersom deras svårigheter inte kan tillgodoses i den vanliga klassen. I en 
egen grupp eller i en specialklass blir det lättare att arbeta med elevens problem. 

Åberg (1994) påpekar att klassen har en avgörande roll för en elevs grupp- och 
personlighetsutveckling. Det är i klassen som samarbete tränas och det är där den sociala 
identiteten formas. ”Där kan man uppleva vänskap, solidaritet och gemenskap – men också 
dess motsats – utstötning, ensamhet och isolering” (Åberg, 1994 s.8). Konflikter kommer att 
uppstå i en klass men så länge dessa konflikter sköts på ett konstruktivt sätt är det ingen fara, 
då kan de istället bidra till utveckling. Det är när konflikterna inte sköts på rätt sätt som 
problemen kan uppstå. Lärare saknar ofta saknar kunskapen om metoder för att skapa ett bra 
klassrumsklimat. 

Åberg (ibid.) menar att klimatet som skapas av närhet, tillhörighet och elevers förväntningar 
på varandra är av mycket stor betydelse för hur skolarbetet ska fungera. Människor som inte 
trivs på sin arbetsplats gör inte heller ett bra jobb, så är det också för eleverna i skolan. Vi tar 
alla på oss olika roller i olika grupper och agerar därefter. Vad som är tillåtet och inte varierar 
från olika grupper. En del ageranden är tillåtna och accepterade i vissa grupper medan andra 
inte är det. Hur vi är spelar också roll i förhållanden till våran omgivning och vilka vi är 
tillsammans med. Klimatet i klassrummet kommer att avgöra vilka roller som finns där. Sedan 
är det de individuella förväntningarna som avgör vilka roller som tilldelas de olika eleverna. 
Saker som påverkar utdelningen av roller i gruppen är familjens sociala status, fysisk styrka 
och självsäkerhet. Den roll som eleverna sedan får kommer att avgöra personens beteende. 
Om pedagogen är medveten om hur rollfördelningar och liknande fungerar så är det lättare att 
kunna förändra och göra någonting åt detta om problem uppstår. Även Broady (1998) skriver 
om att pedagogen har en viktig roll i att hjälpa elever att ändra på deras habitus så att de får 
möjligheten att kunna medverka i alla grupper utan att känna sig utanför. Åberg (1994) 
framhåller att när problem uppstår är det i vissa fall bra att använda hela klassen för att ge 
stöd till den här eleven. ”En elev som inte vill gå till skolan kan t.ex. ha mycket hjälp av att 
kamraterna tydligt visar att de vill ha honom i skolan, att de bryr sig om huruvida han är där 
eller inte och att de t.ex. hämtar honom på morgonen” (Åberg, 1994 s.19). Åberg
understryker att sådant som leder till ett positivt klimat i klassrummet bl.a. är om läraren talar 
tydligt om sitt mål gällande stämningen i klassrummet, är uppmärksam om problem i klassen 
uppstår, är tydlig med vilka normer och regler som gäller, ger eleverna inflytande och ansvar 
samt är bra på att uppmuntra eleverna. 

Åberg (ibid.) menar att det är en rad olika faktorer som påverkar hur lärandemiljön i 
klassrummet ser ut, men den som har störst betydelse av allt är pedagogen. Pedagogens sätt 
att undervisa och leda en klass är avgörande för ett bra klimat i klassrummet. Åberg skriver 
om tre olika ledarstilar, den auktoritäre ledaren, Laissez-faire ledaren och den demokratiske 
ledaren. Om pedagogen är auktoritär är det inte ovanligt att även eleverna känner att de måste 
skaffa sig makt. Det blir då en fråga om låg och hög status i klassen. De elever som har hög 
status ser de andra eleverna upp till och vill umgås med och tvärtom. 

Laissez-faire ledarens klass är ofta otrygg och saknar en aktiv ledare. Det finns inga tydliga 
regler och normer och det är mycket som påbörjas men aldrig avslutas. Eleverna känner sig 
otrygga och konflikter uppstår lätt. I den demokaratiske ledarens klass är det viktigt att alla 
elever känner att de har inflytande och är jämställda. Pedagogen lägger upp undervisningen 
efter varje elevs förutsättningar. Han/hon vill att alla elever ska vara eniga med pedagogen om 
de beslut som ska tas. Toleransen hos eleverna ökar och alla elever känner att de får vara 
annorlunda. Också inom det sociokulturella perspektivet (Dysthe, 2003) anses detta vara av 



12

stor betydelse för en god lärandemiljö. Eleverna måste få känna att de är accepterade av 
pedagogen, att det de gör uppskattas och att elevernas kunskap bidrar till undervisningen. 
Även Kadesjö (2004) hävdar att eleven alltid måste tas på allvar och att det måste synas att 
det han/hon säger har betydelse och är viktigt. Eleven kommer då att känna sig betydelsefull 
och självförtroendet kommer att växa. 

3.4. 3 Pedagogiska strategier

Skolverket (2001) skriver att det i många klasser finns elever med någon form av diagnos. Det 
är därför betydelsefullt att det finns pedagoger som har kunskap inom ämnet. Finns det en 
engagerad och kunnig pedagog så är mycket vunnet. En pedagog måste ha förståelse för alla 
olika elever och också kunna anpassa undervisningen efter allas förmåga. Det kommer säkert 
att ta mer tid för pedagogen att göra den extra insatsen men det är ett måste för att eleven ska 
utvecklas i sin skolgång. För en del elever finns det speciella aspekter som underlättar 
skolgången och som pedagogen måste ta hänsyn till. Sådana saker kan vara att eleven får 
möjlighet att arbeta i mindre grupper under vissa lektioner, att tydliggöra för eleven vad som 
förväntas göras under lektionen och hur han/hon skall gå tillväga samt ge eleven extra tid vid 
de tillfällen då det är nödvändigt. Det här stöds i Lpo 94 (Skolverket, 2006) där det står att:

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt 
överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika 
förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt 
ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (Skolverket, 2006 
s.4)

Assarsson (2007) menar att specialpedagogisk kunskap är ytterst relevant för att kunna möta 
alla elever i skolan. Alla elever har utifrån sina förutsättningar och behov rättigheten att kunna 
gå i skolan och också få behållning av den. Assarsson understryker att när den allmänna 
kompetensen inte är tillräcklig så ska de specialpedagogiska åtgärderna kunna komplettera 
detta. Pedagogen måste kunna inta ett helhetsperspektiv och relatera elevens svårigheter till 
miljön. Det finns en risk i att det är de som jobbar inom skolan som bestämmer vad som är 
normalt och som sedan styr över vilka åtgärder som behövs för att komma till rätta med det 
avvikande. Tornberg (2006) tar i sin avhandling upp att det inte handlar om att åtgärda det 
avvikande för att höja upp eleven till det ”normala” utan att låta eleven gå i skolan utifrån 
sina egna villkor. 

Socialstyrelsen (2004) belyser att alla elever har rätt att få den hjälp och det stöd de behöver 
för att fungera i skolan. Men i de fall då en elev har en diagnos är det inte alltid helt lätt för 
pedagogen att veta vilket stöd som behövs. Det kan då vara till hjälp med en pedagogisk 
utredning som har till avsikt att skapa en förståelse för elevens förutsättningar i skolmiljön. En 
pedagogisk utredning ska vara anpassad till den berörde elevens behov och det är viktigt att 
all personal i skolan samarbetar gällande denna. Den bör ta upp vilken kunskapsnivå eleven 
befinner sig på i olika ämnen och vilka specifika svårigheter som förekommer här, vilka 
svårigheter som kan påverka inlärningsförmågan, hur elevens självbild ser ut, och hur elevens 
roll ser ut i klassen. Genom att göra detta kommer det att bli lättare för pedagogen att planera 
och lägga upp undervisningen så att både eleven med diagnos och de andra eleverna i klassen 
får en så god lärandemiljö som möjligt. Inom det kategoriska perspektivet (Persson, 2001) vill 
man diagnostisera eleverna, dessa elever avskärmas sedan från klassen och får arbeta i en 
egen grupp där elevens svårigheter bearbetas. Tornberg (2006) tycker i sin tur att det finns ett 
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annat sätt att se på saken. Istället för att ge särbehandling av en viss elev så ska eleven istället
inkluderas i klassen. Det innebär att alla elever har rätt att kunna känna sig delaktiga i 
undervisningen utifrån sina egna villkor.

Tornberg (ibid.) menar på att skolan har ett ansvar i att se till att alla elever har det bra i 
skolan. Viktiga saker som skolan bör ta hänsyn till är att eleverna ska fungera tillsammans, att 
ett lugnt arbetsklimat råder och att eleverna ska känna sig trygga, lugna och säkra. Pedagogen 
ska se till att alla elever får uppleva just de här sakerna eftersom det är väsentligt för en god 
lärandemiljö. Både att kunna se varje barn och ha förmågan att följa styrdokumenten är 
förmågor som är viktiga för en pedagog. Det är en fördel om personalen på en skola är eniga, 
har samma synsätt och att pedagogerna jobbar mot samma mål. Många pedagoger anser att 
det är en alltför svår uppgift att jobba själv i en stor klass där det finns elever som är i behov 
av särskilt stöd. Det är då viktigt att kunna få stöd och hjälp av andra inom skolan. Tornberg 
poängterar att alla barn ska vara lika välkomna i skolan oavsett bakgrund och socialt 
beteende. Enligt Broady (1998) har dock inte alla elever samma förutsättningar i skolan. På 
grund av elevernas olika habitus kommer de att behandlas olika och får därmed också olika 
förutsättningar för att lyckas. En elevs bakgrund och sociala beteende kommer att påverka 
eleverna orättvist utan att de själva kan påverka det.  

3.4. 4 Beröm och motivation

Duvner (1997) skriver att alla elever vill ha bekräftelse och uppmuntran som visar på att 
han/hon duger. För en elev som befinner sig i svårigheter av olika slag är det lätt att få en 
känsla av att inte vara särskilt populär. Anledningen till detta kan vara att dessa elever i en del 
lägen skapar irritation hos folk och får en hel del kritik. Som en följd av detta kan 
självkänslan hos eleven bli låg. I och med en låg självkänsla kan det bli så att eleven känner 
sig i vägen och till besvär. För att pedagogen ska undvika att det blir så är det viktigt att denne
har i åtanke att ge mer beröm än kritik. 

Beckman (2007) poängterar i sin tur vikten av att ge alla elever men främst elever med en 
diagnos beröm och uppmuntran när något gått bra, helst vid så många tillfällen som möjligt 
under en dag. Även för sådant som kan tyckas vara småsaker och självklarheter är det bra att 
visa sin uppskattning. Vad pedagogen bör tänka på är att vid uppmuntran och beröm också 
förklara vad det var som eleven gjorde som var bra. Berömmet ska också ske direkt vid utförd 
handling eftersom det då blir tydligare för eleven varför han/hon får beröm. Ett 
belöningssystem fungerar bra för vissa elever eftersom deras motivation att uppföra sig bra på 
så sätt ökar, ett belöningssystem kan vara att ge eleven klistermärken eller poäng vi en 
positivt utförd handling. Det går att se likheter mellan detta och det Dysthe (2003) skriver om 
det behavioristiska perspektivet. Där använder man sig av yttre motivation som belöning och 
straff. Detta används för att eleven ska förstå när han/hon har gjort någonting bra eller dåligt. 
Elevens handlingar får alltså konsekvenser beroende på om elevens beteende var bra eller 
dåligt. 

Skolverket (2001) skriver i sin rapport att motivationen är någonting av det primära för att få 
en elev att vilja lära sig, inte minst en elev med en diagnos. För att eleven ska nå de mål som 
finns i skolan gäller det för pedagogen att få eleven att känna sig motiverad och vilja lära sig. 
Motivation har mycket att göra med hur undervisningen är utformad, hur lektionerna är 
planerade och hur innehållet ser ut. För att eleven ska känna sig motiverad inför en uppgift är 
det betydande att denne får en känsla av att faktiskt kunna klara av uppgiften. Det som blir 
pedagogens uppgift i det här fallet är att se till att utforma uppgiften på den nivå eleven 
befinner sig och på så få alla elever att lyckas utifrån sina förutsättningar. De understryker att 
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det är svårt att utforma de rätta uppgifterna, de får inte vara för svåra men inte heller för lätta 
för då känner eleven ingen utmaning och blir uttråkad. Detta är någonting som stämmer 
överens med den kognitiva inlärningsteorin (Dysthe, 2003). Inom denna är inre motivation 
viktigt, eleverna måste vara motiverade för att kunna lära sig nya saker.
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4. Metod
Under den här rubriken redogör jag för mitt val av metoder som jag använt för att kunna 
besvara mina forskningsfrågor. Jag kommer att behandla hermeneutiken, val av metod, 
kvalitativa intervjuer, observationer, validitet och reliabilitet, urval, genomförande, etiska 
överväganden och till sist bearbetning av data.

4. 1 Hermeneutiken
Ödman (2007) beskriver att hermeneutiken är en vetenskaplig metod som handlar om att 
försöka förstå det som undersöks i en studie genom att tolka det. Inom hermeneutiken anser 
man att det finns många olika sätt att förstå en viss händelse. Tolkaren tolkar alltid utifrån sig 
själv och sitt eget sätt att se på saker och ting. Tolkningsprocessen går ut på att söka delar som 
hör samman med varandra. Forskaren är tvungen att växla mellan del och helhet för att hitta 
sambandet. En sak som tidigare har varit svår att förstå kan nu plötsligt kännas självklar. Att 
forskaren har en förförståelse för ämnet i fråga är av stor betydelse. Förförståelsen hjälper 
genom att den skapar nya meningar och hittar nya innebörder till ämnet i fråga. När nya 
meningar och innebörder upptäcks uppstår en helt ny förståelse. 

Ödman (ibid.) lyfter fram begreppet hermeneutisk cirkel som innebär att tolkning växer fram 
genom att förförståelsen kommer i kontakt med nya möten, erfarenheter och idéer vilket leder 
till ny förståelse. Den hermeneutiska cirkeln handlar om detta, att pendla mellan del och 
helhet. Det som tolkas och det som förstås bildar i sin tur en cirkel. Inom cirkeln finns dock 
begränsningar för vilka tolkningar som är möjliga. Ödman menar att förståelsen hela tiden 
ökar i och med att nya tolkningar uppkommer, vilket gör att cirkeln blir en statisk 
tolkningsprocess. 

Den hermeneutiska spiralen (Ödman, 2007) däremot innebär att förståelsen förändras när 
kunskapen utvecklas. Eftersom att forskaren hela tiden ställer nya frågor om det han/hon vill 
veta och i sin tur tolkar de nya svaren så kommer ny förståelse och ny kunskap att uppstå som 
i sin tur leder till nya frågor. Spiralen kommer därför aldrig att stanna av. Ödman skriver att 
hermeneutiken alltså belyser hur vi kan förstå verkligheten och uppnå ökad förståelse genom 
att tolka innebörden hos olika saker som händer och sker. Eftersom jag i min studie kommer 
att tolka mina intervjuer och observationer och skapa mig en förståelse för hur pedagoger 
arbetar för att skapa en god lärandemiljö för alla elever utgår jag från ett hermeneutiskt 
synsätt.

4. 2 Val av metod
Holme & Solvang (1997) skriver att det är betydelsefullt att forskaren väljer den metod som 
denne anser vara bäst för undersökningens syfte. De menar på att det går att använda sig av 
både kvalitativa och kvantitativa metoder. Den grundläggande skillnaden mellan de båda 
metoderna är att den kvantitativa metoden omvandlar information till siffror och mängder 
medan det i den kvalitativa metoden är forskarens tolkningar som är det viktiga. Trost (2005) 
framhåller att det är syftet med studien som är avgörande för val av metod. Han skriver vidare 
att om intresset ligger i att försöka förstå människors sätt att resonera så är den kvalitativa 
studien den som är mest lämpad. Också när frågeställningen handlar om att förstå eller hitta 
mönster så passar den kvalitativa studien bäst. Jag anser därför att det som känns mest 
passande utifrån syftet med min studie, som är att förstå hur pedagoger arbetar för att skapa en 
god lärandemiljö för alla elever, var att göra en kvalitativ studie. 
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4.2. 1 Kvalitativa intervjuer

Det som kändes mest relevant för mitt val av metod var att göra kvalitativa intervjuer. Genom 
att göra kvalitativa intervjuer med pedagoger var min förhoppning att få en djupare förståelse 
för vilka strategier pedagogerna använder för att skapa en god lärandemiljö för alla elever. 
Trost (2005) menar att intervjuer ska vara väl planerade och att det också ska finnas en 
intervjuguide. Frågorna och innehållet i intervjuguiden ska följas men det är inte nödvändigt 
att de följs i rätt ordning. Det viktiga är att ställa frågorna när de passar in i sammanhanget. 
Holme & Solvang (1997) styrker detta genom att skriva att ett viktigt hjälpmedel i en 
kvalitativ intervju är intervjumanualen som kan beskrivas som en minneslista. 
Intervjumanualen behöver inte följas slaviskt av forskaren utan är mer till för att det mest 
väsentliga i intervjun ska komma fram. Innan genomförandet av mina intervjuer hade jag 
förberett intervjufrågor som jag sedan använde under intervjuerna. Jag följde dock inte 
intervjufrågorna till punkt och pricka utan ställde frågorna i den ordning jag ansåg passa bäst. 

Trost (2005) skriver vidare att informanten med fördel kan uppfatta intervjun som ett samtal 
medan den som intervjuar inte ska göra det. Holme & Solvang (1997) instämmer i detta 
genom att påpeka att den kvalitativa intervjumetoden kan ses som ett vanligt samtal till 
skillnad från att styrningen är tydligare både gällande tema och tidpunkt än i ett vardagligt 
samtal. Utgångspunkten i en kvalitativ intervju är ofta att forskaren vill veta mer om ett visst 
ämne och skaffa sig en förståelse kring detta. I mitt fall ville jag med mina intervjuer ta reda 
på mer om vilka pedagogiska strategier pedagogen använder sig av för att skapa en god 
lärandemiljö för eleverna. Holme & Solvang (1997) anser att det är av stor betydelse att 
förklara för den som blir informanten vad det är inom ämnet som forskaren vill ta reda på mer 
om. 

Holme & Solvang (ibid.) fortsätter med att understryka att i kvalitativa intervjuer så får 
forskaren vara beredd på att varje intervju kommer att ta ganska lång tid. De beskriver att om 
forskaren har valt ut ett visst antal informanter men under tidens gång inser att informationen 
är mättad får denne känna sig nöjd med resultatet. De menar vidare att i en kvalitativ 
intervjumetod ska forskaren inte vara den som styr i för stor utsträckning, de synpunkter som 
kommer fram ska komma från undersökningspersonernas egna uppfattningar och därför får de
vara med och styra hur intervjun ska komma att fortlöpa. Men tanke på detta valde jag att låta 
mina intervjuer till viss del likna ett vanligt samtal. Jag använde mina intervjufrågor som mall 
men lät informanterna berätta fritt om sådant som dök upp när tillfälle gavs.  

Trost (2005) skriver om att det både finns för och nackdelar med att använda bandspelare vid 
intervjuer. Fördelarna är att allt informanten har sagt finns på band och att fokus vid själva 
intervjutillfället kan ligga på intervjun istället för att koncentrera sig på att skriva ner hela 
samtalet. Nackdelarna kan vara att det tar mycket tid att lyssna igenom bandet samt att gester 
och kroppsspråk inte syns på bandspelaren. Jag valde att spela in två av intervjuerna medan 
jag på den tredje förde anteckningar. Anledningen till det var att bandspelaren slutade fungera 
till den sista intervjun. Orsaken till att mitt första val var att använda bandspelare var för att på 
så sätt kunna fokusera mer på själva samtalet. Under alla tre intervjuerna förde jag 
anteckningar i form av stödord. Vid den sista intervjun då jag inte hade bandspelare var jag 
extra noggrann med att föra grundliga anteckningar.
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4.2. 2 Observationer

För att få en ännu djupare förståelse för mitt ämne och för att få svar på min forskningsfråga 
vad i klassrummet som kan karakteriseras som en god lärandemiljö så valde jag att också göra 
observationer. I min bakgrund har jag under rubriken tidigare forskning skrivit om olika 
aspekter på vad en god lärandemiljö är. Under mina observationer i klasserna hade jag dessa 
aspekter eller teman i åtanke. De teman som jag lyfte fram som viktiga vid mina 
observationer var:

 Vilka pedagogiska strategier som pedagogerna använde sig av i klassrummet
 Hur miljön i klassrummet såg ut
 Hur pedagogerna bemötte eleverna

Holme & Solvang (1997) skriver att i en observation lyssnar, tittar och ser forskaren för att få 
en bild av vad som sker i en viss grupp. Med en observation är förhoppningarna att kunna se 
de handlingar och reaktioner som sker i en grupp och mellan dess medlemmar. En observation 
innebär att befinna sig tillsammans med dessa medlemmar under en längre eller kortare tid. 
Observationen som metod har därför en väldigt intim relation med de personer som ska 
undersökas. Jag valde att vara med klasserna under ett lektionstillfälle på ungefär sextio 
minuter vardera. Holme & Solvang (1997) menar att det går att genomföra både en öppen och 
en dold observation, i den öppna observationen vet deltagarna att observatören är där och 
observerar och har då också accepterat det faktumet. När en öppen observation genomförs är 
det av stor betydelse att vara accepterad av observationsgruppen. När det väl har skett så 
innebär en öppen observation större frihet än en dold observation. Vid mina observationer var 
eleverna medvetna om att jag var där och observerade vilket gjorde det till en öppen 
observation. 

”Människan har en sällsam förmåga att glömma; det gäller även för observatörer” (Holme
& Solvang, 1997 s.116). De anser därför att det är viktigt att föra anteckningar under 
observationens gång eftersom risken att glömma bort är stor och då finns en risk att arbetet är 
utfört i onödan. Stickord är en form av anteckningar som man kan använda sig av. Meningen 
är dock inte att skriva hela tiden eftersom det kan komma att störa gruppen. Holme & Solvang 
menar vidare att anteckningarna istället ska skrivas ner då och då. Stickorden ger i sin tur en 
grund för fältanteckningarna som är själva helheten och ska skrivas utförligt. För att ha 
observationen färskt i minne är det viktigt att omvalda stickorden till fältanteckningar så tätt 
inpå observationen som möjligt, helst samma dag. Stukàt (2005) skriver att det finns olika 
sorters observationer, osystematisk observation och strikt strukturerad observation. I en 
osystematisk observation används ett löpande protokoll. Anteckningar sker utifrån det man 
ser, det som sker och det som känns relevant. I en strikt strukturerad observation används ett
kategorischema eller observationsschema där det som känns relevanta i förhållande till det 
valda ämnet skrivs ner i förväg. Det är sedan dessa valda delar som man utgår ifrån, tittar efter 
och antecknar under själva observationen. Jag utförde en blandning mellan en osystematisk 
och en strikt strukturerad observation. Anledningen till att jag valde att göra en blandning av 
dessa två observationsformer var att jag hade de olika teman i åtanke vid observationerna 
även om jag inte hade ett observationsschema. När jag utförde observationerna hade jag de 
olika temana som ett ”raster”  inom mig. Jag valde att föra anteckningar i form av ett löpande 
protokoll under observationernas gång, jag antecknade då jag uppfattade sådant som jag ansåg 
vara relevant i förhållande till mina teman. Jag gjorde anteckningar i form av stickord som jag 
efter observationerna utvecklade till fältanteckningar. 
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4. 3 Validitet och reliabilitet
”Traditionellt menar man med reliabilitet eller tillförlitlighet att en mätning är så att säga 
stabil och inte utsatt för t.ex. slumpinflytelse, alla intervjuare skall fråga på samma sätt, 
situationen skall vara likadan för alla” (Trost, 2005 s.111). Situationen har varit lika för alla
informanter då jag har ställt samma slags frågor till alla eftersom jag har följt mallen med 
intervjufrågor. Även om jag har ställt frågorna i olika ordning så har alla informanter i 
slutändan fått samma frågor. Trost (2005) skriver vidare att det vid kvalitativa intervjuer och 
reliabilitet handlar om att den som intervjuar är lyhörd, uppmärksam på tonfall, 
ansiktsskiftningar och kroppsspråk. Under mina intervjuer har jag tagit sådana aspekter som 
kroppsspråk i aktning. Om jag har märkt på informantens kroppsspråk att denna inte känt sig 
helt säker eller inte har förstått frågan så har jag kunnat vänta in informanten eller 
omformulera frågan. 

”Likaså menar man med validitet eller giltighet att instrumentet eller frågan skall mäta det 
den är avsedd att mäta” (Trost, 2005 s.113). Holme & Solvang (1997) skriver i sin tur att 
reliabiliteten betyder hur tillförlitlig och trovärdig studien är. ”Reliabilitet är en nödvändig 
men inte tillräcklig förutsättning. Förutom att vara reliabel måste alltså informationen också 
ha en definitionsmässig validitet” (Holme & Solvang, 1997 s.167). Holme & Solvang
beskriver att det är viktigt för undersökningen att ha så pålitlig information som möjligt. Trost 
(2005) skriver vidare att just trovärdigheten är ett stort problem med kvalitativa intervjuer. 
Det är viktigt att kunna visa att det som skrivits i uppsatsen är trovärdigt. I och med att jag har 
intervjuat pedagoger som har stor erfarenhet och kunskap inom ämnet samt gjort 
observationer för att se sådant som karakteriserar en god lärandemiljö har jag i min studie 
undersökt det som varit mitt syfte att undersöka. Eftersom jag har gjort både observationer 
och intervjuer anser jag att det leder till att trovärdigheten på studien ökar. Stukát (2005) anser 
att det är bra att använda sig av flera olika metoder då de kan komplettera varandra.

4. 4 Urval
Holme & Solvang (1997) menar att valet av undersökningspersoner är viktigt eftersom de har 
en stor betydelse för undersökningen i fråga. Om intervjuerna kommer att genomföras med
personer som inte har någonting med ämnet att göra kommer intervjun och dess innehåll inte 
att bli vidare lyckat vilket även har att göra med hur trovärdig studien blir. ”Vidare ska syftet 
med kvalitativa intervjuer vara att öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare 
och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen vi studerar” (Holme & Solvang, 1997 s. 
101). De menar vidare att informationsinnehållet kan bli bättre om intervjuerna genomförs 
med personer som har mycket kunskap inom ämnet. Det finns dock även en risk med detta, 
dessa personer kan försöka snygga till verkligheten och ge information som inte riktigt 
stämmer. Men om forskaren är medveten om detta är dessa personer värdefulla att intervjua. 
Holme & Solvang fortsätter med att påstå att urvalet av informanter inte kan göras 
slumpmässigt utan måste göras medvetet utifrån vissa kriterier. Mitt syfte med intervjuerna 
var att få en djupare förståelse för hur pedagoger arbetar för att skapa en god lärandemiljö för 
alla elever, för att få denna förståelse anser jag att det är väsentligt att informanterna är insatta 
i ämnet och kan bidra med ny kunskap. För att få svar på mina frågor ansåg jag att det var 
nödvändigt att intervjua pedagoger med vana av att arbeta med elever både med och utan 
diagnos. I och med detta poängterade jag i mitt mail (se bilaga 1) till rektorerna att det var 
pedagoger med den här vanan som jag var intresserad av att intervjua. I och med att jag var 
poängterade detta så ledde det i sin tur också till att det var pedagoger med den här vanan som 
jag också fick intervjua. 
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Holme & Solvang (1997) skriver att respondent intervjuer innebär att informanten själv är 
delaktig i den händelse som studeras. Trost (2005) tycker att urvalet av informanter ska vara 
litet. Om det är för många informanter kommer det att bli svårt att hantera all data. Det blir då 
i sin tur svårt att få en överblick och kunna se alla viktiga delar i materialet. Jag har gjort 
intervjuer med tre verksamma pedagoger som arbetar i grundskolans tidigare år och som har 
erfarenhet av att jobba både med elever med och utan diagnos. Observationerna genomförde 
jag i de klasser där de intervjuade pedagogerna arbetar vilket medför att observationerna även 
de känns relevanta i förhållande till syftet med studien. Jag genomförde observationerna i två 
av de klasser där pedagogerna jag har intervjuat arbetar. Anledningen till att jag gjorde 
observationer i två av klasserna är att en av pedagogerna vid det tillfället endast ville ställa 
upp på intervjun. Med observationerna och intervjuerna var min förhoppning att få en djupare 
förståelse för hur pedagogerna arbetar för att skapa en god lärandemiljö och vad i 
klassrummet som kan ses som karaktäriseras som en god lärandemiljö.

4. 5 Genomförande
Jag började arbetet med mina intervjuer och observationer med att kontakta rektorer på olika 
skolor via mail (se bilaga 1). Efter några dagar fick jag sedan svar från rektorerna. De hade i 
sin tur kontaktat lärare som de ansåg vara lämpliga för att ställa upp på intervjuerna och 
observationerna. Efter ytterligare några dagar fick jag svar från tre olika lärare som ville ställa 
upp på mina intervjuer varav två även på observationerna. Jag ringde då upp pedagogerna för 
att bestämma tid och plats för intervjuerna. Trost (2005) skriver att det kan vara bra att ta den 
första kontakten via brev för att göra personen förberedd och senare ta kontakt via telefon. 
Innan genomförandet av mina intervjuer hade jag kontaktat min handledare för att få hennes 
synpunkter på mina intervjufrågor.  

4.5. 1 Intervjuer

Jag har genomfört mina intervjuer med tre grundskolepedagoger verksamma i grundskolans
tidigare år. Vid intervjuerna använde jag mig av intervjufrågor (se bilaga 2) som jag hade 
gjort i förväg. Min första tanke var att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg till 
informanterna. Anledningen till det var att jag inte ville att informanterna skulle kunna 
förbereda sig och fundera ut sina svar i förväg. Jag anser att det finns en risk att svaren inte 
blir lika ärliga om informanterna har möjligheten att fundera ut sina svar i förväg. Det visade 
sig dock att det var en av informanterna som ville ha frågorna innan intervjun. Jag gjorde då 
bedömningen att det var bäst att göra det. Trost (2005) problematiserar även han hur mycket 
som ska meddelas till informanten innan intervjun. ” Å ena sidan skall man säga så mycket att 
den tilltänka uppfattar vad det handlar om. Å andra sidan skall man inte föregripa de frågor 
man vill ställa och på så sätt redan från början styra intervjupersonens föreställningsvärld i 
någon riktning” (Trost, 2005 s.105).

I en kvalitativ intervjumetod skriver Trost (ibid.) att det inte är nödvändigt att ställa 
intervjufrågorna i rätt ordning. Intervjufrågorna kan ställas i den ordning som passar och 
känns lämpligt. Jag valde därför att inte följa intervjufrågorna strikt utan förde ett mer fritt 
samtal och ställde frågorna i den ordning som kändes passande. Intervjuerna ägde rum på 
informanternas arbetsplatser efter deras önskan. Informanterna ville vara säkra på att deras 
namn inte skulle nämnas i studien, vilket jag också försäkrade. Varje intervju varade mellan 
45 minuter och en timme. Trost (2005) skriver att intervjuerna inte får ta allt för lång tid, om 
de tar flera timmar så kan det tyda på att den som intervjuar inte visar någon respekt för 
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informanten och dennes tid. Han skriver vidare att det är svårt att säga hur lång tid en intervju 
ska ta, men att 90 minuter är för lång tid. 

4.5. 2 Observationer

Vid genomförandet av observationerna så hade lärarna i de två olika klasserna i förväg 
berättat för eleverna att jag var en student som ville sitta med på deras lektion för att se hur de 
hade det i klassen. De hade berättat för eleverna att jag skulle sitta och anteckna men att de 
inte behövde vara oroliga för att jag skulle nämna deras namn någonstans. Jag observerade 
under ett lektionstillfälle vardera i två klasser. Under observationerna placerade jag mig på 
lämplig plats i klassrummet där jag inte störde eleverna samt hade överblick över alla. Jag 
hade med mig papper och penna och förde under observationernas gång ett löpande protokoll 
över det jag ansåg vara relevant för studien. Vilket Stukát, (2005) anser vara fördelaktigt vid 
observationer. 

4. 6 Etiska överväganden
”Ingen forskning i världen kan vara så väsentlig att den får tulla på de etiska kraven” (Trost, 
2005 s.103). I mailen som jag skickade iväg till rektorerna (bilaga 1) förklarade jag att jag inte 
kommer att ange namn på informanterna i min studie. Jag klarlade också att jag inte skulle 
ange skolans namn eller namnen på några av eleverna i klasserna. Jag var också tydligt med 
att berätta detta när jag träffade informanterna. Holme & Solvang säger att: ”Tystnadsplikten 
måste följas strikt, och vi måste säkerställa att andra personer inte kan få reda på vem den 
enskilde svarspersonen är” (Holme & Solvang, 1997 s.32). Holme & Solvang fortsätter med 
att beskriva att etiken sätter den gräns för vad som bör och inte bör tas upp i forskningen. 
Därför menar de att det är viktigt att ha människovärdet i åtanke och visa respekt för det vid 
intervjuer och observationer. Trost (2005) menar att informanten vid en intervju måste få 
information om att det är en intervju som ska genomföras, att den som intervjuar har 
tystnadsplikt, att informanten inte behöver svara på alla frågor och att han/hon får avbryta 
intervjun när som helst. Tanken är att intervjun inte ska vara styrd i för stor utsträckning, 
därför är det bra att bara informera informanten om det mest nödvändiga. Trost fortsätter med 
att understryka att vid redovisningen av informationen är det betydelsefullt att respektera 
informanten genom att skriva sådant som inte kan såra informanten. Ingen ska heller kunna 
identifiera informanten utifrån texten. ”Vi bör nog hålla på den oberoende etiska regel som 
säger att man inte får eller bör formulera sig nedsättande om dem som är frånvarande. Han 
eller hon skall få behålla sin personliga integritet oavsett allt annat” (Holme & Solvang, 
1997 s.109).   

4. 7 Bearbetning av data
Trost (2005) anser att det finns många olika sätt att bearbeta information från intervjuer och 
observationer. Trost beskriver tre olika steg vid bearbetningen av data:

 Vid det första steget sker insamling av data. 
 Vid det andra analyseras insamlad data 
 Vid det tredje genomförs en tolkning av data. 

Vid analyserandet av informanternas svar, har jag läst, lyssnat och funderat över det jag sett 
och hört i mina intervjuer och observationer. Trost (2005) skriver vidare att tolkningen av 
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materialet ska göras utifrån de teoretiska utgångspunkterna som finns i arbetet. Efter varje 
intervjus slut valde jag att så fort som möjligt sätta mig ner, lyssna igenom intervjun och 
sammanställa materialet. Jag sammanställde de stödord jag hade gjort under intervjuerna med 
det jag grundligt hade avlyssnat från bandinspelningarna på mina två intervjuer. Detta valde 
jag att göra för att ha intervjun färsk i minnet och på så sätt få med all viktig information till 
mitt resultat. En del av de saker som jag och informanterna tagit upp i intervjuerna kändes inte 
relevant i förhållande till mitt syfte och mina forskningsfrågor vilket gjorde att jag sållade bort 
den informationen. Under observationerna förde jag anteckningar i form av ett löpande 
protokoll med stickord som Stukat (2005) rekommenderar. Även dessa sammanställde jag 
direkt efter mina observationer för att ha en sådan tydlig bild som möjligt av det jag hade sett. 

Jag valde dock att vänta ett tag med att analysera informationen från både mina intervjuer och 
observationer. Detta gjorde jag för att jag ville låta informationen som jag fått under 
intervjuerna och observationerna smälta in. Trost (2005) belyser vikten av just detta, att inte 
analysera intervjuerna direkt efter genomförd intervju. ”Att göra allt analysarbete under eller 
i direkt anslutning till intervjuerna är däremot inte att rekommendera; man behöver en smula 
distans till själva intervjun för att kunna analysera den på ett rimligt sätt” (Trost, 2005 
s.127).

”Tolkning av informationen är på många sätt en kritisk fas i forskningsprocessen. Vi kan 
aldrig helt skydda oss för feltolkningar eller övertolkningar av ett material” (Holme & 
Solvang, 1997 s.290). Trost (2005) menar i sin tur på att man inte ska ta ett svar för givet, det 
är viktigt att granska varje svar kritiskt. Holme & Solvang (1997) fortsätter med att beskriva 
att någonting annat som man ska försöka att undvika är att läsa mellan raderna. Den som 
intervjuar ska inte försöka tyda om informantens svar är ologiskt. De fortsätter med att 
beskriva att om ett svar inte är logiskt så är det istället viktigt att försöka fundera på vilket sätt 
det är logiskt för informanten. Den som analyserar informationen ska komma ihåg att vara 
öppen för olika tolkningar och inte bara se de som är mest uppenbara. Det är istället bra att 
försöka tänka på ett nytt sätt. När jag tolkade informationen hade jag detta i åtanke, jag 
försökte att inte läsa mellan raderna utan istället tolka information utifrån informanternas svar.
Om jag ansåg att ett svar inte var logiskt försökte jag att vända på det och istället fundera över 
på vilket sätt det här svaret var logiskt för informanten. 
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5. Resultat 
Med mina observationer undersökte jag om pedagogerna i grundskolans tidigare år möjliggör 
en lärandemiljö på lika villkor för alla elever och genom mina intervjuer men även genom 
observationerna har jag utvecklat en förståelse för hur de gör detta. Under denna rubrik 
kommer jag att presentera resultatet utifrån mina forskningsfrågor om vilka strategier 
pedagogen använder sig av för att skapa en lärandemiljö där alla elever passar in och vad i 
klassrummet som kan karakteriseras som en god lärandemiljö? Jag har sedan delat upp 
respektive forskningsfråga i olika teman som jag har som underrubriker under resultatet av 
mina intervjuer och observationer.

Jag börjar med att ge en kort beskrivning av de olika klasserna. I en klass går det 18 elever, i 
en annan av klasserna går det 16 elever och i en tredje klass går det 17 elever. 

5. 1 Intervjuer

5.1. 2 Vad anser pedagogerna att en god lärandemiljö är?

Pedagog A menar att en god lärandemiljö är när alla elevers olika behov kan tillgodoses. 
Tydlighet och lugn från pedagogen anser pedagogen vara en del av det som bidrar till en god 
lärandemiljö. Även att ge eleverna inflytande och få dem att reflektera över sin inlärning 
framhäver denne som betydelsefullt för att skapa en god lärandemiljö. Pedagog A poängterar 
meningen med att kunna synliggöra målen så att alla elever vet vad som förväntas av dem för 
att skapa en god lärandemiljö. Det anser pedagogen är ett måste för att eleverna ska utvecklas 
i skolan. Denne fortsätter med att säga att genom att använda strukturerade arbetsmetoder så 
blir det i sin tur lättare att skapa en god lärandemiljö. Pedagogen berättar att det inte är lätt att 
hitta den arbetsmetod som fungerar bäst. Eftersom alla elever är så olika, även de elever som 
har samma diagnos så gäller det att hitta arbetsmetoder som fungerar för varje enskild elev. 
Denne menar vidare att man kommer att misslyckas ett antal gånger tills man slutligen hittar 
en metod som fungerar. Sedan poängterar pedagogen att det kan vara så att en metod fungerar 
bra ett tag tills en dag då den inte alls fungerar längre. Pedagog A framhåller därför att det 
gäller att hitta individuella lösningar efter varje elevs behov. Denne anser att det är viktigt att 
som pedagog ha stort tålamod och vara flexibel. Pedagogen tycker att denne bidrar till en god 
lärandemiljö när denne lägger upp undervisningen så att eleverna upplever den som rolig och 
meningsfull. Pedagog A fortsätter med att säga att även att se alla elever och försöka ha en 
relation till var och en bidrar till detta. 

Pedagog B anser att en god lärandemiljö är när alla elever får möjligheten att vara den de 
verkligen är och inte behöver ändra på sig för att passa in och vara som alla andra. Denne
menar på att det normala inte ska vara någon slags norm för alla elever att nå upp till. 
Pedagogen tycker att en god lärandemiljö är när alla elever visar respekt till varandra och 
accepterar varandras olikheter. Pedagog B förklarar att eleverna måste lära sig att respekterar 
att allt inte kan vara precis rättvist hela tiden. Det är viktigt att eleverna förstår att vissa av de 
elever som har en diagnos eller befinner sig i svårigheter kanske behöver få en del extra stöd 
och hjälp som de andra inte får. Pedagog B berättar om ett tillfälle i klassen då eleverna 
ifrågasatte varför en elev fick skriva på datorn och sitta i ett eget grupprum mycket oftare än 
de andra eleverna. Pedagog B menar på att vid tillfällen som dessa måste pedagogen förklara 
för eleverna att vissa elever behöver den extra hjälpen för att kunna utvecklas och fungera i 
skolan. Denne tycker att pedagogen har en viktig uppgift i att arbeta för att skapa ett sådant 
klimat i klassrummet där alla får vara olika, och att olikhet ses som någonting bra istället för 
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någonting fult. När eleverna känner lust och motivation att lära i en tillåtande atmosfär anser 
pedagogen att en god lärandemiljö uppstår. Pedagog B poängterar att för att nå denna goda 
lärandemiljö är det viktigt att sträva efter att kunna möta alla elever för att ge alla möjligheten 
till en positiv utveckling i skolan, även de med olika svårigheter.

Pedagog C anser att en god lärandemiljö skapas när alla elever kan gå i samma klass samtidigt 
som de elever som är i behov av extra stöd får möjligheten till det stöd de behöver. Denne
tycker att det är bra om pedagogen försöker ligga ett steg före. Med det menar pedagogen att 
försöka tolka tecken och signaler som tyder på att en konflikt är på väg att ske för att på så 
sätt kunna förhindra detta i tid. Pedagog C förklarar att när man har jobbat länge och haft 
samma klass ett tag så brukar det kunna gå att se just sådana saker. Man lär känna eleverna så 
pass att man vet när det har hänt någonting speciellt eller om det är någonting som tynger 
eleven. Med vissa elever är det lättare att se saker som dessa och med vissa svårare. Pedagog 
C tycker att det är bra för lärandemiljön när en klass får vara åldershomogen, särskilt om det 
finns elever i svårigheter i klassen. Pedagog C anser att det är bra eftersom de då får gå 
tillsammans med varandra en längre tid utan uppbrott från varandra. Om eleverna går i en 
åldersblandad klass kommer klassen att splittras allt för ofta. Den klass pedagogen nu arbetar i 
behöver trygghet och lugn. Pedagogen fortsätter med att säga att om klassen hela tiden bryts 
upp och får in nya elever så avbryts den trygga stämningen och det lugna klimat som tar lång 
tid att bygga upp. En annan fördel som pedagog C poängterar för att skapa en god 
lärandemiljö i klassen är små klasser. Pedagogen påpekar dock att det är någonting som är 
svårt att påverka. Men de gånger då klasserna är små menar pedagog C att det är mycket 
lättare att det blir ett bra arbetsklimat där pedagogen har lättare att se och hjälpa alla elever.  

5.1. 3 Sammanfattning

Pedagog C framhäver som en god lärandemiljö är att alla elever ska få gå i samma klass 
samtidigt som alla elevers olika behov ska kunna tillgodoses. Pedagog B anser att eleverna 
ska få vara den de är och att alla elever i klassen måste lära sig och acceptera att alla är olika. 
Lugn och ro och trygghet är någonting som pedagog C belyser som viktigt för en god 
lärandemiljö. Pedagog B och pedagog A anser också att lust, motivation och att ha roligt 
tillsammans skapar ett bra klimat i klassrummet.  

5.1. 4 På vilket sätt anser pedagogerna att klassrummets utformning och miljön runt 
eleverna bidrar till en god lärandemiljö?

Pedagog A ger ett exempel på hur miljön i klassrummet har betydelse för eleverna i klassen. 
Pedagogen berättar om en elev i klassen som är beroende av att ha det städat och prydligt på 
sin bänkplats. I det här fallet menar pedagog A på att det är viktigt att hjälpa eleven med detta 
eftersom det har stor betydelse för denna. Pedagogen fortsätter med att berätta att det däremot 
inte spelar någon roll om det är bilder på väggarna och mycket saker som står framme i 
klassrummet. Det här påverkar inte någon av eleverna negativt förutom att en del elever 
ibland kan stanna upp vid en bild och stå och titta på den ett tag, men det har inte någon större 
betydelse. Pedagog A talar om två elever i klassen som har diagnoser och att de här eleverna 
har olika hjälpmedel för att underlätta deras skolgång. Pedagogen anser att dessa hjälpmedel 
är en del av elevernas miljö i skolan och har stor betydelse för eleverna. En elev i klassen som 
har en diagnos har en del svårigheter med tidsuppfattningen och har därför en liten apparat på 
sin bänk som räknar ner tiden. Pedagog A förklarar att den här eleven under lektionerna får 
instruktioner om att göra en uppgift, efter det ställer eleven in apparaten på en viss tid, tio till 
femton minuter. Apparaten räknar då ner från den utsatta tiden och eleven kan se hur länge 
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det är kvar innan tiden är slut. Pedagogen berättar att det hjälper eleven att få en uppfattning 
om hur länge det kommer att ta att göra uppgiften, vilket gör att eleven blir mer motiverad 
och kan fokusera bättre på uppgiften. En annan elev som pedagogen berättar om som även 
denna har en diagnos har svårt för att be om hjälp, den eleven har därför hjälpkort. När eleven 
vill ha hjälp så vänder denna upp hjälpkortet med framsidan uppåt och läraren kan se att 
eleven behöver hjälp. Pedagog A berättar vidare att en av eleverna med diagnos även har ett 
tangentbord. Det här tangentbordet används för att hjälpa eleven som har svårigheter med 
motoriken. Pedagogen poängterar att en del av eleverna i klassen känner att de vill sitta själva 
under vissa lektioner. Eleverna har lärt sig att när de känner att de behöver sitta själva för att 
kunna koncentrera sig bättre och inte störa de andra, så får de gå ut och sätta sig i ett 
grupprum. 

Pedagog B anser att miljön har olika stor betydelse för olika elever. En del av eleverna i
klassen får bäst arbetsro när det är lugnt och tyst. Andra har inga problem att koncentrera sig 
när det är lite ljud och rörelse. Pedagogen belyser att det är väldigt individuellt hur eleverna 
vill ha det i klassrummet, det är därför svårt att tillfredställa alla elevers olika önskemål. 
Samtidigt är det endast ett fåtal elever som är beroende av miljöns utformning för att kunna 
fungera i skolan. Pedagog B säger att det denne menar med miljön exempelvis kan vara 
sådant som tillgången till grupprum och placeringen av bänkar. För de flesta i klassen är dessa 
åtgärder inte ett måste utan sådana åtgärder som vidtas för en eller två elever. Pedagogen
poängterar dock att denne inte påpekar för övriga klassen för vilken elev de olika åtgärderna 
görs. Pedagog B menar på att en del elever är beroende av att kunna sitta avskiljt för att kunna 
koncentrera sig. I de fallen går det att sätta upp skärmar för att skapa en avskiljd plats för 
eleven. Pedagogen berättar om olika åtgärder som de har vidtagit i deras klass för att skapa en 
bättre och mer fungerande miljö för eleverna. Det är möjligheten för eleverna att sitta avskilt 
eller i grupprum, att ha hörlurar på sig för att kunna arbeta ostört, samt kunna jobba med 
datorstöd för dem som har svårigheter med motoriken.  

Miljön i klassrummet är av stor betydelse menar pedagog C. De elever som befinner sig i 
svårigheter av något slag är extra beroende av miljöns utformning. Pedagog C berättar om en 
elev i klassen som befinner sig i svårigheter. Denna har inte fått någon diagnos men det har 
kommit personal från ett stödteam som har suttit med under några lektioner och iakttagit 
eleven och sett hur denna har agerat och fungerat i klassen. Efter det tillfället gick all personal 
och stödteamet tillsammans igenom olika åtgärder som skulle kunna vidtas i klassrummet för 
att underlätta för eleven. Många av de åtgärder som stödteamet föreslog var åtgärder som 
redan hade vidtagits. Det var bland annat att vara väldigt tydlig gällande undervisningen och 
dess utformning, möjligheten och valet för eleven att kunna sitta i ett eget rum samt tillgången 
till resurspedagog för att få extra stöd och hjälp vid behov. Pedagog C berättar om att det ofta 
var oroligheter i klassen när den var ny. Under vissa lektioner så delade de då upp klassen i 
två grupper. De två grupperna satt i olika rum med stängda dörrar emellan. Pedagog C 
berättar att de gjorde detta för att det skulle bli lugnare i klassen och för att alla eleverna 
skulle få bättre arbetsro. De hade delat upp gruppen så att den elev som befann sig i 
svårigheter fick vara i den grupp med elever som denna kom bäst överens med. På slutet har 
det dock blivit lugnare i klassen så nu delar de inte upp den lika ofta. Sådana här små 
justeringar är viktiga att göra för att det ska fungera bra. Som pedagog anser denne att man 
måste vara beredd att pröva olika sätt och metoder för att tillslut komma fram till vad som 
fungerar bäst för en specifik klass. Det är viktigt att alltid ha klassens bästa i åtanke, det man 
måste sträva efter är att det ska fungera för alla elever. 
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5.1. 5 Sammanfattning

Alla tre pedagogerna anser att miljön i klassrummet har betydelse för eleverna. Pedagog B 
anser att miljön har olika betydelse för olika elever och pedagog C menar att de elever som är 
i svårigheter är extra beroende av miljöns utformning pedagog A i sin tur berättar att miljön 
har betydelse och att de elever som har diagnoser i klassen även har stort stöd i hjälpmedel av 
olika slag. De menar alla att många av de åtgärder som vidtas för en eller ett par elever är 
sådant som alla elever i klassen kan ha nytta av. Pedagogerna belyser vikten av att eleverna 
ska ha rätt till olika alternativ i undervisningen gällande miljön, som att ha tillgång till 
grupprum, få sitta enskilt vid behov, tillgång till hörselskydd och tangentbord. Hur 
klassrummet är utformat poängterar även pedagogerna som betydelsefullt.

5.1. 6 Hur arbetar pedagogerna för att anpassa undervisningen så att en god 
lärandemiljö skapas?

Pedagog A talar om att båda eleverna med diagnoser i klassen har rätt till särskola men har 
valt att inte gå där. Pedagogen anser att det är bra att de går kvar i sin vanliga klass eftersom 
de då har kvar tryggheten då de har känt de andra eleverna en lång tid. Däremot får inte 
eleverna den sociala träning som de skulle behöva eftersom det inte finns tid till det. Pedagog 
A menar på att anledningen till att det fungerar så bra i den här klassen är att det är en relativt 
liten klass. Denne säger dock att tydlighet är a och o för att anpassa undervisningen så att alla 
elever ska kunna ta del av den. Eftersom det finns två elever med diagnoser i klassen är det 
viktigt att vara väldigt tydlig för att skoldagen ska fungera bra för de här eleverna. Pedagog A 
brukar ge vissa elever instruktioner skriftligt vilket kan underlätta då de kan gå tillbaka och 
titta på instruktionerna så många gånger som är nödvändigt. Det är vissa saker i 
undervisningen som måste anpassas för de elever som har diagnoser. Pedagog A fortsätter 
dock med att säga att många av de sakerna är sådant som även de andra eleverna kan ta del av 
på ett fördelaktigt sätt. 

Pedagog A ger exempel på att denna varje dag noggrant går igenom för klassen vad som ska 
hända under dagen och hur dagens lektioner ska komma att se ut. Det är en sådan sak som 
även de andra eleverna i klassen mår bra av att höra även om det är mest nödvändigt för några 
elever i klassen. Pedagog A bedömer det som ett måste att använda sig av strukturerade 
arbetsmetoder som är väl genomtänkta för att det ska fungera i en klass. Det tar mycket tid att 
fundera ut olika sätt att lägga upp undervisningen och utforma olika uppgifter på men det är 
nödvändigt för att alla elever ska kunna fungera i klassen. Någonting som pedagog A berättar
är att denne är noga med att förklara för eleverna vad som förväntas av dem, vilka som är 
deras mål så att de är medvetna om det. Alla elever har olika mål. De elever som har en 
diagnos måste ibland ha väldigt korta och konkreta mål för att överhuvudtaget bli motiverade. 
Andra elever kan ha längre mål över en lång period. Pedagog A förklarar att de elever som 
har en diagnos i klassen inte klarar av att arbeta på samma sätt som de andra eleverna gör 
genom att sitta och räkna under en hel lektion. De behöver istället kortare mål som sträcker 
sig över 10- 15 minuter. Pedagog A poängterar att sociala berättelser är någonting som 
används för eleverna med diagnoser. Det är ett pedagogiskt arbetssätt som används för att 
hjälpa elever som har svårigheter i att kommunicera.

Pedagog A tycker att man som pedagog måste läsa in sig individuellt och pröva sig fram för 
att få kunskap och på så sätt komma fram till olika metoder som passar bra för olika elever. 
Det finns inga givna metoder och alla elever är olika och fungerar på olika sätt. Därför gäller 
det att hitta individuella lösningar efter varje elevs behov. I och med att de två eleverna i 
klassen har fått diagnoser så har eleverna också kunnat få mer stöd och hjälp än innan. 
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Specialpedagogen på skolan är även denne med i klassen och hjälper när det behövs. Pedagog 
A påpekar att det är viktigt att vara lyhörd för sin egen undervisning och kunna utvärdera vad 
det är som fungerar och inte fungerar i undervisningen. När någonting inte fungerar är det 
väsentligt att fundera varför det inte fungerar och på så sätt kunna göra förändringar. Nivån på 
elevernas kunskap är väldigt olika, därför anser Pedagog A att vissa uppgifter måste 
individanpassas. Denne ger ett exempel på om klassen har en läsförståelse uppgift, alla elever 
kan då läsa samma text, uppgifterna till texten kan däremot variera mellan varje elev. Sådana 
små ändringar går att göra relativt enkelt men gör stor skillnad för eleverna. Pedagogen måste 
fundera på hur denne kan förändra uppgifter så att alla elever kan ta del av de och utvecklas i 
sitt sätt att lära. 

Pedagog B berättar att eftersom det är så stor spridning på kunskapsnivån hos eleverna i
klassen gäller det verkligen att individanpassa undervisningen. När pedagogen har gått
igenom ett nytt avsnitt inom ett visst ämne så försöker denne lägga det på en sådan nivå så att 
alla elever i klassen hänger med. För att det inte ska kännas för simpelt för de elever som 
ligger längre fram kunskapsmässigt försöker pedagogen istället skapa utmaningar i olika 
individuella uppgifter till de här eleverna. Pedagog B säger att det är en balansgång att lägga 
undervisningen på en sådan nivå att den inte är för svår och inte för lätt. Det tar några år att 
lära sig detta och det krävs en rad misslyckanden innan man hittar ett sätt som fungerar. 
Eleverna arbetar i likadana läroböcker i de olika ämnena men att alla får jobba på i sin takt. 

Pedagog B beskriver ett exempel på hur denne försöker individanpassa undervisningen. En 
elev i klassen räknar ganska långsamt i matematik. Den här eleven behöver då endast räkna a 
och b talen på vissa uppgifter och c talen på andra, i de fall där det finns a, b och c tal. På det 
sättet behöver inte eleven känna att denna hamnar så långt efter de andra. Pedagog B 
poängterar att det ofta känns viktigt för eleverna och deras självförtroende att inte hamna 
långt efter de andra eleverna. En annan elev i klassen blir stressad av att se alla tal i 
matteboken framför sig samtidigt. Till den här eleven brukar pedagogen kopiera ut några 
enstaka tal från matteboken på ett separat papper. Det gör att eleven inte blir lika stressad 
samt får en överblick av talen och ser ett slut på de uppgifter som ska räknas vilket denna inte 
gör i matteboken. Pedagog B förklarar vidare att några olika saker som denne anser är extra 
viktiga att tänka på är att vara tydlig vid information som ges till eleverna. Även vid 
övergångar som när eleverna ska gå från lektion till rast eller liknande är det också viktigt att 
vara tydlig och förklara vad som ska hända. Pedagogen understryker att förtydligande av 
ordningsregler såsom hur eleverna ska bete sig på rasten samt hur man ska vara mot varandra 
också bör påpekas för eleverna med jämna mellanrum. Pedagog B upplyser mig om en elev i 
klassen som har svårt för övergångar från ett moment till ett annat och att denna därför har 
svårigheter med att komma till ro och börja med en uppgift. När eleven väl har kommit igång 
med en uppgift är det redan dags för rast. Det blir då återigen jobbigt för eleven innan denna 
har accepterat det faktum att det är rast när det sedan på nytt är en ny lektion igen. Pedagog B 
menar därför att denne försöker att förvarna eleven innan varje nytt moment genom att 
förklara vad som snart ska ske och vad det nya innebär.

Pedagog C berättar om en elev i klassen som befinner sig i svårigheter. Eleven ligger på 
samma kunskapsnivå som de andra eleverna men saknar en del av den sociala kompetensen. 
Pedagog C säger att denne tror att det är en fördel för eleven att ha en resurspedagog vid sin 
sida. Det här tror pedagogen är till stor hjälp då det ger både eleven och de andra eleverna i 
klassen en trygghet. När eleven arbetar, leker eller är på rast så är resurspersonen i närheten. 
Vid olika lekar kan de andra eleverna bli oroliga eftersom de uppfattar eleven i svårigheter 
som oberäknelig. Pedagog C menar på att när resurspedagogen sitter med känner de andra 
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eleverna sig lugnare och leken fungerar då också bättre. Eleven i svårigheter arbetar 
tillsammans med klassen men går ibland ut med resurspedagogen för att sitta och jobba i lugn 
och ro. Det här väljer eleven själv när han/hon vill göra. Pedagogen tycker självklart att en 
elev i svårigheter ska gå tillsammans med övriga klassen. Så länge miljön och undervisningen 
anpassas efter varje elevs individuella behov så ska det fungera bra för alla. Pedagog C anser 
dock att det är viktigt att som lärare se alla elever, inte bara de svaga. Det är lätt att det är de 
elever som befinner sig i olika svårigheter som tar upp mest tid men det är viktigt att även 
ägna tid för de andra eleverna genom att uppmuntra, hjälpa och utmana dessa. 

Pedagog C vill lyfta fram att det är viktigt att ha ett bra samarbete med arbetslaget. Genom att 
ha ett bra samarbete går det att tillsammans diskutera och fundera över vilka arbetssätt man 
ska jobba med i klassen för att alla elever även de i svårigheter ska få en sådan bra 
skolupplevelse som möjligt. Pedagog C framhäver vikten av att vara tydlig för att alla elever 
ska kunna ta del av undervisningen. Pedagogen säger att denne alltid på morgnarna när denne
ska gå igenom vad som ska hända under dagen är väldigt tydlig och beskriver alla moment 
utförligt. I början av varje dag sätter pedagogen upp ett schema innehållande alla lektioner på 
tavlan som visar allt som ska hända under dagen.   

5.1. 7 Sammanfattning

Alla tre pedagogerna belyser vikten av att vara tydlig för eleverna som en strategi för att 
skapa en god lärandemiljö. Med tydlig menar de att noggrant berätta vad som ska hända under 
dagen, förklara innehållet i lektionerna och att vara tydlig med övergångar som när eleven ska 
gå från lektion till rast. Genom att individanpassa undervisningen anser alla pedagoger att det 
är lättare att se alla elever och på så sätt göra att varje elev utvecklas i skolan. Pedagog A 
pratar om att hitta bra arbetsmetoder som fungerar för alla elever och Pedagog B berättar att 
det tar ett tag att lära sig vilka metoder som fungerar respektive inte fungerar i 
undervisningen. 

5. 2 Observationer
Under mina observationer har jag undersökt sådant i klassrummet som karakteriserar en god 
lärandemiljö. De teman som jag har utgått ifrån är sådant som jag har skrivit om under 
rubriken tidigare forskning såsom hur miljön i klassrummet ser ut, vilka pedagogiska 
strategier pedagogerna använder sig av i klassrummet och hur pedagogerna bemöter eleverna. 
Jag har gjort observationer i två olika klasser, klass A och klass B. 

5.2. 1 Hur ser miljön i klassrummet ut? 

Klass A: s klassrum är utformat så att elevernas bänkar står i tre rader framför tavlan med sex 
elever i varje rad. Tavlan är placerad framför eleverna på ena långsidan av rummet. De två 
pedagogernas bänkar står inte vid tavlan som i de flesta klassrummen utan vid ena kortsidan 
bredvid eleverna. Det finns två grupprum i anslutning till klassrummet. I ett av rummen finns 
det datorer. Efter väggarna finns det hyllor med mycket öppen förvaring där böcker och 
material står tätt bredvid varandra. Det finns tidningsurklipp, teckningar och tavlor uppsatta 
på väggarna. På ena kortsidan där pedagogerna har sina bänkar finns det fönster, vilken också 
är enda väggen som har fönster. 
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Klass A har mattelektion när jag är där och observerar. Eleverna sitter tysta på sina platser och 
jobbar. Några elever sitter tillsammans i ett grupprum. En elev kommer fram till pedagogen 
och berättar att denna känner att han/hon kommer att ha svårt för att vara tyst och eleven 
frågar om denna kan få gå ut och sitta själv så att han/hon inte stör de andra eleverna, det får 
eleven. När eleverna i klassen behöver hjälp räcker de antingen upp handen eller kommer 
fram till pedagogens bänk och frågar om hjälp. Två elever sitter bredvid varandra och arbetar, 
den ena försöker förklara ett tal för den andra så att denna ska förstå talet. Det tar några 
minuter men tillslut så har eleven förstått talet och kan nu lösa det på egen hand. På väggen i 
klassrummet hänger en skylt där det står olika tips på vad eleverna kan göra om dem får 
vänta. Det är tips som: fortsätt att skriv i dagboken, läs facklitteratur och skriv vykort eller 
brev. 

I klass B: s rum sitter alla elever vända mot tavlan där även pedagogens bänk ä placerad. Det 
finns datorer i och utanför klassrummet. Längs väggarna finns det bokhyllor med dörrar som 
döljer innehållet men det finns också bokhyllor med öppen förvaring med böcker och olika 
skolmaterial. På väggarna hänger det olika teckningar som eleverna har gjort samt affischer 
som har med matematik att göra. Alla elever har sina ryggar vända mot väggen där alla 
fönstren är placerade.    

Pedagog B berättar för mig att denne har funderat mycket över placeringen av eleverna i
klassrummet. Pedagogen har prövat många olika varianter och har nu hittat en som denne
tycker fungerar bra. En elev som är ganska orolig har placerats långt fram så att eleven ska 
vara nära pedagogen och också på så sätt ha lättare att lyssna på vad pedagogen säger. En 
annan elev som lätt blir störd av andra elever och som gärna vill ha kontroll på alla är 
placerad längst bak för att kunna ha uppsikt över hela klassrummet och inte behöva ha någon i 
ryggen och vara tvungen att vända sig om. Några elever som arbetar bra tillsammans får sitta i 
grupper om två och två tillsammans bredvid varandra. 

I klassrummet finns ett grupprum i anslutning till det vanliga klassrummet. Under lektionen är 
det några elever som frågar pedagogen om de får sitta där och arbeta vilket de får. Pedagog B 
säger att de fyra elever vars namn står på tavlan får sätta sig i grupprummet. Pedagogen 
förtydligar för mig att denne har delat upp klassen i små grupper om fyra i varje grupp och 
varje dag är det en ny grupp som får sitta i grupprummet. Eleverna får sitta i grupprummet 
under de lektioner som pedagogen anser att det passar. Pedagogen har själv delat in grupperna 
efter hur denne anser att eleverna fungerar ihop.  

5.2. 2 Vilka pedagogiska strategier använder pedagogen sig av i klassrummet?

När det är tjugofem minuter kvar av lektionen så säger pedagog A till eleverna att de har 
arbetat så bra att de bara behöver räkna i tio minuter till. Eleverna ser nöjda ut och en elev 
frågar vad de ska göra istället sista tiden tills lektionen är slut. Pedagogen svarar att det får de 
höra om tio minuter. Efter tio minuter går pedagogen och hämtar in alla elever, eleverna 
plockar bort sina böcker och sätter sig på sina stolar. Eleverna får nu fritt diskutera de 
funderingar och tankar de har. Samtalet kommer in på huruvida eleverna måste tvätta 
händerna innan de går och äter eller inte. Pedagogen påpekar att alla elever måste tvätta 
händerna innan de går och äter. En elev förklarar att alla inte gör det eftersom många har 
bråttom att hinna först till matsalen för att få de bästa platserna. Pedagogen frågar nu eleverna 
om de har några tips på hur detta problem kan lösas. Några elever räcker upp händerna. En 
elev svarar att de kan göra så att alla får tvätta sina händer sen komma tillbaka till 
klassrummet och samlas och sen gå till matsalen. De övriga håller med om att detta var en 
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god idé. En annan elev har ett förslag om att pedagogen kan låta några olika elever få gå först 
olika dagar. Även detta förslag får positiv respons från de andra eleverna. Pedagogen 
poängterar att det var bra tips som eleverna kom med och de beslutar att alla elever först får 
tvätta händerna och sen komma tillbaka till klassrummet varpå pedagogerna skickar iväg 
några elever åt gången. Innan eleverna får gå och äta så berättar pedagog A vad som kommer 
att hända efter lunchen. Denne berättar att efter eleverna har ätit så är det rast. När lektionen 
sedan börjar om ska de ha SO, pedagog A förklarar vad lektionen ska handla om och vad 
eleverna ska göra. Efter det får eleverna gå och tvätta händerna.

I klass B börjar pedagogen lektionen med att läsa högt för eleverna ur en bok. Pedagog B 
säger till eleverna att de som vill får rita samtidigt som de lyssnar. Några elever får gå och 
sätta sig i en soffa som finns längst bak i klassrummet. Tre elever sätter sig i soffan utan några 
klagomål från de andra eleverna. Några elever ritar och några sitter bara och lyssnar. 
Pedagogen läser i ungefär tio minuter medan eleverna sitter tysta och lyssnar. När pedagog B 
har läst klart så ber denne eleverna plocka bort det de har på bänkarna och sätta sig på sina 
stolar. Pedagogen berättar att de nu ska fortsätta med forskningen om olika länder som de har 
påbörjat under tidigare lektioner. En förklaring ges till eleverna om att arbetet ska innehålla 
vissa bestämda punkter såsom en karta, fakta om invånarantal, språk, industri och mat. 
Pedagogen förklarar tydligt steg för steg vad eleverna ska göra under lektionen och vilka 
punkter som ska finnas med i arbetet. Tavlan används till att skriva stödord som förtydligar 
vad eleverna ska göra och i vilken ordning de ska göra de olika uppgifterna. Efter detta 
repeterar pedagogen allt en gång till. Efter det frågar pedagog B om alla elever har förstått vad 
de ska göra. Alla elever nickar utom en. Den här eleven frågar vad de ska göra när de är 
färdiga. Pedagogen har redan berättat det och det står också på tavlan men förklarar återigen 
detta för eleven.  

5.2. 3 Hur bemöter pedagogen eleverna?

När eleverna kommer till pedagog A och frågar om hjälp diskuterar denne uppgiften med 
eleverna, pedagogen påpekar för mig att denne gör detta för att eleverna ska få en förståelse 
för uppgiften. Hur har du tänkt här och förklara hur du skulle vilja göra, är exempel på sådant 
som pedagogen säger till eleverna. En elev kommer fram till pedagogen och säger att hon/han 
inte förstår ett tal. Pedagogen ber eleven läsa igenom talet en gång till, eleven läser då talet 
högt. Pedagog A frågar sedan eleven vad det är de frågar efter i talet. Eleven skiner upp och 
säger att han/hon har förstått. Pedagogen berömmer ofta eleverna och säger att de är duktiga. 
Denne går även runt och frågar eleverna om det går bra och försäkrar sig om att de förstår de 
tal de räknar. Alla elever får försöka själva först innan de får hjälp.

En elev i klassen har ett hjälpmedel i form av en apparat som räknar ner tid. Om eleven ställer 
in apparaten på tio minuter ser eleven tydligt hur lång tid det är kvar innan de tio minuterna är 
slut. Eleven går fram till pedagogen och säger att han/hon är färdig med en uppgift. Pedagog 
A tittar i elevens bok berömmer eleven och ger honom/henne en guldstjärna i boken under de 
uppgifter han/hon har gjort. En förklaring av nästa uppgift ges till eleven och pedagogen säger 
att eleven kan ställa in apparaten på tio nya minuter. En av eleverna i klassen har ett hjälpkort 
att använda sig av när denna behöver hjälp vänder under lektionen upp kortet. Eftersom 
pedagogen går runt bland eleverna ser denne detta och kan hjälpa eleven.

Det är ganska rörigt i klass B:s klassrum. Två elever sitter vid datorerna i klassrummet och 
söker fakta om deras länder, två andra elever sitter vid datorerna utanför klassrummet där 
även de söker fakta. Ibland går eleverna vid datorerna in på andra sidor än de som är avsedda 
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till uppgiften. Jag ser att en elev är inne och kollar på en sida om olika hundraser och en 
annan elev är inne på en sida om basket. Pedagog B uppmärksammar inte detta eftersom 
denne hjälper andra elever. Pedagogen går runt i klassrummet och hjälper de elever som 
räcker upp handen. Det är några elever som ber om hjälp flera gånger och några som inte ber 
om hjälp alls. 

En elev klipper ut en karta till sitt arbete. Eleven klipper lite snett och tycker att det blir fult, 
eleven tar då kartan och knycklar ihop den och slänger bort den. Pedagogen uppmärksammar 
detta, plockar upp kartan och försöker släta ut den. Pedagog B säger till eleven att den är fin 
och att det inte gör någonting att den inte är helt rak. För ett tag ser eleven lite besviken ut 
men fortsätter sedan att klippa ut resten av kartan. Fyra elever sitter ute i grupprummet och 
arbetar. De övriga eleverna sitter på sina platser och skriver om sina länder varvat med att de 
går och tittar på sina klasskamraters arbeten och står och småpratar lite. En elev frågar om de 
inte kan få lyssna på radio medan de arbetar men pedagogen svarar att det inte passar just vid 
denna lektion men lovar att de får göra det en annan gång. En elev som har suttit och skrivit 
går fram till fönstret och tittar ut, eleven går sedan tillbaka till sin plats. Istället för att fortsätta 
skriva börjar eleven vika ett pappersflygplan. Pedagogen uppmärksammar efter ett tag detta, 
går fram till eleven och frågar hur det går. Denna svarar att han tycker att det är tråkigt. 
Pedagogen frågar då vad eleven skulle vilja skriva om sitt land som skulle kännas intressant 
och roligt. Eleven svarar då att denna skulle vilja skriva om landets hockeylag. Pedagog B
säger då till eleven att det är okej och att han/hon kan gå och söka fakta om det när en dator 
blir ledig. Eleven ser nöjd ut och går efter ett tag fram till en ledig dator. 

Lektionen börjar lida mot sitt slut och eleverna börjar bli oroliga och pratar ganska mycket 
med varandra. Pedagog B ber eleverna plocka bort allt från sina bänkar och sätta sig ner. När 
alla sitter ner säger denne till eleverna att de har jobbat bra men att det har varit lite surrigt. 
Pedagogen fortsätter med att säga att det inte gör någonting om det är lite surrigt under vissa 
lektioner så länge ingen blir störd av det. Denne berättar för eleverna att det nu är rast och att 
det efter rasten är dags för matematik. Eleverna springer sedan ut ur klassrummet. 

5.2. 4 Sammanfattning

I båda klasserna är pedagogerna väldigt tydliga med att noggrant förklara och gå igenom 
sådant som lektionsinnehåll och hur arbetet under lektionen ska gå till. Båda pedagogerna ger 
också eleverna olika valmöjligheter under lektionen som att kunna gå ut och sitta enskilt, 
alternativet att få rita vid högläsning samt möjligheten att använda sig av hjälpmedel som 
tangentbord för de elever som har svårt med motoriken. Pedagogerna visar att de är mån om 
att se alla elever. Pedagog A är också väldigt noga med att berömma eleverna. Pedagogen
försöker också att uppmärksamma alla elever då denne går runt i klassen och försäkrar sig om 
att eleverna förstår. Pedagog B visar i sin tur att denne är mån om eleverna i och med att 
pedagogen är tydlig med lektionens upplägg och försäkrar sig om att alla elever förstår.  
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6. Diskussion
Mitt syfte med den här studien var att dels att skapa förståelse för om pedagoger i 
grundskolans tidigare år möjliggör en lärandemiljö på lika villkor för alla elever samt utveckla 
förståelse för hur de gör detta. I diskussionen kommer jag att börja med att diskutera min 
metod. Efter det kommer jag att analysera mitt resultat utifrån den tidigare forskning och de 
olika teoretiska begrepp som jag skrivit om tillsammans med mina intervjuer och 
observationer. 

6. 1 Metoddiskussion
Jag anser att de metoder jag har valt att använda mig av i min studie har varit relevanta i 
förhållande till mitt syfte. För att kunna skapa förståelse för om pedagogerna möjliggör en 
lärandemiljö för alla elever samt hur de gör detta anser jag att det var nödvändigt att använda 
både intervjuer och observationer. Om jag enbart hade intervjuat hade jag inte fått 
möjligheten att se hur pedagogerna arbetar för att skapa en god lärandemiljö vilket jag nu har 
fått. 

När jag skulle genomföra mina intervjuer och observationer med pedagogerna valde jag att 
inte berätta mitt fullständiga syfte. Jag berättade istället på ett ungefär vad min studie skulle 
handla om. Istället för att berätta att mitt syfte var dels att skapa förståelse för om pedagoger i 
grundskolans tidigare år möjliggör en lärandemiljö på lika villkor för alla elever samt utveckla 
förståelse för hur de gör detta så sa jag att jag ville se hur pedagogerna arbetar för att 
inkludera alla elever i undervisningen. Anledningen till att jag valde att inte berätta mitt 
fullständiga syfte var att jag ansåg att det fanns en risk att pedagogerna skulle uppleva att jag 
granskade om de arbetade på ”rätt sätt”, hade rätt värderingar och om de verkligen möjliggör 
en lärandemiljö för alla elever. Jag menar att det är viktigt att det är en positiv stämning vid 
genomförandet av intervjuerna så att informanterna kan känna sig trygga. Genom att 
informanterna känner sig trygga och avslappnade tror jag att själva intervjun blir mer lyckad i 
sig. Trost (2005) belyser det här problemet och skriver att han inte anser att det är nödvändigt 
att informera informanten om för vem studien görs och med vilket syfte. Så länge den som 
ska intervjua berättar vad intervjun ska handla om så är det tillräckligt. 

Angående förberedelserna för mina intervjuer var min första tanke att jag inte skulle skicka ut 
frågorna i förväg till informanterna eftersom jag ansåg att det fanns en risk att de då skulle 
kunna fundera över svaren och på så sätt inte svara lika trovärdigt. När en av informanterna 
dock frågade om denne kunde få frågorna skickade till sig i förväg avgjorde jag att det var 
bäst att skicka dessa. Även om jag i och med det riskerade att pedagogen skulle ha 
möjligheten att fundera ut svaren i förväg så anser jag att det var bättre än att inte göra det.
Jag tror nämligen att det skulle kunna bli så att informanten antingen skulle avböja och inte 
vilja ställa upp på intervjun eller så skulle pedagogen ställa upp men känna sig osäker och i 
underläge. Jag menar på att det inte är något bra utgångsläge att börja en intervju med att 
informanten känner sig i underläge och inte är positivt inställd till intervjun. Jag ser alltså 
både för och nackdelar med att skicka ut intervjufrågorna i förväg till informanterna. Därför 
tycker jag att den som intervjuar i sin roll måste avgöra i vilka lägen det passar att skicka ut 
intervjufrågorna och inte. Trost (2005) skriver att man endast ska berätta om det nödvändiga 
för informanten eftersom intervjun inte ska bli så styrd. ”Det är viktigt att den intervjuade 
känner sig naturlig och att han eller hon vet om vad som kommer att hända under intervjun”
(Holme & Solvang, 1997 s.107). Jag anser att intervjun inte hade känts naturlig om jag hade 
nekat informanten intervjufrågorna. 
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Vid mina två observationer i klasserna observerade jag sådant som jag ansåg karaktärisera en 
god lärandemiljö. Jag tittade till exempel på pedagogernas agerande och deras bemötande mot 
eleverna. Jag tror att man vid tillfällen som dessa ska vara medveten om att pedagogerna inte 
agerar precis så som de brukar. Eftersom pedagogerna var medvetna om att jag satt i 
klassrummet för att observera tror jag att det finns en möjlighet att det inte blir helt 
sanningsenligt. Det är rimligt att pedagogerna försökte tänka lite extra på hur de skulle bete 
sig och agera. Det är svårt att veta om så var fallet eller inte men jag anser att det är viktigt att 
ha i åtanke. Holme & Solvang (1997) skriver om att i en öppen observation så är det viktigt 
att få en bra relation till gruppen för att bygga upp tillit. ”Öppen observation bygger även den 
på att vi är accepterade av den grupp vi ska observera” (Holme & Solvang, 1997 s.113).
Eftersom jag inte hade möjlighet och tid att lära känna gruppen innan mina observationer utan 
kom in som ett helt okänt ansikte så hann jag inte bygga upp en tillit och relation till klassen.
På grund av detta är det är därför svårt att veta om eleverna betedde sig på det sätt de brukar 
på. Med tanke på att en helt främmande person, i det här fallet jag, var med de under en 
lektion så är det inte omöjligt att situationen i klassrummet inte helt stämmer överens med 
verkligheten. För att kunna undvika detta anser jag att jag hade behövt vara med i den här 
klassen under en längre tid och på så sätt tillslut kunnat smälta in i omgivningen. Hade jag 
varit med klassen under flera veckor hade jag så småningom varit en del av klassen och de 
hade inte lagt märke till mig, då hade med största sannolikhet också både pedagogerna och 
eleverna varit sig själva och agerat därefter. Att en av pedagogerna valde att inte ställa upp på 
observationen kan ha spelat en viss betydelse före resultatet av min studie. I de övriga 
intervjuerna kunde jag följe en röd tråd mellan vad pedagogerna sa och hur de verkligen 
agerade. I fallet med pedagogen då jag bara genomförde en intervju men ingen observation 
kunde jag inte se det här sambandet mellan vad pedagogen sa och hur hon agerade därefter.     

Trost (2005) belyser att det är viktigt att informationen är så trovärdig som möjligt. Eftersom 
jag har genomfört mina intervjuer med pedagoger som är verksamma inom grundskolans 
tidigare år och som har kunskap och erfarenhet av att arbeta med elever både med och utan 
diagnoser och i svårigheter av olika slag så anser jag att det leder till hög validitet på min 
studie. Även att jag i mina intervjuer har undersökt det som har varit mitt syfte att undersöka 
leder till att validiteten blir hög vilket också Trost (2005) anser. Eftersom jag i mina intervjuer 
har varit uppmärksam på informanternas kroppsspråk och haft det i åtanke vid analyserandet 
av resultatet så anser jag att detta leder till att reliabiliteten på min undersökning ökar. Trost 
(2005) skriver vidare att: ”Självfallet gäller dock att intervjuaren skall vara lyhörd och skall 
uppmärksamma inte bara tonfall utan också ansiktsskiftningar och –uttryck likaväl som andra 
kroppsrörelser och -ställningar” (Trost, 2005 s.112). De två intervjuer jag har bandat anser 
jag i sin tur leder till ytterligare höjd reliabilitet på min studie eftersom jag har kunnat lyssna 
av det informanterna har sagt flera gånger och sedan skrivit detta i min studie. Även i 
intervjun då jag inte hade någon bandspelare anser jag att reliabiliteten är hög eftersom jag 
förde noggranna anteckningar där jag skrev ned det informanten berättade. Trost (2005) 
poängterar att när forskningsledaren själv gör intervjuerna så är mycket vunnet. Även om 
bandinspelningar eller anteckningar görs så kan det inte ersätta de uppfattningar man får 
under själva intervjun. Eftersom jag har varit närvarande vid alla intervjuer så anser jag att 
reliabiliteten blir hög eftersom jag vet exakt vad som skedde och sades.   
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6.2 Resultatdiskussion

6.2. 1 En skola för alla

Alla pedagoger som jag har intervjuat har sagt att de tycker att det är självklart att alla elever 
oavsett svårigheter ska få möjligheten att gå i sin klass. Pedagog C menar på att en god 
lärandemiljö skapas när alla elever har möjligheten att gå tillsammans, Pedagog B tycker att 
alla elever ska få vara som de är och inte behöva ändra på sig och Pedagog A anser i sin tur att 
det är viktigt att tillgodose alla elevers olika behov. De tre pedagogerna vill att skolan ska 
vara en skola för alla och de poängterar vikten av att eleverna som har diagnoser eller 
befinner sig i svårigheter ska få gå tillsammans med sina klasskamrater. Pedagogerna menar 
på att om undervisningen individanpassas, planeras och genomförs på rätt sätt så är det 
möjligt att alla elever kan gå tillsammans och fungera i sin vanliga klass. Det pedagogerna 
lyfter fram om att arbeta inkluderande stämmer överens med det Persson (2001) skriver om 
vad det relationella perspektivet förespråkar, vilket är att arbeta inkluderande och att alla 
elever ska ha rätten att gå i sin egen klass och där få den hjälp som behövs. Enligt tidigare 
forskning, litteratur, Lpo 94 och intervjuerna med pedagogerna är idealet en skola för alla. 
Utifrån det jag har hört, sett och läst verkar det dock däremot som att ett problem för 
pedagogen är att hinna se alla elever och kunna anpassa undervisningen efter varje elevs 
behov. Samtidigt som pedagogerna säger att det är självklart att alla elever ska gå i samma 
klass så säger de att det är svårt att hinna med alla elever. I vissa fall behövs det också en 
resurspedagog för att kunna ge alla elever den hjälp och det stöd de behöver. Pedagogerna 
belyser att det ibland är bra om en elev i svårigheter har möjligheten att få gå ut och jobba i en 
mindre grupp eller ensam med en resurspedagog för att kunna koncentrera sig bättre. Med 
andra ord säger pedagogerna både att alla elever ska kunna gå tillsammans i samma klass och 
att det underlättar om eleven får gå ut och sitta tillsammans med en resursperson eller 
specialpedagog. Pedagogerna vill att undervisningen ska bedrivas enligt det relationella 
perspektivet men jag tycker mig också kunna se ett visst samband med det pedagogerna säger 
och vad det kategoriska perspektivet förespråkar. Inom det kategoriska perspektivet 
framhåller Persson (2001) att eleven med diagnos eller i svårigheter ska gå i en egen grupp 
och att specialpedagogen har en uppgift i att hjälpa till med att göra så att elevens svårigheter 
försvinner.   

Socialstyrelsen (2002) poängterar i sin rapport om nackdelarna med att placera de elever som 
befinner sig i svårigheter i mindre grupper eftersom de då förlorar förebilderna i de andra 
eleverna. Persson (2001) skriver i sin tur att i det kategoriska perspektivet är det just detta som 
anses vara bra, att skilja eleverna i svårigheter från de andra eleverna. På så sätt blir det lättare 
att arbeta med elevens svårigheter. Skolverket (2001) nämner i sin rapport vidare att det krävs 
mer tid till att anpassa undervisningen för de elever som befinner sig i svårigheter. De skriver 
att det är ett måste att göra den extra insatsen för  att eleven ska utvecklas i sin skolgång. 
Tufvesson (2007) belyser att det är många olika aspekter att ta hänsyn till vid utformningen av 
klassrummet för att eleverna ska fungera så bra som möjligt. Pedagog C påpekar bland annat 
att det är lättare att se varje elev om klasserna är små och pedagog A berättar att en anledning 
till att denne tror att det fungerar så pass bra i klassen nu är att det är en liten klass. Pedagog C 
och A antyder att det inte är helt lätt att som pedagog räcka till. I och med de här olika 
synpunkterna förstår jag det som att även om pedagogerna vill utforma undervisningen och 
miljön på bästa sätt efter varje elev så är det inte helt enkelt att göra detta.

Pedagogerna jag har intervjuat har alla pratat om att anpassa undervisningen till de elever som 
har diagnoser eller är i svårigheter. De medger att det tar extra tid att anpassa undervisningen 
och hitta arbetsmetoder som fungerar för de här eleverna. Skolverket (2001) belyser vikten av 
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att en engagerad och kunnig pedagog. Om pedagogen är just på det här sättet funderar jag 
över om det inte går att se det här dilemmat utifrån en annan synvinkel? Istället för att se det 
som ett problem att det tar extra tid att göra de här extra anpassningarna för eleven i 
svårigheter så borde det ses som en självklarhet. Det borde vara ett lika självklart moment 
som alla andra moment som undervisning och planering i skolan. När pedagogerna anser att 
det tar extra tid att anpassa undervisningen så finns det en risk att det blir någonting som ska 
göras utöver den vanliga undervisningen, det är inte lika självklart som det övriga som sker i 
skolans vardag. Om pedagogen väljer att se det på det här sättet så kommer det säkert också 
att kännas betungande. Har pedagogen den här inställningen så finns det kanske en risk att 
pedagogen hoppas att till nästa år få en klass utan elever i svårigheter, en ”normal” klass. Jag 
menar på att de här anpassningarna som görs för eleverna ska ses som en del av 
undervisningen lika mycket som alla andra moment. Då kan pedagogen förhoppningsvis 
komma ifrån tankesättet att det tar mycket tid att anpassa undervisningen och uppgifterna till 
de elever som befinner sig i svårigheter och istället se det som lika självklart som allt annat. 
Assarsson (2007) understryker just detta att när man pratar om en skola för alla så hamnar 
fokus ofta på de elever som är i behov av särskilt stöd. Istället för att fokusera på alla elever 
ligger fokus på några få. Jag tror att det är vanligt att det är på det här sättet och att de 
”duktiga eleverna” hamnar lite i skymundan. Som pedagog tycker jag att en väsentlig fråga är 
att även se de här eleverna och få dessa att utmanas och utvecklas i skolan. Alla elever måste 
få ta plats och synas för att kunna trivas i skolan. Assarsson (2007) belyser detta, att alla 
elever utifrån sina förutsättningar och behov har rättigheten att kunna gå i skolan och också få 
behållning av den.

Pedagogerna belyser att undervisningen till viss del anpassas efter de elever som är i 
svårigheter vilket även stämmer överens med det Assarsson (2007) poängterar ovan. 
Samtidigt anser pedagogerna jag har intervjuat att de anpassningar de gör för eleven/eleverna 
med diagnos/diagnoser eller i svårigheter är sådant som alla elever kan ta del av. Utifrån 
pedagogernas åsikter förstår jag att fokus många gånger hamnar på de elever som är i behov 
av särskilt stöd eftersom de här eleverna kommer att behöva extra hjälp i undervisningen. 
Undervisningen kommer därför inte att kunna utformas rättvist för alla elever. Vad som är 
rättvist eller inte kan dock variera mycket och är dock inte helt lätt att avgöra. Min studie har 
visat att det är så att de elever som befinner sig i svårigheter ofta kommer att behöva mer tid 
än andra elever. Pedagogerna säger dock att de försöker att vidta åtgärder och insatser som i 
många lägen kan involvera hela klassen. Om de gör det är det troligt att det blir enklare att få 
med alla elever i undervisningen utan att fokusera enbart på en elev. Vid mina observationer 
kunde jag se sådant som pedagogerna gjorde som antagligen var extra nödvändigt för några få 
elever men som alla elever i klassen kunde ta del av. Det var bland annat att pedagog B var 
tydlig med att förklara lektionens innehåll med hjälp av stödord på tavlan. Alla pedagogerna 
var tydliga med att förklara sådant som vad som skulle hända vid nästa moment, efter 
lektionens slut. I och med insatser som dessa så visar pedagogerna att de är måna om att alla 
elever ska kunna ta del av undervisningen. 

6.2. 2 Motivera eleverna

När jag genomförde min observation i klass A så uppmärksammade jag att en av eleverna fick 
en guldstjärna när denna hade klarat en uppgift. Pedagog A påpekade vid intervjun att eleven 
var den enda i klassen som fick guldstjärnor. Denne berättade att för den här eleven så 
fungerade det bra som motivation. När eleven har klarat en uppgift och gjort ett bra jobb så 
blev denna belönad med en guldstjärna. Pedagog A menar på att för eleven så bidrar det till en 
känsla av mening med att utföra uppgiften vilket gör att han/hon har någonting att sträva efter, 
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i det här fallet en guldstjärna. Dysthe (2003) skriver att yttre motivation är en meningsfull del 
inom det behavioristiska perspektivet. Belöning och straff används för att eleverna ska förstå 
konsekvenserna av ett visst beteende. Beter sig eleven på ett fördelaktigt sätt så blir denna 
belönad och tvärtom. I Lpo 94 (Skolverket, 2006) står det att skolan ska bidra till en trygghet 
och lust att lära hos eleverna. Pedagog B poängterar just vikten av att eleverna ska känna en 
lust att lära och att det i sin tur leder till ökad motivation hos eleven. Utifrån vad pedagogerna 
har sagt och efter att ha tagit del av tidigare forskning så har jag insett just hur viktigt det är 
att motivera eleverna. Skolverket (2001) skriver just att motivation är någonting av det 
primära för att få elever att vilja lära sig. Jag förstår dock utifrån egna erfarenheter, mina 
intervjuer och olika teoretiska perspektiv att det varierar mycket gällande vad som fungerar 
som motivation för olika elever. För vissa elever skulle det inte alls kännas lockande att få en 
guldstjärna. Med detta i bakhuvudet känns det väsentligt att som pedagog försöka hitta sådant 
hos eleverna som motiverar varje enskild elev. Om pedagogen försöker att se alla elever och 
på så sätt lära känna var och en är det förhoppningsvis möjligt att göra detta. Att straffa 
eleverna för att visa att de har handlat på ett felaktigt sätt kan jag inte se någonting positivt 
med. De flesta människor mår bra av beröm och uppmuntran och utvecklas troligen också 
mest genom det. Inte genom att ständigt höra gnäll och klagomål. 

Pedagog A berättar för klassen när jag är där och observerar att de bara behöver räkna i tio 
minuter till eftersom de har arbetat så bra under lektionen. Det är egentligen tjugofem minuter 
kvar innan lektionen slutar. Jag tolkar detta som att pedagogen gör det här för att ge en 
”morot” till eleverna. När de har arbetat så bra under hela lektionen så blir de belönade och 
får sluta tidigare. Jag förstår pedagogens tanke, att denne vill vara snäll och uppmuntra 
eleverna när de har varit duktiga. Å andra sidan blir jag fundersam över sättet pedagogen
belönar eleverna på. Det denne säger med detta är att eftersom de har varit så duktiga så 
slipper de undan från att fortsätta räkna vilket är så tråkigt. Vad sänder det ut för signaler till 
eleverna? Åberg (1994) anser att pedagogens sätt att undervisa och leda en klass är avgörande 
för ett bra klimat i klassrummet. När jag läser detta inser jag vilken stor roll det spelar vad 
pedagogen förmedlar. Det är bättre att som pedagog istället visa eleverna att lektionerna är 
roliga och meningsfulla och göra de till någonting spännande och utmanande. Målet för en 
pedagog borde vara att förmedla till eleverna att de är i skolan för deras egen skull, för att det 
är roligt, givande och för att eleverna faktiskt själva vill vara där. Inom den sociokulturella 
teorin (Dysthe, 2003) är motivationen en betydelsefull del för eleverna. Där leder de 
förväntningar samhället har på eleverna till att eleverna blir motiverade. För att eleverna ska 
vilja lära sig bör de få känna att deras kunskap är betydelsefull och har en mening för andra. 
Inom det kognitiva perspektivet (Dysthe, 2003) är det den inre motivationen som anses vikig 
för eleverna. När eleverna får göra sådant som de känner sig intresserade av så blir de i sin tur 
motiverade och lusten att vilja lära sig ökar. Att eleverna ska få känna att deras kunskap är 
meningsfull och har betydelse för andra känns som ett gynnsamt sätt att motivera eleverna på 
för mig. Pedagogen kan, anser jag, med fördel försöka anpassa undervisningen efter elevernas 
intressen för att öka motivationen. Om alla elevers intressen tas i aktning så kommer även de 
elever som inte befinner sig i svårigheter känna en ökad motivation och lust att lära.

6.2. 3 Miljöns betydelse för eleverna

Tufvesson (2007) menar på att miljön i klassrummet till stor del påverkar eleverna och deras 
lärandemiljö. Utformas miljön runt eleven på ett förmånligt sätt så kommer det att underlätta 
mycket för eleverna. Inom det relationella perspektivet (Persson, 2001) menar man just att det 
är sådana här åtgärder och justeringar som gör att eleverna inte behöver befinna sig i 
svårigheter. Om miljön runt eleven anpassas på ett gynnsamt sätt så behöver svårigheterna 
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inte finnas. Alla pedagogerna som jag har intervjuat belyser även vikten av att anpassa miljön 
runt eleverna på ett fördelaktigt sätt. Pedagog C menar på att miljön har stor betydelse för 
eleverna och att de elever som befinner sig i olika svårigheter är extra beroende av den. 
Socialstyrelsen (2002) påpekar i sin rapport att miljön har stor betydelse för alla elever men 
extra stor betydelse för de elever som har en diagnos. Pedagog B anser att miljön har olika 
stor betydelse för olika elever och pedagog A tycker att miljön spelar roll för eleverna. Under 
mina två observationer kunde jag se att pedagogerna verkligen tänkte på att försöka anpassa 
undervisningen för alla elevers bästa. Pedagog A såg till exempel till att de elever som var i 
behov av olika hjälpmedel fick tillgång till de och denne lät de elever som kände ett behov av 
att sitta enskilt få den valmöjligheten. Pedagog B i sin tur visade att denne var mån om att alla 
elever skulle ha en bra lärandemiljö och tog hänsyn till allas olika behov genom placeringen 
av elevernas platser i klassrummet och möjligheten att sitta enskilt eller i grupprum vid behov. 

Tufvesson (2007) poängterar att elever med Downs syndrom blir lugna av att kunna se himlen 
men att mycket grönska har en negativ effekt. Jag funderar över om man verkligen kan säga 
att alla elever som har Downs syndrom upplever det på det här sättet? Vad händer då med 
synsättet att se alla elever för den de är och anpassa undervisningen och utformningen efter 
varje elevs individuella behov? Som pedagog ska man nog försöka passa sig för att 
generalisera och tro att alla elever som har samma diagnos fungerar på samma sätt och har 
samma behov. Dessa elever har självklart lika mycket individuella förutsättningar och behov 
som alla andra. Jag tycker att det finns en risk med att det här synsättet i och med att det blir 
en fråga om vi och de, där de är eleverna med diagnoser. Det är ett synsätt som jag anser 
borde försvinna för att kunna ha en skola för alla. Pedagog A berättade att det finns två elever 
i klassen som har samma diagnos men som är helt olika och har totalt olika behov. Bara det 
tycker jag visar på att det inte går att tro att bara för att två elever har samma diagnos så är de 
likadana, lika lite som att två elever utan diagnos fungerar likadant. 

6.2. 4 Se det positiva istället för det negativa

Åberg (1994) skriver om Johan som har fått rollen som syndabock i klassen. Johan upplever 
att alla skyller på honom vad som än händer. Åberg skriver vidare att det är olika saker som 
påverkar hur en elev värderas i en grupp såsom social status och intellektuell förmåga. Rollen 
som eleven tilldelas påverkar även vilka förväntningar som han/hon får. Innan en av 
observationerna berättade pedagogen i klassen för mig vilka elever i klassen som befann sig i 
svårigheter av olika slag och vilken elev som hade en diagnos. Den här informationen tror jag 
kan ha lett till att jag omedvetet fick förutfattade meningar om de här eleverna och såg på de 
med andra ögon än vad jag hade gjort annars. I Lpo 94 står det att ”Hänsyn skall tas till 
elevernas olika förutsättningar och behov” (Skolverket, 2006 s. 5). Det står också att 
”Skolans uppgift är att låta varje enskild individ finna sin unika egenart och därigenom 
kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Skolverket, 2006 s.3).
Pedagog B betonar att alla elever ska få vara den de är och inte behöva ändra på sig. Jag 
tycker att det är en fördel att tidigt lära eleverna att alla är olika och att alla får vara den de är i 
skolan. Pedagogen bör förmedla till eleverna att det är en fördel att alla är olika eftersom man 
då kan lära sig av varandras olikheter då alla är bra på olika saker. Dysthe (2003) understryker
att inom det sociokulturella perspektivet så anser man att eleverna lär sig mycket genom att ta 
del av varandras kunskap eftersom alla elever är olika och har olika kunskap. 

Som pedagog anser jag att man bör undvika förutfattade meningar om eleverna och istället 
försöka se det positiva hos alla elever. Genom egna erfarenheter har jag uppmärksammat att 
det nästan alltid finns någon elev i varje klass som anses vara den bråkiga och stökiga, som 
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Åberg (1994) beskriver, klassens syndabock. I många lägen är det nog tyvärr så att den här 
eleven får skulden för mycket av det som händer, även om han/hon inte alltid är skyldig. Vad 
händer tillslut om en elev alltid får klagomål? Jag kan jämföra detta med en nedåtgående 
spiral där pedagogen upplever fler och fler negativa saker hos eleven och eleven får mer och 
mer klagomål. Jag tror att det är av avgörande betydelse att försöka ändra denna negativa 
trend. Pedagogen bör försöka vända den här spiralen så att den börjar gå uppåt istället. Det 
tror jag kan vara möjligt genom att istället för att fokusera på det negativa försöka se de 
positiva egenskaperna som varje elev har och lyfta fram dessa. Istället för att klaga är det 
bättre att berömma eleven vid de tillfällen då det fungerar bra. Dysthe beskriver att: ”I ett 
utvecklingssammanhang är det därför viktigt att läraren tränas att aktivt söka efter positiva 
egenskaper och resurser och inrikta undervisningen på zonen för möjlig utveckling” (Dysthe,
2003 s.145). Hon fortsätter med att förklara att det gäller att ge eleverna en chans även om 
deras insatser inte är särskilt starka. Pedagogen bör försöka tänka på utvecklingszonen där 
elevernas motivation och vilja att lära sig ökar genom uppmuntran och beröm från pedagogen. 
”Detta bör vara en av lärarens allra viktigaste uppgifter” (Dysthe, 2003 s.145). Duvner 
(1997) belyser även han vikten av att ge alla elever beröm och uppmuntran, särskilt de elever 
som befinner sig i olika svårigheter.

Assarsson (2007) skriver i sin tur att pedagogen ska kunna se alla elevers olikheter som 
resurser och inte som problem. Genom att göra det så går det att få alla elever delaktiga i 
undervisningen. Skolan måste försöka se elevers störande moment som någonting positivt 
som kan komma till användning. Det som anses som störande hos en elev måste därför få 
finnas kvar, tas till vara på och komma till användning. Pedagog B poängterar att detta är 
viktigt, att alla elever respekterar varandras olikheter. Tornberg (2006) menar också på att det 
är skolans skyldighet att se till så att alla elever får en bra skolgång. Hon lyfter fram vikten av 
att eleverna ska fungera tillsammans. Även Dysthe (2003) klarlägger att inom den 
sociokulturella teorin är det avgörande att fungera tillsammans. Samarbete och 
kommunikation är avgörande för en god lärandemiljö. Eleverna lär sig av varandra och 
varandras kunskap och eftersom alla är bra på olika saker är det nödvändigt att lära av 
varandra. Jag ser det som en fördel att som pedagog kunna skapa ett klimat i klassrummet där 
eleverna respekterar varandra och där alla vågar vara sig själv. Pedagogen bör förmedla till 
eleverna att alla är olika men att det är någonting bra. Då får eleverna förhoppningsvis en 
ökad tolerans och acceptans för människors olikheter.

6.2. 5 Pedagogens roll och individanpassning av undervisningen

Pedagoger understryker också att en pedagogisk strategi, som är oerhört viktig för att skapa en 
god lärandemiljö för alla elever är att vara tydlig. Även Åberg (1994) menar på att det som 
leder till ett bra klimat i klassrummet är om pedagogen är tydlig gällande normer och regler. 
Åberg fortsätter att skriva att det som har störst betydelse av allt är hur pedagogen är och hur 
dennes sätt att undervisa och leda en klass ser ut. Även skolverket (2001) skriver i sin rapport 
om hur viktigt det är att det finns en pedagog som är engagerad och kunnig. Pedagogen måste 
ha förståelse för alla elever och veta hur undervisningen anpassas efter alla elevers förmåga. 
Under intervjuerna sa Pedagog C att undervisningen måste anpassas efter varje elevs 
individuella behov, pedagog B menar att det gäller att individanpassa undervisningen och att 
det tar några år som pedagog innan man lär sig vilka sätt som fungerar och inte och pedagog 
A tycker att genomtänka arbetsmetoder är a och o för att alla elever ska kunna ta del av 
undervisningen. Inom det relationella perspektivet (Persson, 2001) så är det genom att 
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individanpassa undervisningen, så att den passar varje elevs enskilda behov som man anses 
stödja eleven. 

Inom den sociokulturella teorin (Dysthe, 2003) framhålls att det är viktigt att som pedagog 
kunna se vilka elever som tillägnar sig kunskap utifrån skolans sätt att lära ut eller inte. 
Undervisningen måste sedan läggas upp utifrån detta. Pedagog B berättar om hur denne 
individanpassar undervisningen genom att ge en elev som lätt blir stressad av att ha för stora 
och omfattande uppgifter andra uppgifter som är mindre och mer lätt överskådliga. I lpo 94 
(Skolverket, 2006) står det tydligt att utbildningen aldrig kan utformas på lika sätt för alla 
elever eftersom alla är olika. Nordin Hultman (2004) påpekar att det är positivt att låta 
eleverna göra sådant som de tycker är meningsfullt och roligt. Jag håller med om 
resonemanget om att ta vara på elevernas intressen. Det är viktigt att pedagogen försöker ta 
vara på sådant som eleven är intresserad av och tycker är roligt och sedan bygga 
undervisningen på det.

För att fortsätta med resonemanget om betydelsen av att anpassa undervisningen efter varje 
individ så påpekar pedagog A att någonting denne tycker är väldigt väsentlig är att berätta för 
eleverna vad som förväntas av dem. Eleverna bör alltid veta vad som är målet med ett visst 
avsnitt eller en viss lektion. Målen måste sedan i sin tur anpassas efter varje elev. En del 
elever kan ha långsiktiga mål medan andra elever bara klarar av att ha mål som sträcker sig 
över en kortare tid, i vissa fall så kort som tio till femton minuter. I Lpo 94 (Skolverket, 2006) 
poängteras att skolan ska vara tydlig gällande just mål och innehåll. Det står också att 
eleverna ska få delta i planeringen för att öva på inflytande och i att ta ansvar. För att göra 
eleverna medvetna om deras egen utbildning och betydelsen av denna så finner jag det 
betydelsefullt att pedagogen är tydlig med vad som förväntas av eleverna. Om eleverna vet 
vad de arbetar med och viktigast av allt varför de gör det så känner de förhoppningsvis en 
meningsfullhet med att gå i skolan. I vissa fall har jag av egna erfarenheter märkt att eleverna 
i skolan anser att de är där för pedagogens skull och för att de måste. Pedagogen borde istället 
försöka förmedla till eleverna att de är i skolan för sin egen skull och att de kommer att lära 
sig sådant som de känner att de har användning av i sitt liv och som känns meningsfullt. 
Eftersom alla elever är så pass olika är det av avgörande betydelse att målen också blir olika 
för varje elev. Jag drar paralleller med detta och det Brändström och Wiklund (1995) 
understryker om att skolan agerar som om alla elever skulle vara likadana. Om alla elever 
skulle ha samma mål tror jag att det finns en risk att det alltid finns några elever som inte kan 
nå målen. Samtidigt skulle det också finnas några elever som skulle finna dessa mål för 
simpla och på så sätt också tappa lusten och motivationen för skolan. Om eleverna ska få 
möjligheten att uppleva en god lärandemiljö menar jag att det är avgörande att anpassa 
undervisningen och målen med undervisningen efter varje enskild individ. 

Nordin Hultman (2004) menar att om en elev befinner sig i svårigheter så söks ofta ett visst 
beteende hos eleven istället för att undersöka undervisningen och pedagogiken och försöka 
hitta vad det är som inte stämmer där. Inom det relationella perspektivet (Persson, 2001) är 
benämningen en elev i svårigheter vilket känns som att föredra framför en elev med 
svårigheter som det heter inom det kategoriska perspektivet. Samtidigt som det idag benämns
en elev i svårigheter så stämmer det som Nordin Hultman skriver. Jag håller med om att det 
sällan är undervisningen som granskas utan att det ofta är hos eleven som en utredning görs 
eller en diagnos ges. Det är kanske så att det är undervisningen runt eleven i svårigheter som 
det är fel på? Undervisningen är kanske utformad på så sätt att den inte alls passar för just den 
här eleven. Eleven skulle kunna fungera bättre och trivas mycket bättre med en annan 
undervisningsform. Det här leder mig in på Bourdieus (1999) tanke om att den habitus som 
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dominerar i klassen avgör hur undervisningen ska se ut och att de som tillhör denna grupp har 
en fördel mot de andra. Vissa elever har alltså svårare att passa in i undervisningen på grund 
av hur undervisningen är utformad trots att de inte själva kan påverka detta. Sedan så söks 
problem och ett visst störande beteende hos eleven för att denna inte fungerar i 
undervisningen, det här tycker jag är märkligt. Jag finner det ytterst relevant att vara 
medveten om att det kan vara på det här sättet i skolan idag för att på så sätt också kunna göra 
någonting åt det. Har man som pedagog inblick i detta synsätt tror jag att det kan ha betydelse 
för sättet att bemöta och behandla eleverna på så att en sådan god lärandemiljö som möjligt 
skapas för alla elever.  

6.3 Slutsats
Under studiens gång har jag genom litteratur, pedagogers olika tankar och erfarenheter samt 
observationer tagit del av vad som bidrar till att skapa en god lärandemiljö för alla elever. Det 
som har framkommit som betydelsefullt för att skapa just en god lärandemiljö för alla elever 
är bland annat att pedagogen måste förstå att alla elever är olika och att undervisningen därför 
också måste utformas olika för alla elever. För att det ska vara möjligt att ha en skola för alla 
är det alltså nödvändigt att undervisningen i skolan ser olika ut för olika elever. Alla elever 
måste få möjligheten att utvecklas och trivas i skolan och då måste också pedagogen se alla 
elever och deras olika behov samt lägga upp undervisningen utifrån dessa behov. Pedagogen 
måste sedan vara tydlig i sin undervisning för att alla elever i klassen ska ha möjligheten att 
kunna ta del av denna. Det är också viktigt att pedagogen inte glömmer bort de elever som 
ligger långt fram kunskapsmässigt och inte behöver lika mycket hjälp och stöd, även dessa 
elever behöver synas och få utmaningar i skolan för att inte tappa lusten och motivationen. 
Pedagogen bör utmana dessa elever så att de känner att skolan är rolig och utvecklande. Olika 
sätt för pedagogerna att göra det på är genom att individanpassa uppgifterna så att de utformas 
efter varje elevs kunskapsnivå. Om miljön runt eleven anpassas på ett fördelaktigt sätt efter 
elevernas specifika behov så kommer de svårigheter som en elev befinner sig i att minska 
eller till och med att försvinna. Det kommer att ta en del extra tid för pedagogen att göra dessa 
olika anpassningar men det är en nödvändighet för att alla elever ska få gå tillsammans i sin 
klass och också fungera bra där. Slutligen så anser jag att pedagogen har en stor uppgift i att 
uppmuntra, berömma och motivera alla elever så att en god lärandemiljö uppstår så att 
eleverna känner att det är lustfyllt att gå till skolan.

6. 4 Slutdiskussion
Jag anser att jag har uppfyllt mitt syfte med studien som var dels att skapa förståelse för om 
pedagoger i grundskolans tidigare år möjliggör en lärandemiljö på lika villkor för alla elever
samt utveckla förståelse för hur de gör detta. Jag har genom att behandla tidigare forskning 
inom mitt ämne och tagit del av olika forskares syn på vad en god lärandemiljö är fått en 
förståelse för vad just en god lärandemiljö kan innebära. Genom mina intervjuer har jag sedan 
tagit del av tre pedagogers olika tankar och erfarenheter om sitt sätt att arbeta med elever och 
deras strategier för att skapa en god lärandemiljö för alla elever. Mina observationer har i sin 
tur lett till ännu djupare förståelse då jag även har kunnat se hur pedagogerna tillämpar dessa 
olika strategier i klasserna. I resultatet har jag redogjort för pedagogernas åsikter angående en 
god lärandemiljö och slutligen har jag i min diskussion reflekterat över begreppet god 
lärandemiljö i förhållande till teoretiska perspektiv och tidigare forskning. I och med att jag 
har gjort detta anser jag att jag har uppfyllt syftet med min studie.  
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6. 5 Förslag på fortsatt forskning
Jag har i min studie inte gjort någon skillnad på om det finns någon skiljaktighet gällande god 
lärandemiljö för tjejer respektive killar. Det står i Lpo 94 att skolan ska gynna mäns och 
kvinnors lika rätt. Det står också att: ”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 
könsmönster.” (Skolverket, 2006 s.4) Jag anser att det här är en viktig punkt att ha i åtanke 
gällande ämnet en god lärandemiljö. Det känns därför som att det skulle vara ytterst relevant 
att forska vidare på det här spåret. Fortsatt forskning skulle därför kunna analysera om det är 
någon skillnad på hur en god lärandemiljö yttrar sig för tjejer respektive killar. I min studie 
har jag valt att rikta mig mot pedagoger verksamma inom grundskolans tidigare år. Det skulle 
också vara spännande att se fortsatt forskning om hur detta fenomen upplevs under senare 
delen av skolan. 
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Bilaga 1 

Hej!

Jag heter Tove Åström och läser lärarprogrammet med inriktning mot grundskolans tidigare 
år. Som ett avslut på min utbildning gör jag nu ett examensarbete på c-nivå.

Under min lärarutbildning har jag sett att det i många klasser finns elever i svårigheter av 
olika slag och elever med olika diagnoser. Jag anser att det i min blivande yrkesroll är viktigt 
att ha en förståelse för hur läraren arbetar för att inkludera alla elever i undervisningen. Därför 
är jag intresserad av att intervjua pedagoger på eran skola för att ta del av deras uppfattning 
om vilka strategier och arbetssätt som fungerar och inte fungerar i en klass där elevernas 
kunskaper och förutsättningar varierar. Jag vill också gärna vara med pedagogen under ett 
lektionstillfälle för att se hur en lektion i klassen kan se ut för att få en ännu djupare förståelse 
för ämnet. 

Jag kontaktar därför dig för att på så sätt komma i kontakt med pedagoger på eran skola som 
du tror är lämpliga och villiga att genomföra denna intervju och observation med.

Materialet jag samlar in under intervjun och observationen kommer att användas på ett sådant 
sätt så att ingen av respondenternas identitet kan avslöjas. Alla namn på respondenter och 
skolor kommer i undersökningen att vara påhittade. Har du frågor så får du gärna höra av dig 
till mig när som helst under undersökningens gång.

Med vänliga hälsningar
Tove Åström
tovast-5@student.ltu.se
073-5119994

mailto:5@student.ltu.se
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Bilaga 2
Intervjufrågor
Kan du beskriva hur klassen som du arbetar i ser ut?

Finns det elever i svårigheter eller med diagnoser av olika slag i din klass? 

Hur ser variationen på elevernas kunskap och förutsättningar ut i klassen? 

Vad ser du för för respektive nackdelar med att elever i svårigheter eller med diagnoser går 
tillsammans med de andra eleverna? 

Beskriv vad är en god lärandemiljö är för dig?

Hur kan du som lärare arbeta för att skapa en god lärandemiljö i klassen?

Kan du ge exempel på olika strategier som du använder dig av för att inkludera alla elever i 
undervisningen?

Vad tycker du är viktigast att tänka på för att alla elever ska kunna ta del av undervisningen?

Hur stor betydelse har miljön i klassrummet för olika elever? Kan du ge exempel?

Hur är miljön anpassad i din klass för att underlätta för alla elever, med eller utan diagnos?

Har du något att tillägga?




