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Abstrakt 

Genom aktionsstudien ville jag söka svar på hur jag som geografilärare kunde dra nytta av 
specialpedagogiken för att bättre möta alla elever och skapa en mer inkluderande 
undervisning. I aktionsstudien sökte jag därför under 7 aktioner i en klass i årskurs åtta 
besvara frågan ”Hur kan jag som geografilärare planera och genomföra undervisningen med 
stöd av specialpedagogiska verktyg?”  

För att besvara frågeställningen genomförde jag en studie i en klass som sågs som stökig, 
pratig och ofokuserad. Två av 23 elever behövde läs- och skrivstöd. Klassmentorn berättade 
att flertalet elever efterfrågat förbättrad arbetsro och koncentration. Utifrån klassens och 
individernas behov blev min utgångspunkt att skapa en lärmiljö som gav ökade 
förutsättningar för läsning- och skrivning samt ökad koncentration. Eftersom jag även ville 
skapa mig en uppfattning om den kvalitativa effekten av undervisningen lät jag också 
undersöka elevernas upplevelse genom en elevenkät med delvis öppna svar. Mina egna och 
min lokala lärarhandledares observationer blev ytterligare underlag för att genomföra och 
analysera undervisningen.  

Med stöd i relationella, sociokulturella och reflektionsteoretiska perspektiv kunde jag planera 
och genomföra undervisningen. Fysiska, pedagogiska och psykosociala verktyg gav mig och 
eleverna stöd. Min uppfattning var att desto längre in i aktionsstudien klassen kom desto fler 
elever nyttjade verktygen och desto bättre arbetsro blev det i klassen. En uppfattning som 
enkätundersökningen bekräftade. 16 av 17 elevrespondenter menade i enkäten att de använt 
något eller några av de verktyg jag tillhandahållit och att de bedömde sin koncentration som 
bra eller jättebra. Vidare menade 9 av 12 elevrespondenter att de upplevde en förbättring av 
arbetsron i klassen under perioden för studien. Med stöd i vetenskaplig teori och 
specialpedagogiska verktyg formades en inkluderad lärmiljö och mer lustfylld 
geografiundervisning. En lärmiljö som även kan ses ur ett allmändidaktiskt perspektiv. 
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1. Inledning 
Forskning om lärande och bra studieresultat bekräftar att läraren och lärarkompetensen är 
viktigaste resursfaktorn för goda elevresultat i skolan (Skolverket, 2011). Forskningen visar 
också att viktiga påverkansfaktorer på elevers skolprestationer är elevernas förmåga till 
koncentration och skolans möjlighet att skapa studiero i klassrummet (Hattie, 2012). Här vilar 
således ett stort ansvar på mig som blivande lärare.  
 
Tidigt i min pedagogikutbildning läste jag en artikel som jag återkommande citerat i mina 
essäer och inlämningsuppgifter. Artikeln i Lärarnas Tidning (Lindgren, 2016) handlade om att 
skola och lärare behöver utöka sina kunskaper om specialpedagogik. I artikeln poängterar 
Lindgren att lärarutbildningen tydligare behöver lyfta att olikheter är en tillgång. Lindgren 
betonar även vikten av att försöka identifiera lösningar i lärmiljön som är bra för hela 
gruppen, istället för att fokusera på särlösningar för elever som har svårt att nå 
kunskapskraven och lärandemålen. I Lindgrens artikel beskriver Greger Bååth, tidigare 
generaldirektör för den Specialpedagogiska skolmyndigheten, att den pedagogik som kan vara 
avgörande för vissa elever faktiskt kan vara bra för alla elever. Bååth betonar att många elever 
med behov av specialpedagogik behöver en aktiv pedagog som styr undervisningen och 
konkretiserar kunskaperna. Bååth menar också att elever som har rätt förutsättningar för sina 
studier klarar sig bra oavsett vilken pedagogik läraren än använder sig av. Kanske är det så?  
 
Idén om att bättre dra nytta av specialpedagogiken i lärarskapet har jag burit med mig genom 
hela utbildningen. När jag väl fick möjlighet att under mitt verksamhetsförlagda 
utbildningsmoment genomföra ett utvecklingsarbete kändes det naturligt att undersöka hur 
specialpedagogiken kan fungera som verktyg för ett inkluderande geografilärarskap. När jag 
sedan skulle fundera ut metoden för mitt utvecklingsarbete hade jag länge varit nyfiken på 
aktionsforskningen. För att ta reda på hur jag skulle kunna skapa en inkluderande lärmiljö 
valde jag aktionsstudien som metod. Jag använde mig av en klass i årskurs åtta i en 
grundskola. I klassen utformade jag min aktionsstudie med stöd av specialpedagogiska 
verktyg. 
 

1.1 Syfte  
Genom min aktionsstudie ville jag söka svar på hur jag som geografilärare kunde dra nytta av 
specialpedagogiken för att bättre möta alla elever och därigenom skapa en mer inkluderande 
lärmiljö. I min aktionsstudie sökte jag därför besvara frågan:   
 
Hur kan jag som geografilärare planera och genomföra undervisningen med stöd av 
specialpedagogiska verktyg?  
 
För att besvara frågeställningen valde jag att, utöver aktionerna, utgå från aktuell forskning, 
litteratur och styrdokument. Eftersom jag även ville skapa mig en uppfattning om den 
kvalitativa effekten av undervisningen lät jag också undersöka elevernas upplevelse genom en 
elevenkät med delvis öppna svar. Mina egna och min lokala lärarhandledares observationer 
blev ytterligare underlag för att analysera effekten av undervisningen.  
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2. Bakgrund 
Geografiämnet är ett tvärvetenskapligt ämne och består av två separata delvetenskaper, natur- 
och kulturgeografi. Som vetenskap avser geografin att studera det geografiska rummet, vår 
jordyta. Naturgeografin har till sitt syfte att undersöka hur det ser ut på vår jordyta och 
analysera naturens egna skaparkrafter och samband. Kulturgeografin ses i sin tur som en 
vetenskap som har till syfte att redogöra på vilka sätt människan använder sig av jordytan. 
Den geografiska vetenskapen har också syfte att på ett analytiskt plan studera samband och 
samverkan mellan olika mänskliga företeelser (Östman, 1985). I ”Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011”, vidare benämnd Lgr 11 (Skolverket, 2016a), 
klargörs det att geografiundervisningen ska utveckla elevernas förmåga att analysera natur- 
och kulturgeografiska samspel och processer. Eleverna ska också kunna värdera lösningar och 
ta stöd i olika geografiska tekniker, teorier, källor och metoder. Som geografilärare finns det 
dock förhållandevis lite ämnesdidaktiskt material att tillgå. Det har också varit svårt att finna 
stöd i aktuell forskning. I en äldre studie av Molin (2006) bekräftas bristen på svensk 
forskning inom geografididaktik. Molin menar att den ämnesdidaktiska forskningen inom 
geografi under lång tid varit mycket svag och att diskussionen om skolgeografin varit 
nästintill obefintlig. På så vis har min egen aktionsstudie varit viktig för mig för att ta reda på 
hur jag som blivande geografilärare didaktiskt kan möta mina elever i undervisningen. 
 
I skollagen (SFS 2010:800) framgår det att skolan skall vara till för alla elever. Skollagen 
(SFS 2010:800) säger också att elever har rätt till extra anpassningar och särskilt stöd om 
behov finns. I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) tydliggörs skolans 
inkluderande uppdrag. Salamancadeklarationen klargör bland annat att elever, i den mån det 
är möjligt, ska undervisas tillsammans oberoende hinder, svårigheter eller olikheter. I en 
inkluderande lärmiljö känner sig eleverna delaktiga och får möjlighet att utvecklas utifrån sina 
egna unika förutsättningar. Därigenom ses elevernas olikheter som en tillgång både i 
undervisningen och i lärandet (Nilholm, 2006). Skolan behöver därför erbjuda olika lärmiljöer 
för att motsvara olika behov hos olika elever (Nilholm, 2006). Forskning visar att 
inkluderande lärmiljöer ytterst handlar om ett förhållningssätt till eleverna och deras lärande 
(Ifous, 2015). Hur jag som geografilärare kunde skapa en inkluderande undervisning var 
därigenom en fråga jag ville studera närmare.  
 
Sveriges Kommuner och Landsting (2017) rekommenderar att specialpedagogiken skall 
nyttjas som en generell utgångspunkt för den pedagogiska verksamheten. Att dra nytta av 
specialpedagogiken i all undervisning var också något som efterfrågades av specialpedagog 
och speciallärare vid den skola där jag genomförde min studie. Även Specialpedagogiska 
Skolmyndigheten (2015) efterfrågar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i 
skolverksamheten för att minimera behovet av extra anpassningar. Sveriges Kommuner och 
Landsting (2017) skriver ”Att utveckla inkluderande lärmiljöer handlar i grunden om att göra 
det som traditionellt ses som anpassningar till en självklar del av undervisningen för alla 
elever” (s. 20).  
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Figur 1.  

 
I figur 1 illustreras det pyramidformade förhållningssätt Sveriges Kommuner och Landsting 
(2017) förespråkar gällande specialpedagogik och inkludering. Den inkluderande lärmiljöer 
skapas med stöd av ett specialpedagogiskt förhållningssätt och formar en bas i 
skolverksamheten. Genom en bred inkluderande basverksamhet minskar behovet av extra 
anpassningar och likaså behovet av det särskilda stödet (Sveriges Kommuner och Landsting, 
2017). I min aktionsstudie var utgångspunkten att ta reda på hur jag som blivande 
geografilärare kunde vara mer inkluderande i mitt lärandeskap och på så vis skapa en bredare 
inkluderande bas i lärmiljön. Jag ställde mig därför frågan ”Hur kan jag som geografilärare 
planera och genomföra undervisningen med stöd av specialpedagogiska verktyg?” 
 

2.1 Tidigare och aktuell forskning  
Tidigare har jag givit exempel på att den ämnesdidaktiska forskningen kan anses som svag. 
Något som även bekräftats av Schüllerqvist och Osbeck (2009) i en skrift skapad efter ett 
lärarberättelseprojekt vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid 
Karlstads universitet. Även Molin och Grubbström (2013) bekräftar avsaknaden av 
ämnesdidaktisk forskning i sin forskningsartikel om traditioner inom geografiundervisningen. 
Molin och Grubbström menar att viss forskning har skett och sker men inte alls i den 
omfattning som skulle behövas. Skolverkets (Skolverket, 2016b) avdelning för skolutveckling 
menar dock att det finns ett internationellt växande område inom den geografididaktiska 
forskningen avseende barn och ungdomars geografier. Forskningen gällande barn och 
ungdomars geografier fokuserar på undervisningens förankring med barn och ungdomars 
vardagsliv, framförallt vad gäller uppfattningen av rumsliga perspektiv och geografiska 
platser. Om hur geografiundervisningen kan sammanföras med inkludering och eller 
specialpedagogik har jag dock inte lyckas finna någon forskning om.  
 
I det fristående forskningsinstitutet Ifous (2015) rapport om hur skolan kan skapa 
inkluderande lärmiljöer menar Ifous att inkluderande lärmiljöer är viktiga och främjar alla 
elevers sociala- och kunskapsmässiga utveckling. Ifous rapport är resultatet av ett forsknings- 
och utvecklingsprogram om inkluderande lärmiljöer som startades upp 2012 i samarbete 
mellan tolv svenska kommuner. Syftet med programmet vara att främja utvecklingen av 
inkluderande lärmiljöer. Syftet var också att öka kunskaperna om att forskning kan bidra till 
att stärka kunskaperna om inkluderande lärmiljöer. Sveriges Kommuner och Landstings 
(2017) rapport ”Olika är normen” bygger till stora delar på Ifous forskningsprogram (Ifous, 
2015) och menar att inkludering handlar om stöd som exempelvis tydligare struktur, 

Särskilt 
stöd

Extra anpassningar

Inkluderande miljöer
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instruktioner och att möta sina elever med låg känslointensitet. Ifous menar att en inkludering 
gör så att stödet blir en självklar del i all undervisningen och blir tillgängligt alla elever. 
 
Vidare har ett flertal utvecklingsartiklar inom området inkludering publicerats i Skolportens 
forskningsmagasin (www.skolporten.se). Artikeln ”Goda lärmiljöer. Vägar att möta elever för 
en inkluderande skola” (Risberg, 2015) är publicerad i Skolporten (www.skolporten.se) 
belyser vikten av lärarens förväntningar på eleven samt relationen mellan lärare och elever i 
skapandet av inkluderande miljöer. Skolverkets (Skolverket, 2015) forsknings-
sammanställning betonar i sin tur att lärarrollen till stor del handlar om handlar relationer, 
relationsskapande, om förtroende och tillit. Något som Skolverket menar också är viktigt 
utifrån ett inkluderingsperspektiv. Om läraren visar att hen tror på eleven och elevens 
möjlighet till utveckling kan en trygghet skapas. Likaså skapas en trygghet om läraren är 
positiv och visar engagemang samt erkännande.  
 
I en studie ”Circles of Happiness: Students’ Perceptions of Bidirectional Crossovers of 
Subjective Well-Being” (Backman, 2015) undersöktes elevernas uppfattning om den 
psykosociala miljön i skolan. I studien deltog 200 elever i årskurs 5-9. Studiens syfte var att 
identifiera vad som skapar en positiv miljö och vad som kan skapa en ännu bättre 
lärandemiljö. Studien visade på glädjens betydelse för lärandet. Studien visade också att 
glädjen att lyckas väl med skoluppgifterna kan leda till allmänt välbefinnande. Studien visade 
också på betydelsen av att tillåtas ha roligt och att det kan vara avgörande för elevers lärande. 
Backmans studie påvisade vidare att lärare som är glada, positiva och uppmuntrande kan få 
elever som är gladare och mer positivt inställda till skolan och lärandet. Skolinspektionen 
(2010) betonar även vikten av att tro på eleven. Skolinspektionen menar att lärare som tror på 
sina elever, genom sin övertygelse, skapar förutsättningar så att eleverna lyckas bättre. Även 
Risberg (2015) menar att lärare med positiva förväntningar hjälper elever att nå sina mål. 
Lärarens relation med eleverna är således avgörande. Håkansson och Sundberg (2012) har i 
sin tur sammanställt aktuell forskning inom undervisningsområdet i sin bok ”Utmärkt 
undervisning”. Även i deras sammanställning lyfts vikten av relationsskapandet i lärarrollen. 
Även Hatties (Sveriges Kommuner och Landsting, 2011) meta-metasyntes ”Visible Learning, 
A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement” behandlar olika 
påverkansfaktorer i relation till elevernas skolprestationer. I forskningssammanställningen 
bekräftar Hattie vikten av bra relationer och trygghetsskapande. 
 
Ytterligare en studie som givit mig stöd i min aktionsstudie presenteras i en 
doktorsavhandling från Specialpedagogiska Institutionen vid Stockholms Universitet. I 
studien, ”Lärares ledarskap som möjliggörande och begränsande i mötet med ’alla’ barn” 
(Olsson, 2016) undersöks lärarskapet utifrån ett ledarskapsperspektiv. Olsson konstaterar i sin 
studie att ledarskapet är viktigt. En utav studiens slutsatser visar även på betydelsen av att 
som lärare dela erfarenheter med andra för att utveckla sin undervisning och identifiera olika 
handlingsalternativ för att möta alla barn (Olsson, 2016). Vidare har en forskare i sin 
doktorsavhandling ”Uppfattningar om specialpedagogiska insatser: aspekter ur elevers och 
speciallärares perspektiv” (Groth, 2007) studerat elever och speciallärares olika 
uppfattningars avseende riktade åtgärder inom den specialpedagogiska verksamheten. Studien 
påvisade bland annat att specialpedagogiska åtgärder som sker utanför klassens ram kan 
påverka elevens självbild negativt, såsom en upplevelse av utanförskap.  
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2.2 Styrdokument 
I skolförordningen för år 1724 framgår det att läraren är förpliktigad att under sommaren 
undervisa i kartmätning och under vintern i astronomi (Hans kongliga Maijistät, 1724). I 
dagens skollag (SFS 2010:800) är det ämnesdidaktiska förhållningssättet inte reglerat. I Lgr 
11 (Skolverket, 2016a) regleras heller inte hur jag ska undervisa mina elever. Hur jag som 
geografilärare ska gå tillväga didaktiskt för att möjliggöra elevernas lärande av kunskaper och 
förmågor är således upp till varje lärare eller verksamhet att besluta om. Det Lgr 11 reglerar är 
det innehåll som geografiundervisningen ska behandla och de kunskapskrav som ligger till 
grund för kunskapsbedömningen (Skolverket, 2016a). Likaså reglerar skollagen (SFS 
2010:800) att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  
 
Skollagen (SFS 2010:800) säger också att varje elev har rätt till en likvärdig utbildning. I Lgr 
11 (Skolverket, 2016a) framgår det att ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov” (s. 8). Skollagen (SFS 2010:800) betonar också att undervisningen 
inte kan vara lika utformad för alla elever eftersom vi alla har olika förutsättningar och behov. 
Skollagen (SFS 2010:800) tydliggör även att skolans verksamhet och undervisning ska hållas 
utifrån ett arbetssätt som vilar på demokratisk grund. Ett exempel är att Lgr 11 (Skolverket, 
2016a) betonar vikten att se det unika i varje elev, men också låta eleven själv upptäcka sin 
egen exklusivitet. Likaså beskriver Brynolf, Carlström, Svensson och Wersäll (2012) hur 
läroplanerna trycker på elevens rätt till påverkan och egna val inom givna ramar. FN:s 
deklaration om de mänskliga rättigheterna är således en viktig bas i skolans värdegrund. 
Ytterligare fyra internationella konventioner och överenskommelser som berör undervisning 
och barn har antagits där Sverige ålagt sig att inom lärande och utbildningsområdet följa och 
driva på (Brynolf et al., 2012). De fyra överenskommelserna är FN:s barnkonvention, FN:s 
rekommendation om utbildning för internationell förståelse samt Salamancadeklarationen 
med ett handlingsprogram för undervisning av elever med behov av särskilt stöd (ibid.). Hur 
specialpedagogiken skall utövas i praktiken är dock inte kommunicerat i skolans 
styrdokument. Något som bekräftas av Ahlberg (2016). Samhällsuppdraget inom 
specialpedagogiken, att verka för skolans demokratiska värdegrund och en skola för alla, kan 
däremot ses som verktyg för att öka den sociala rättvisan, jämlikheten samt lika värde för alla 
skolans elever (Ahlberg, 2016). De styrdokument som jag i huvudsak utgått ifrån i min 
aktionsstudie är i Skollagen (SFS 2010:800), Lgr 11 (Skolverket, 2016a) samt 
Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006).  
 

2.3 Avgränsning  
En aktionsstudie är till sin natur subjektiv eftersom jag som forskare både ingår i studien, 
påverkar resultatet och analyserar resultatet (Rönnerman, 2012). Den studie jag genomfört är 
även unik för den situation och klass studien genomförts i. Likaså finns många olika former 
av specialpedagogiska verktyg. Utifrån den klass, de elever och de behov som fanns i den 
klass som deltog i min studie valde jag att fokusera på den typ av specialpedagogiska verktyg 
som stödjer läsande- och skrivande samt koncentration.  
 
I min aktionsstudie har jag utgått från förhållningssättet att specialpedagogiken är ett medel 
för skapa en mer inkluderande undervisning och minska behovet av extra anpassningar och 
särskilt stöd (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). Begreppet inkludering kan dock 
omfatta mycket mer än specialpedagogik och kan innefatta många aspekter. Inkluderande 
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undervisning handlar exempelvis även om att inkludera särbegåvade elever (Ferm, 2017). 
Skollagen (SFS 2010:800) säger i sin tur att grundskolan ska omfatta alla elever oavsett social 
och kulturell bakgrund. Det jag har undersökt i min studie är dock hur jag som geografilärare 
kan planera och genomföra undervisningen med stöd av specialpedagogiska verktyg, inte hur 
jag fullt ut kan inkludera alla elever i min undervisning. 
 

3. Teori  
I teoriavsnittet berättar jag om de teorier som ligger till grund för min aktionsstudie och hur 
de stöttat mig i analysen av mina aktioner. Eftersom min aktionsstudie utgått från samspelet 
mellan elever, elever och lärare samt med stöd av specialpedagogiska verktyg valde jag att 
utgå från ett sociokulturellt perspektiv i planeringen av mina aktioner. Enligt Säljö (2000) 
utgår det sociokulturella perspektivet från att människors samspel, verktyg och redskap är 
förutsättningar för kunskapsinhämtning. Min studie syftade dock inte till att undersöka 
kunskapsinhämtningen utan att utforma en undervisning som tog stöd i olika 
specialpedagogiska verktyg. Genom studien skapade jag mig också en uppfattning om 
elevernas upplevelse av undervisningen. Reflektionen blev därigenom viktig vid 
genomförandet av studien. I själva genomförandet av aktionerna valde jag därför att luta mig 
mot ett reflektionsteoretiskt perspektiv för att stegvis utveckla mina aktioner och på så vis 
skapa en mer inkluderande undervisning. Eftersom min studie utgick från användandet av 
specialpedagogiska verktyg var det också viktigt att identifiera den teoretiska utgångspunkten 
utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Likaså var det viktigt för mig att identifiera ett 
perspektiv som utgick från relationer, miljöns och omgivningens betydelse för individen. Det 
relationella perspektivet blev således ytterligare en utgångspunkt.  
 
3.1 Sociokulturellt perspektiv  
Det sociokulturella perspektivet grundar sig på den ryske psykologen Lev Vygotskijs (1896-
1934) tankar om lärandet. Perspektivet är också det som dominerar i den svenska pedagogiska 
forskningen. Vygotskij menade att kunskapen styrs av de kulturella och sociala 
omständigheter vi befinner oss i. För att förstå omvärlden och bygga upp våra kunskaper tar 
vi stöd av olika artefakter (Säljö, 2000). Säljö förklarar att artefakterna är de redskap och 
verktyg som hjälper oss att lära och förstå. Det kan vara fysiska resurser som exempelvis en 
dator, det kan vara våra intellektuella resurser och det kan vara vårt språk. Redskapen kan 
också vara elevernas inre tankeprocesser som de nyttjar när de mentalt repeterar det läraren 
kommunicerat för att på så vis utveckla nya kunskaper (Stensmo, 2007). Här ses även läraren 
som ett verktyg (Strandberg, 2009). Enligt Vygotskijs synsätt krävs det en mer kunnig invid 
för att kunskapen skall kunna konstitueras. Med stöd i lärarens ämnesspecifika kunskaper 
skall eleverna ges utmanande och stundtals komplicerade uppgifter (Strandberg, 2009). 
Upprepningen har även en viktig roll i Vygotskijs socialkonstruktivism och ses som 
”utvecklingens allmänna lag” (Strandberg, s.27, 2009). Upprepningen resulterar i att det först 
sker en social interaktion, exempelvis genom lärarens kunskapsförmedling, och sedan ett 
individuellt tankearbete hos eleven (Strandberg, 2009).  
 
På vilket sätt vi tillägnar oss artefakterna, eller verktygen, är viktigt inom det socialkulturella 
perspektivet. Enligt det socialkulturella perspektivet är den sociala interaktionen avgörande 
för att kunna tillägna oss verktygen. Det är genom den sociala interaktionen med stöd av 
artefakterna som lärandet kan ske (Säljö, 2000). Vygotskijs synsätt klargjorde att så snart en 
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individ har lärt sig en ny färdighet så är individen mycket nära att ta nästa steg, och lära sig 
ytterligare en färdighet. Brytpunkten mellan två färdigheter är känslig. Det är därför viktigt att 
läraren bara vägleder och inte tar över problemlösningen från eleven. Lärarens arbetssätt skall 
därför syfta till att lotsa eleven framåt, och allt eftersom ge eleven ett allt större ansvar 
(Lundgren, Säljö & Liberg, 2016). Något som därför är grundläggande för Vygotskijs syn på 
lärarens arbetssätt är betoningen på rumsliga aspekter och stödstrukturer. Tillgången till 
material och stöd är avgörande (Strandberg, 2009). 
 

3.2 Reflektionsteoretiskt perspektiv 
En viktig faktor under min aktionsstudie var att reflektera under och efter mina aktioner. 
Donald Schön utvecklade tankar om reflektion och praktisk handling på 1970- och 1980-talet 
var en av pionjärerna bland reflektionsteoretikerna (Brusling & Strömqvist, 2007). Schön 
talade om den reflekterande läraren, reflektion i handling, reflekterad praktik och reflektion 
om handling (Brusling & Strömqvist, 2007). Schöns tankar är vanligt förekommande i den 
pedagogiska forskningen och härstammar från Schöns böcker ”The reflective practitioner”, 
”Educating the reflective practitioner” och ”The reflective turn” (Schön, 1983, 1987, 1991). 
Schön inspirerades av, och utvecklade, Deweys tankar om reflektion (Brusling & Strömqvist, 
2007). Dewey som representerade en progressivistisk kunskapsteori menade att verkligt 
lärande var knutet till individens agerande och förmågan att reflektera över handlingens 
konsekvenser (Lundgren et al., 2016). Schön presenterade en teori som utgick ifrån hur 
exempelvis lärare kan utveckla kunskap genom sin praktik. Schön beskrev praktikern, 
exempelvis läraren, som reflekterar över sin undervisning och på så vis utvecklar praktiken 
genom sina nya insikter och kunskaper. Läraren förändrar sedan sin praktik utifrån sina nya 
kunskaper och insikter. Schön menar att reflektionen innebär att praktikern uppfattar 
situationen, funderar över den, granskar och värderar den. Reflektionen resulterar därefter i en 
lösning som testas på situationen. Situationen svarar sedan på det förändrade beteendet, varför 
det sker nya reflektioner gällande den nya situation som uppstått. På så vis, genom den 
praktiska situationen, skapas nya kunskaper och insikter ständigt. Schön menade att 
reflektionen var ett utryck för den önskan människan har att ge mening till en erfarenhet och 
förstå den (Alexandersson, 1999).  
 
Vikten av reflektion har även belysts utifrån ett specialpedagogiskt och inkluderande 
perspektiv. Ulf Pantzare utredare på Skolinspektionen berättar i ett samtal med 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (2017) om vikten av att samarbeta kring varje elev. 
Pantzare lyfter bland annat vikten av reflektion och samarbete mellan lärare, specialpedagog 
och rektor för att finna skol-, undervisnings- och elevutvecklande lösningar tillsammans. 
Risberg (2015) menar i sin tur att öppna dialoger och reflektioner över undervisningen med 
eleven själv och vårdnadshavare skapar goda och inkluderande lärmiljöer. En systematisering 
av reflektion och samarbete inom skolan, och med vårdnadshavarna, förespråkar Green 
(2016).  
 

3.3 Specialpedagogiskt perspektiv 
Det finns flera olika specialpedagogiska perspektiv. I de svenska skolorna förhåller vi oss 
främst kategoriskt till specialpedagogiken menar Lundgren et al. (2016).  
Persson (2013) menar att det kategoriska perspektivet utgår från att stötta de specifika 
svårigheterna eleven uppvisar snarare än att se till källan av problemet. På så vis menar det 
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kategoriska perspektivet att elevens svårigheter utgår från eleven själv eller elevens 
hemförhållanden. För att motivera pedagogiska åtgärder används ofta medicinska 
förklaringsmodeller. Ansvaret för de specialpedagogiska åtgärderna och verksamheten 
fördelas även ut till speciallärare, specialpedagoger och elevvårdspersonal (Persson, 2013). I 
det relationella perspektivet är utgångspunkten den motsatta. Eleverna har inte svårigheter 
utan är i svårigheter (Persson, 2013). Här identifieras orsaker till svårigheter exempelvis i hur 
undervisningen är organiserad (Myrberg, 2007). Nilholm (2006) menar att det relationella 
perspektivet betonar barnets rätt till delaktighet, varför särlösningar ska undvikas. Förmågan 
att anpassa undervisningen så att alla känner delaktighet blir således specialpedagogikens 
fokus (Nilholm, 2006). Inom det relationella perspektivet fördelas ansvaret för de 
specialpedagogiska åtgärderna ut i verksamheten till arbetslag och lärare med stöd av rektor 
(Persson, 2013).  
 
Sveriges Kommuner och Landsting (2017) menar att om skolan ska verka för en inkluderande 
lärmiljö skall verksamheten inneha ett relationellt förhållningssätt. Sveriges Kommuner och 
Landsting hänvisar även till Ahlberg (2016) som menar att skolan behöver inta ett relationellt 
perspektiv för att det ska vara möjligt att möta varje elev på bästa sätt. Ett relationellt 
perspektiv innebär enligt Ahlberg att mötet mellan elev och omgivning återkommande 
behöver analyseras och förändras. Det relationella perspektivet korrelerar således med 
skollagen (SFS 2010:800) som säger att skolan ska vara till för alla elever. I planeringen av 
min aktionsstudie utgick jag från ett relationellt perspektiv. Jag planerade undervisningen och 
aktionerna så att de skulle vara anpassade för alla elever, inom ramen för min studies 
avgränsning, och inte exkludera någon.  
 
Eftersom det relationella perspektivet söker orsaken i skolsvårigheterna i relationen mellan 
eleven och dess omgivning menar Ahlberg (2016) att perspektivet knyter an till sociala 
förklaringsmodeller. Något som även stämmer väl med mitt val av socialkulturell 
utgångspunkt inför planeringen av mina aktioner. Ahlberg understryker vikten av att skapa 
samspel och samarbete mellan forskning och praktisk verksamhet. Ahlberg menar också att 
samspelet kan bidra till att utveckla skolan mot en mer inkluderande och likvärdig skola. En 
ansats som kan länkas samman med mitt val av aktionsforskning som metod.   
 

4. Genomförande 
Jag har genomfört min aktionsstudie i en grundskola för årskurs 7-9 längs södra 
norrlandskusten. Studien har utförts i en klass i årskurs 8. Aktionerna utfördes som en 
lektionsserie under hösten 2017 i ämnet geografi. Lektionernas innehåll utgjordes av en 
fördjupningsuppgift bestående av dels ett eget arbete och ett grupparbete om konflikter i 
världen. Aktionerna utformades med stöd av socialkulturella, relationella och 
reflektionsteoretiska perspektiv som jag tidigare beskrivit under teorikapitlet. Utgångspunkten 
för lektionsserierna har varit att ta reda på hur jag som geografilärare kan dra nytta av 
specialpedagogiska verktyg för att skapa en mer inkluderande undervisning.  
 

4.1 Specialpedagogiska verktyg  
Ifous (2015) konstaterar i sin rapport att inkluderande lärmiljöer är positiva för alla elevers 
sociala och kunskapsmässiga utveckling. Förändringar i lärmiljön och undervisningen blev 
därför en viktig utgångspunkt för att besvara min studies initiala frågeställning. Sveriges 
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Kommuner och Landsting (2017) beskriver den fysiska lärmiljön som klassrum, korridorer, 
omklädningsrum, skolgård, ljud- och ljusmiljö, synintryck och inredning. Den pedagogiska 
lärmiljön beskrivs som lärarens och skolans arbetssätt, metoder, struktur, tydlighet, 
flexibilitet, hjälpmedel, digitala lärresurser och bildstöd. Den psykosociala lärmiljön beskrivs 
i sin tur som skolans värdegrund, socialt klimat, trygghet och relationer mellan lärare och 
elever. Skolans lärmiljöer delas på så vis upp i tre olika dimensioner: den fysiska, den 
pedagogiska och den psykosociala. För att skapa en inkluderande lärmiljö behöver 
dimensionerna varieras utifrån individ-, grupp- och organisationens behov (Kommuner och 
Landsting, 2017). 
 
Den klass jag genomförde min aktionsstudie i var en klass som sågs som stökig, pratig och 
ofokuserad, både av mig själv som av flertalet undervisande lärare. Två elever behövde läs- 
och skrivstöd. Klassmentorn berättade vid våra initiala samtal att flertalet elever efterfrågat 
förbättrad arbetsro och att de hade koncentrationssvårigheter. Utifrån ett specialpedagogiskt 
perspektiv blev verktyg för ökad koncentration samt läsning- och skrivning min 
utgångspunkt. För att öka möjligheten till koncentration menar Juul (2005) att barn generellt 
behöver särskilt strukturellt stöd från specialpedagoger. Barnen behöver också regler och 
rutiner för ökad trygghet. Datorn är vidare något som Myrberg (2007) lyfter som viktig för att 
bidra till en förbättrad läs- och skrivutveckling eftersom eleven dels får stöd i stavning, 
struktur och alternativa presentationsformer. Nielsens (2005) studie om läs- och 
skrivsvårigheter visar i sin tur att människor lär tillsammans med andra, i meningsfulla 
sammanhang. Här blev mitt lektionsupplägg viktigt. Att det egna arbetet inkluderade 
samarbete mellan eleverna. Kamrateffeker (Aspeflo, 2015) blev även ett verktyg jag använde 
mig av. Genom att låta eleverna samarbeta visade jag på olikheter som en tillgång. Jag ville 
också visa att eleven när hen hjälper en klasskamrat även hjälper sig själv att utvecklas och 
förstå, något som Aspeflo förespråkar. Jag använde mig exempelvis av arbetssättet EPA där 
eleven först tänker själv, sedan reflekterar i par och därefter i helklass (Aspeflo, 2015). 
Larsson (2012) menar att ett viktigt verktyg för arbetsro och koncentration är att läraren 
bestämmer elevernas placering. Likaså är lågaffektivt bemötande viktigt för att skapa trygga 
miljöer (Aspeflo, 2015). Larsson (2012) menar också att läraren istället för att höja rösten när 
eleverna inte lyssnar och är tysta istället skall stå stilla, sänka rösten, invänta tystnad och se 
bestämd ut. Det här var ett verktyg som jag använde mig av i min undervisning. 
 
De verktyg som jag utgick ifrån avseende den fysiska lärmiljön var ljud- och ljus samt 
synintryck. De verktyg jag utgick ifrån för att stärka den pedagogiska lärmiljön var mitt 
arbetssätt, mina metoder, min struktur, att jag var tydlig, flexibel, använde digitala lärresurser 
och bildstöd. De verktyg jag använde för att stärka den psykosociala lärmiljön var mitt 
agerade som var lugnt och tryggt. Jag fokuserade också mycket på relationen mellan mig som 
lärare och eleverna. Genom mitt agerande ville jag på ett tydligt sätt visa respekt och intresse, 
kräva respekt och vara lyhörd.  
 

5. Metod 
Aktionsstudien gjordes som ett utvecklingsarbete för den skola där jag genomförde min 
verksamhetsförlagda utbildningsperiod. Att genomföra ett utvecklingsarbete bygger på 
ambitionen om att skapa förändring (Tiller & Helgesen, 2014). Det jag velat utveckla var mitt 
egna didaktiska arbete, och det genom att ta reda på hur jag som geografilärare kunde planera 
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och genomföra undervisningen med stöd av specialpedagogiska verktyg. Rönnerman (2004) 
menar att aktionsforskningen både skapar en utvecklingsmöjlighet för den enskilde läraren, 
samt en möjlighet till utveckling av kollegors arbetssätt.  
 

5.1 Aktionsforskning som metod  
Med utgångspunkt i Kurt Lewins teorier från 1946 (Lewin, 1946) är aktionsforskningen en 
forskningsmetodik där syftet är att som forskare själv ingå i studien, här har således forskaren 
en direkt delaktighet i studien och påverkar resultatet (Rönnerman, 2012). Aktionsforskning 
handlar således om att, som ett utvecklingsarbete, skapa en förändring eller utveckla en 
verksamhet eller ett område i en viss riktning. Genom en studie kan forskaren lära genom att 
studera vad som sker och hur förändringen går till (Baumfield, Hall & Vall, 2008). I min 
studie ville jag studera hur jag skulle kunna använda de specialpedagogiska verktygen i min 
undervisning. Genom en enkät undersökte jag även elevernas upplevelse av undervisningen.  
 
Aktionsforskningen kan ses som en process. I första delen av processen identifierar läraren 
problemområdet. Utifrån exempelvis forskning och litteratur planerar läraren därefter 
aktionerna. Planeringen görs tillsammans med handledare eller kollega och speglar idéer om 
nya arbetssätt eller förbättringar. För att testa de nya arbetssätten, eller idéerna, genomförs de 
i olika aktionsmoment. Aktionerna dokumenteras genom olika former av observationer. Efter 
varje aktion analyserar och reflektera läraren (Rönnerman, 2004). Som underlag för 
datainsamling och forskningsdokumentation kan systematiska observationer av klassen och 
eleverna göras under aktionerna och föras ner som anteckningar. Även dagboksskrivande kan 
användas. Likt observationsanteckningar görs dagboksskrivandet under eller direkt anslutning 
till aktionen (Hopkins, 2002). I anteckningarna behöver aktionens händelseförlopp återfinnas 
samt information om aktionsmomentet. Lärarens reflektioner behöver även antecknas. Likaså 
kan även elevernas reflektioner föras ner i elevdagböcker (Hopkins, 2002). För att skapa en så 
bred bild som möjligt av händelseförloppet under aktionerna kan även videoinspelningar, 
intervjuer och enkätundersökningar göras (Hopkins, 2002.).  
 
Scherp (2003) betonar bland annat vikten av att samtala med kollegor och elever för att kunna 
påverka en lärares undervisningsmönster. På samma sätt som att det i planeringen av 
aktionsforskningen behövs kollegiala reflektioner kan även kollegiala samtal och reflektioner 
nyttjas efter aktionerna. Scherp menar att kollegiala samtal ger en möjlighet att ta tillvara på 
de så kallade tysta kunskaper som en lärare har. Feedback är vidare en väg att gå för att 
inhämta den kollegiala återkopplingen. Hattie (2012) menar att utgångspunkten för 
konstruktiv kollegial feedback utgår från klassrumsobservationer. Förutsättningen för 
framgång i den kollegiala feedback som ges är att reflektionen blir en del i förhållningssättet 
både i observationer och i de efterföljande samtalen (Hattie, 2012.). En kollega eller 
handledare kan därför bidra till forskningen med att studera läraren som utför 
aktionsforskningen. Kollegan eller handledaren blir således ytterligare en möjlighet att 
synliggöra eller identifiera utvecklingsområden och kan även stötta läraren i slutreflektionerna 
efter genomförd forskningsaktion (Hopkins, 2002). I min studie var mitt bollplank min lokala 
lärarhandledare som observerade undervisningen och gav mig feedback. För att knyta an till 
styrdokumenten så konstaterar Hopkins att aktionsforskningen är en viktig metod för att skapa 
en undervisning som vilar på vetenskaplig grund. 
 



11 

 

5.2 Urval  
I aktionsstudien ingick 23 elever i en klass i årskurs 8. Den klass som jag genomförde min 
aktionsstudie i hade jag undervisat i under uppstarten av min verksamhetsförlagda 
utbildningsperiod. Klassen upplevdes både av mig själv, men också av flertalet andra 
undervisande lärare som jag samtalat med, stökig, pratig och ofokuserad. Jag upplevde det 
stundtals som svårt att få kontakt med klassen i undervisningssituationen. Många av eleverna 
själva hade enligt klassmentorn vid utvecklingssamtalen efterfrågat arbetsro. Som ett led i att 
hjälpa klassen att skapa arbetsro valde jag i samråd med klassmentorn att genomföra min 
aktionsstudie i deras klass.  
 

5.3 Analysprocess  
Det finns ett flertal olika metoder för att samla in data. Patel och Davidson (2003) framhåller 
att valet av metod ska utgå ifrån hur mycket tid som forskaren har för studien och vilken 
metod som förväntas ge bästa resultat. För att samla in det empiriska materialet använde jag 
mig av klassrumsobservationer, dagboksanteckningar samt handledningssamtal med lokal 
lärarhandledare. En enkät med devis öppna avslut blev en möjlighet att skapa mig en 
uppfattning om elevernas lektionsupplevelse. Min lokala lärarhandledare observerade även 
mina lektioner. Syftet med mina observationer och min enkät var att identifiera mönster som 
kunde ge svar på min initiala frågeställning. Lektionsobservationerna genomfördes som 
strukturerade observationer utifrån en observationsmall (Bilaga 1) för att säkerställa kvalité 
och samstämmighet vid observationstillfällena. Värdefull information inkom även genom 
informella samtal med eleverna under aktionerna. Samtalen skrev jag ner så snart aktionen 
avslutats. Efter varje avslutad aktion satte jag mig ner och sammanställde all den information 
jag inhämtat. Jag reflekterade över elevernas beteenden både på egen hand och i dialog med 
min lokala lärarhandledare. Reflektionerna möjliggjorde att jag kunde utveckla mitt 
lektionsupplägg efter varje aktion. Förändringarna var dock mindre eftersom jag inte ville 
påverka kontinuiteten i rutinerna som ur ett specialpedagogiskt perspektiv är viktigt (Juul, 
2005).  
 
Den enkät som jag genomförde gav mig ytterligare en bild av elevernas upplevelse av 
undervisningen. Enkätens syfte var dock inte att skapa statistiskt signifikant data utan en 
möjlighet att erhålla värdefull återkoppling från eleverna. 5 av 7 enkätfrågor hade öppna svar 
och 2 av 7 hade fasta svarsalternativ (Bilaga 2). Enkätfrågorna med öppna svar bearbetades 
genom att identifiera mönster, vilket är vanligt vid kvalitativa intervjuer (Kvale & Brinkman, 
2009). Jag grupperade därför elevrespondenternas uppfattningar utifrån respektive 
frågeställning. Därefter sorterade jag uppfattningarna efter de som direkt kunde relateras till 
min studies frågeställning. Efter det de som kunde besvara frågan om upplevelsen av 
undervisningen samt svar som inte kunde länkas samman med min studie. Vid 
sammanställningen av enkätens två kvantitativa frågeställningar sorterade jag svaren utifrån 
de som direkt kunde relateras till min frågeställning och de som kunde besvara frågan om 
upplevelsen av undervisningen. Därefter sorterade jag svaren utifrån hur många som angivit 
ett positivt svar och hur många som angivit ett negativt svar. I resultatdelen kunde jag därför 
på ett strukturerat sätt redogöra för de uppfattningar som eleverna delade med sig av i 
enkäten. 
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5.4 Etiska ställningstaganden  
Vetenskapsrådet (2002) anger genom sina riktlinjer om forskningsetiska ställningstaganden 
vad en forskningsstudie ska förhålla sig till. Eftersom mitt utvecklingsarbete är av mindre 
omfattande karaktär, observationer och enkät inte är av känslig natur har inte något 
godkännande sökts hos Etikprövningsnämnden. Något som Vetenskapsrådet annars 
rekommenderar för att stärka trovärdigheten vid studier, samt som en viktig stödfunktion när 
det handlar om respondenter under 15 år.   
 
För att säkerställa respondenternas förståelse för frågorna (Backman, T Gardelli, V Gardelli & 
A Persson, 2012) har elevrespondenterna muntligen, och deras vårdnadshavare skriftligen i 
god tid inför studiens start informerats om utvecklingsarbetets genomförande samt den enkät 
som elevrespondenterna svarat på. Vid ett tidigare föräldramöte informerades även föräldrarna 
muntligen. Elever, och eller deras vårdnadshavare, har haft möjlighet att avstå eller tacka nej 
till att delta i studien och enkäten. Ingen elev eller vårdnadshavare tackade nej till att delta i 
studien eller enkäten. De elevrespondenter som deltog i studien och svarade på enkäten 
erbjöds även att godkänna det transkriberade materialet. Samtliga elevrespondenter fick också 
möjlighet att ta del av utvecklingsarbetets resultat. På så vis säkerställde jag kravet om 
informerat samtycke. De elever som deltog i enkät och studie hållas även anonyma, något 
som också säkerställts genom att eleverna svarat anonymt på enkäten. En elev valde att svara 
på enkäten med stöd av en dator varför elevens anonymitet inte kunde upprätthållas gentemot 
mig. Eleven var dock mycket tacksam att få använda dator som verktyg eftersom det 
möjliggjorde tillgång till talsyntes och skrivstöd. På samma sätt som att samtliga elever hålls 
anonyma hålls även den skolpersonal som ingått i de förberedande samtalen anonyma. Inte 
heller den skola som aktionsstudien genomförs i har namngivits.  
 

6. Resultat 
I resultatdelen redogör jag för min förberedelse inför aktionerna, respektive aktion, 
enkätundersökning, mina egna observationer samt den feedback och återkoppling jag fått från 
min lokala lärarhandledare. Aktion 6-7 bestod av elevernas självutvärdering och 
grupparbetespresentationer varför jag valt att samla dem under en och samma underrubrik. 
 

6.1 Planering och förberedelse inför aktionerna 
Genom att förstå sina elever kan läraren lättare välja rätt arbetsform menar Sveriges 
Kommuner och Landsting (2011) och refererar till Hatties (2012) metameta-syntes om 
lärande ”...lärare behöver lägga mer tid och energi på att förstå lärande genom elevernas 
ögon” (Sveriges Kommuner och Landsting, s. 52). För att skapa en förförståelse och få 
underlag inför aktionsstudien genomförde jag ostrukturerade kvalitativa samtal med en 
specialpedagog, speciallärare, klassmentor samt lokal lärarhandledare, tillika geografilärare.  
 
Något som är viktigt inom det relationella perspektivet är att undervisningen och stoffet skall 
anpassas till och utifrån den specifika individens behov och förutsättningar (Lundgren et al. 
2016). För att vidare söka förstå varje enskild individ i klassen talade jag med andra 
undervisande lärare. Jag tog också del av informationen om särskilt stöd och eventuella behov 
av extra anpassningar som mentorerna kontinuerligt sammanställde. Inför aktionsstudiens 
start genomförde jag också egna ostrukturerade observationer av klassen. När väl studien 
startade skedde den faktiska datainsamlingen på empirisk väg genom en lektionsserie om 7 
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lektioner inom geografiämnet.  
 
När jag stämde av med skolans speciallärare inför min aktionsstudie rekommenderade hon 
mig att hålla hårt i tyglarna initialt för att markera strukturen och ledarskapet för eleverna.  
Som en ämnesförberedelse hade eleverna inför studien dels sett på två filmer om samernas 
situation i relation till gruvnäringen, tagit del av texter om naturresurser och intressekonflikter 
samt arbetat med instuderingsfrågor inom området intressekonflikter och naturresurser. För att 
få ytterligare underlag till aktionsstudiens genomförande gjorde jag en kortare workshop med 
klassen. På så vis tog jag reda på vad eleverna själva ansåg vara viktigt för att skapa arbetsro i 
klassen och vad jag som lärare skulle tänka på. Flertalet av eleverna, 16 av 23, menade att det 
viktiga var att jag som lärare gav dem möjlighet att påverka lektionsupplägget och 7 elever 
menade också att de behövde ha ett eget arbete att jobba med för att lektionerna skulle flyta på 
bra. Eleverna betonade också att det var viktigt att de kunde påverka lektionens upplägg. 
Under workshopen visade jag även ett avsnitt ur Utbildningsradions (www.ur.se) 
serie ”Pluggkoden”. Avsnittet handlade om en lärare som i en klass gör ett experiment där 
hälften av klassen utsätts för störningsmoment, medan den andra delen av klassen får arbeta i 
lugn och ro.  
 
Efter workshop och observationer tog jag till mig av elevernas synpunkter. Utifrån elevernas 
önskemål, litteratur, teorier och forskning samt informella samtal med mentor samt andra 
lärare och pedagoger skapade jag en bedömningsuppgift. Uppgiften bestod av både ett eget 
arbete och ett grupparbete. Uppgifterna var sammanvävda med varandra och beroende av 
varandra. I utformningen av arbetet utgick jag från den sociokulturella teoribildningen som 
betonar samarbetet mellan elever och interaktionens avgörande betydelse för att kunna 
tillägna oss kunskaper (Säljö, 2000). Jag tog även stöd i Nielsens (2005) studie om läs- och 
skrivsvårigheter vilken påvisat att människor lär bättre tillsammans med andra, i meningsfulla 
sammanhang. Eftersom arbetslaget hade beslutat att årskurs åtta skulle arbeta inom området 
hållbar utveckling, naturresurser och intressekonflikter blev området för fördjupningsarbetet 
”Konflikter i världen”. Frågeställningarna utformade jag utifrån kunskapskraven och på en 
nivå så att eleverna fick utmanas i problemlösningen (Strandberg, 2009). Strukturen för 
arbetsområdet tydliggjordes i en bildpresentation i Google Classroom som jag återkom till 
under aktionerna. När eleverna blivit klara med det egna arbetet skulle de genomföra ett 
grupparbete bestående av en jämförande analys mellan de olika konflikter och 
konfliktområden som eleverna valt att fördjupa sig inom. Det egna arbetet lämnades in direkt 
via Google Classroom och grupparbetet fick eleverna presentera för klassen på valfritt sätt. 
De specialpedagogiska verktygen var även vägledande i utformningen av uppgiften. 
Exempelvis gjorde jag en mall för att eleverna lättare skulle förstå hur det egna arbetet skulle 
utformas och texten disponeras. Allt material hade även skrivits så att det var möjligt att 
lyssna på det genom talsyntes.  
 

6.2 Aktion 1 
Första lektionen var en kort lektion om 40 minuter och startade med att jag i god tid innan 
lektionsstart förberett klassrummet med en tydlig struktur på klassrumstavlan. På tavlan 
framgick lektionsupplägg med aktiviteter, piktogram för aktiviteter och tidsangivelser. Det 
framgick också vilken lektionstiden var, ämne och klass. Vidare hade jag sett över 
bänkraderna så att alla elever skulle kunna sätta sig på sina bestämda platser. Hörlurar för 
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musik, hörselkåpor och skärmar fanns på plats. På projektorn startade jag en knastrande brasa 
för att skapa en lugn och harmonisk känsla. En låda att samla in mobiltelefonerna i hade jag 
placerat ut intill klassrumsdörren. 
 
Jag hälsade alla elever välkomna vartefter de kom in i lektionssalen och lämnade in sina 
mobiltelefoner. Det tog ett tag att få dem att stänga ner sina datorskärmar som de snabbt hade 
startat när de satt sig ner. Det tog också ett tag att få dem att sluta småprata. Vissa elever 
upplevde jag som gapiga. Då var det svårt att göra min röst hörd. För att tysta ner klassen 
tystnade jag och sänkte rösten. Jag upplevde att den tekniken funkade relativt bra. Det tog 
dock ett tag att få elevernas uppmärksamhet. Därefter berättade jag om lektionsupplägget. Jag 
gick igenom med stöd av piktogram, text och tider. Jag berättade även om studien igen. Sedan 
tog jag fram den Google Classroom-sida jag redan arbetade med klassen i. På sidan hade jag 
lagt upp information om fördjupningsuppgiften ”Konflikter i världen”. Jag gick igenom 
upplägget på fördjupningsuppgiften, det stödmaterial som jag satt samman samt de 
huvudkällor som eleverna skulle utgå ifrån. I ett separat dokument hade jag lagt in de 
kunskapskrav jag bedömde utifrån. Något de själva också skulle få göra i form av en 
självvärdering. Arbetsuppgiften hade jag samlat i en bildpresentation. Uppgiften delades in i 5 
olika steg: enskilt arbete, gruppdiskussion, enskilt arbete, grupparbete och gruppredovisning. 
För att säkerställa mig om att eleverna hade uppfattat arbetsuppgiften drog jag en glasspinne 
med en elevs namn och så fick eleven säga ”pass” eller repetera vad uppgiften gick ut på. 
Nästa elev jag drog fram bland glasspinnarna fick repetera hur uppgiften skulle göras och den 
tredje eleven vad eleverna skulle göra närmast på lektionen. Eleverna började därefter arbeta 
enskilt med att söka efter en konflikt de ville fördjupa sig inom.  
 
Jag delade ut skärmar, hörlurar. Ingen elev ville använda hörselkåpor. Jag startade även den 
webbaserade brasan igen på ljudlöst. Endast 4 elever av 21 ville ha hörlurar, en elev ville ha 
en skärm. Strax var det ytterligare en elev som ville ha skärm. Det var pratigt i klassrummet 
till en början. Efter att jag påmint dem om att ta tillvara på lektionstiden började de arbeta. 
Två elever hade svårt att låta bli att småprata så jag separerade dem från varandra. Under 
lektionen gick jag runt och hjälpte till, få elever behövde stöd. Jag ville också stämma av att 
alla förstått uppgiften. Innan lektionen var slut skulle samtliga elever öppnat upp ett dokument 
i Google Classroom, skrivit in rubriken ”Konflikter i världen” samt bestämt sig eller bildat sig 
en uppfattning om vilken konflikt de ville studera närmare. När lektionen närmade sig sitt slut 
bad jag eleverna att börja förbereda sig för att avsluta skrivandet. Jag tydliggjorde att 
skärmarna skulle vara nedstängda, lurarna ur öronen och samtliga elever på sina sittplatser 
innan vi kunde avsluta. Det blev småpratigt inför lektionsavslutet. När eleverna väl tystnat 
frågade jag om hur de upplevt lektionen. En elev svarade att ”den var trevlig” en annan elev 
att lektionen varit ”bra” och en tredje ”kan vi få gå nu”. Jag tackade för en trevlig lektion och 
för deras feedback. Därefter avslutade jag lektionen.  
 

6.3 Aktion 2 
På samma sätt som lektionen innan startade jag upp med en tydlig struktur på tavlan, med 
text, piktogram och tider. Lurar, kåpor och skärmar var även på plats. Jag ropade även upp 
eleverna för att ta närvaro. Den här lektionen gick därefter ut på att komma igång ordentligt 
med det egna arbetet. Det var en 70 minuters lektion. Eleverna verkade initierade och 
lämnade in sina telefoner. Endast två elever hade sina datorer uppe när jag skulle starta igång 
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lektionen. Jag tystnade och väntade in tills de stängt ner sina datorskärmar innan jag började 
prata. När jag berättat om lektionsupplägget tog jag även fram Google Classroom-sidan som 
uppgiften återfanns på och visade den bildpresentationssida med frågeställningar för det egna 
arbetet. Därefter påbörjade eleverna sitt eget arbete. När jag tog fram hörlurarna gick samtliga 
lurar åt och samtliga skärmar nyttjades. Ingen ville dock använda hörselkåpor. När cirka 
trettio minuter av lektionen hade förflutit märkte jag att flertalet elever börjat skruva på sig. 
Jag tog därför en kortare paus i form av ett ”brain break”. Till en video på nätet dansade 
klassen under 3.5 minuter. När pausen var klar fick eleverna sätta sig ner. Det vart lite stökigt 
i klassen, efter någon minut hade de lugnat sig. Efter pausen skulle eleverna reflektera i 10 
minuter med sin bordsgranne om vilken konflikt hen valt och om det var något som verkade 
svårt. Eleverna fick gärna tipsa varandra om bra källor eller arbetssätt. De sista 10 minuterna 
fick eleverna sätta sig ner för att skriva ner sina tankar från reflektionen med sin bordsgranne 
och göra sig redo för att avsluta lektionen. 
 
Den här gången behövde jag inte tydliggöra att skärmarna skulle vara nedstängda, lurarna ur 
öronen och samtliga elever på sina platser innan vi kunde avsluta. Eleverna upplevdes lugna 
inför lektionsavslutet. Innan jag avslutade lektionen frågade jag eleverna om hur de upplevt 
lektionen. En elev svarade att ”dina lektion var bra för vi fick en paus på mitten” en annan 
elev sade att lektionen varit ”lugn”, en tredje ”att lektionen kändes riktigt bra” och en fjärde 
att ”det gick jättebra att koncentrera sig”. Jag tackade för en trevlig lektion och för deras 
feedback. Därefter avslutade jag lektionen.  
 

6.4 Aktion 3 
Jag startade upp lektionen med den tydliga strukturen på tavlan, med text, piktogram och 
tider. Lurar, kåpor och skärmar var även på plats. Den här lektionen gick ut på att dels göra 
klart frågorna i det egna arbetets första del och dels genomföra en gruppdiskussion. Det var en 
70 minuters lektion. Jag startade upp med att gå igenom uppgiften. Tog även fram Google 
Classroom-sidan som uppgiften återfanns på och visade den bildpresentationssida som avsåg 
frågeställningar för det egna arbetet.  
 
Min upplevelse var att jag hade eleverna med mig så jag gjorde ett försök att lätta på tyglarna. 
Eleverna fick nu välja hur lektionsinnehållet skulle fördelas under lektionstiden. För att 
hamna rätt i hur lektionen skulle disponeras fick eleverna diskutera med sin bordsgranne och 
sedan berätta för klassen vad de kommit fram till. Eleverna var eniga om att starta med eget 
arbete i 30 minuter och därefter grupparbete. Eleverna kom snabbt fram på egen hand för att 
hämta hörlurar och skärmar. Samtliga hörlurar och skärmar användes. Ingen elev ville dock 
använda hörselkåpor. Eleverna efterfrågade den tända videobrasan så jag tände den på 
klassrumstavlan. Efter 30 minuters arbete tog vi ett ”brain break”. Efter pausen tog jag fram 
Google Classroom-sidan igen. Den här gången med instruktionen för gruppdiskussionen. 
Därefter påbörjades gruppdiskussionerna. En elev hade svårt att fokusera och började bygga 
en borg av skärmarna. Jag gick genast fram till eleven och tog bort skärmarna. Därefter såg 
jag till så att hen kom med i sin gruppdiskussion. 
 
För att forma fungerande grupper hade jag haft en dialog med mentor och speciallärare. Det 
blev sju grupper med tre till fyra elever i varje. Eleverna var väl införstådda i att jag satt 
samman grupperna och att de inte själva skulle få forma egna grupper. När jag presenterat 
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samtliga grupper fick eleverna sätta sig i dem. En grupp efterfrågade att få sitta i ett separat 
grupprum. Vilket de fick. Därefter gick jag runt till varje grupp och stämde av så att de visste 
vad uppgiften gick ut på. Jag utsåg också en gruppledare för varje grupp. Gruppledaren fick 
hålla i diskussionen och se till så att alla elever i gruppen fick prata. Gruppledaren såg också 
till så att gruppmedlemmarna höll sig till ämnet och att de höll tiden. Min upplevelse var att 
grupparbetena flöt på bra, även för den grupp som satt sig enskilt i grupprummet. Två grupper 
i bakre delen av klassrummet hade dock på slutet av lektionen svårt att inte prata mellan 
grupperna. 
 

6.5 Aktion 4 
Det här var en 70-minuters lektion. Efter att jag startat upp lektionen och berättat för eleverna 
om lektionens upplägg flyttade jag om de två grupper som under den föregående lektionen 
haft svårt att inte prata med varandra. Den här lektionen skulle delas upp i två delar, 20 
minuters grupparbete och 20 minuters genomgång inför kommande geografiprov. Eleverna 
fick själva välja hur de två lektionsblocken skulle disponeras. Eleverna valde att starta med 
grupparbeten och gruppdiskussioner för att sedan avsluta med genomgången inför kommande 
prov. Den här lektionen gjorde jag även en självvärdering med eleverna för att de skulle få 
möjlighet att reflektera över sina egna prestationer. Självvärderingen avsåg hela 
undervisningsperioden och inte enkom den fördjupningsuppgift eleverna arbetade med inom 
ramen för min studie. De sista 10 minuterna gick till att fylla i självvärderingarna. 
Självvärderingarna ingick inte i aktionsstudien. 
 
När grupparbetena drog igång satte sig eleverna snabbt i sina grupper, en grupp ville sätta sig 
i grupprummet enskilt. Efter att ha låst upp grupprummet för eleverna gick jag runt och 
stämde av med varje grupp. Jag stämde av hur långt de kommit. Jag tipsade dem också om 
vad de skulle fokusera på i sina diskussioner och i sitt grupparbete. Samtliga grupper hade 
genomfört gruppdiskussionerna under föregående lektion varför målsättningen den här 
lektionen var att påbörja själva grupparbetet. Grupperna skulle dels reflektera och svara på 
frågorna för sin gruppjämförelse och komma överens om hur gruppen skulle redovisa.  
 

6.6 Aktion 5 
Det här var en 70-minuterslektion som aldrig behövde någon egentligt start. När eleverna klev 
in i klassrummet sprakade brasan på klassrumstavlan. Jag hade som vanligt skrivit upp på 
tavlan hur lektionen skulle disponeras och tydliggjort det med piktogram. Under lektionen 
skulle eleverna dels få möjlighet att göra klart sina egna arbeten, grupparbetet samt svara på 
min enkät (Bilaga 2). Jag började med att fråga i vilken ordning eleverna önskade sig 
lektionsblocken. Därefter körde vi igång. Eleverna började med att fylla i enkäten. Därefter 
fick de arbeta med egna arbetet i 30 minuter och med sina grupparbeten i 30 minuter. 
Eftersom eleverna arbetade i Google Classroom hade jag åtkomst till alla elevers arbeten. Jag 
hade därför gått igenom alla deras egna arbeten, även de som inte hade skickats in till mig, 
och givit dem återkoppling. Jag hade bland annat dragit paralleller till kunskapskraven så att 
de kunde förstå hur de kunde utveckla sina arbeten för att komma högre i bedömningen. 
Samtliga hörlurar och skärmar nyttjades vid de egna arbetena och eleverna var lugna och 
harmoniska. När ”Time-timern”, en klocka som tydligare visualiserar hur mycket tid som 
återstår, signalerade att grupparbetet startade satte sig eleverna snabbt i sina grupper. Den här 
lektionen gick jag därför bara runt och stämde av hur långt eleverna kommit och om någon 
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hade frågor gällande min feedback eller det de för stunden arbetade med. Den här lektionen 
tog jag heller inte något ”brain break”. Lektionen flöt på helt på egen hand. Min känsla var att 
eleverna själva ägde lektionstiden.  
 

6.7 Aktion 6-7 
Under de två sista avslutande lektionerna, aktion sex - sju, genomförde eleverna 
presentationer av grupparbeten. Under aktion sex gjorde de även klart sina egna arbeten och 
samordnade sina grupparbetspresentationer. Två grupper redovisade sina grupparbeten under 
aktion sex. Lektionerna startades upp på samma sätt som de tidigare lektionerna. Skillnaden 
vara att jag startade upp med att lämna över ansvaret för lektionen till eleverna själva. De 
ägde tiden och lektionen. Trots att eleverna haft möjlighet att välja på vilket sätt de ville 
presentera sina grupparbeten så valde de att göra det genom muntlig presentation inför 
klassen och med stöd av bildpresentationer. Alla elever var trots det inte bekväma med att 
presentera inför klassen. Därför fick eleverna till exempel släcka ner ljuset för att göra det 
mindre jobbigt att presentera. Min upplevelse var att eleverna inte var vana att presentera 
inför klassen, de läste mestadels ordagrant direkt från bildpresentationen på klassrumstavlan. 
När samtliga grupper redovisat reflekterade och diskuterade vi i helklass över hur upplevelsen 
varit av perioden. Sedan tittade vi på två korta vittnesmål från en kvinna och en man som 
verkat för demokrati och mänskliga rättigheter i två av de konfliktområden som eleverna 
arbetat med. Därefter fick eleverna reflektera. När lektionstiden började gå mot sitt slut 
avrundade jag med att tacka så mycket för att jag fått genomföra studien i klassen.  
 

6.8 Enkätundersökning  
Innan enkäten (Bilaga 2) delades ut påminde jag eleverna om att enkäten var anonym och att 
det var viktigt att de svarade ärligt på frågorna. Av klassens 23 elever svarade 17 elever på 
enkäten. 6 elever var ej närvarande vid det tillfälle enkäten fylldes i. Något som kan upplevas 
som en stor andel av eleverna. Flertalet svar från enkäten citerar jag nedan. Jag har dock valt 
att inte korrigera eventuella stavfel eller grammatiska fel i elevrespondenternas citat utan 
återger dem precis som de skrevs i enkätsvaren.  
 
Av de 17 elevrespondenterna menade 16 av dem att de använt något eller några de 
stödverktyg jag tillhandahållit under lektionerna. Fyra elever nämnde bättre fokus som en 
effekt av stödverktygen. En elevrespondent skrev ”Det gör så att jag kan fokusera mig bättre 
etc.” och en annan att ”Det gör så att jag blir mer fokuserad på mitt egna”. Fyra elever skrev 
att de fick förbättrad koncentration. En utav dem skrev ”Skärmarna som avskärmar gör det 
lättare att koncentrera”, en annan ”Jag fick lugn och ro. Kunde koncentrera mig bättre” en 
tredje skrev ”Det görs så att jag kan koncentrera mig mer och att det är lite roligare å skriva 
när man lyssnar på musik”. Tre elevrespondenter nämnde inte begreppet koncentration eller 
fokus utan skrev istället att verktygen påverkat positivt. En annan elevrespondent skrev ”Det 
påverkar mig bra för att det har gjort det enklare att svara på frågor och göra uppgifter”. Den 
tredje elevrespondenten skrev ”Hörlurar gör det lugnare för mig och för resten av klassen”. 
Av de verktyg elevrespondenterna på eget initiativ nämnde visade sig hörlurar vara det 
populäraste stödverktyget, därefter skärmar och sist skrivmallar. En elevrespondent nämnde 
även möjligheten till att använda dator och talsyntes. Samma elevrespondent skrev också 
”Och du frågar alltid om jag vill ha det på datorn och det är bra”. En annan elevrespondent 
svarade också att hen använt stödverktygen. I frågan om hen upplevt att verktygen påverkat 
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på något sätt svarade elevrespondenten ”Inte alls tror jag”. En elev som nämnt skrivmallar 
skrev ”Jag använde skrivmallen för att lättare skriva texter. Jag lärde mig i vilken ordning ska 
man skriva händelser, och att man ska beskriva egna tankar och information från olika 
källor”. 
 
Flertalet elever valde att inte svara på frågan om något i undervisningen påverkat 
koncentrationen positivt eller negativt. Av de fem elevrespondenter som valde att svara på 
frågan nämnde en elevrespondent bildstödet. ”Jag tycker att det gick bra med bildstöden, man 
förstår lite mer när man tittar på bilderna” och en annan skrev ”När du gjort mallar till vårt 
arbete har man kunnat koncentrerat bättre”. Samtliga elevrespondenter utom en svarade att de 
upplevde att deras koncentration var bra eller jättebra. I enkäten ställde jag även frågan om 
det funnits något annat som hade kunnat göras för att förbättra elevens koncentration under 
lektionerna. Få elevrespondenter svarade. Bland svaren inkom dock konkreta förslag som till 
exempel en efterfrågan om förändrade placeringar varje vecka samt också att inte sitta bredvid 
kompisar och att behöva sitta bredvid elever som stör under lektionen. En elevrespondent 
skrev i sin tur ”Prata inte om samma sak lika länge”. På frågan om eventuella skillnader 
mellan min undervisning och andra lärares undervisning svarade 14 av 17 elever. En 
elevrespondent skrev ”Du repeterar mycket mer. Känns som du prata om samma sak alldeles 
för länge”. En elevrespondent uttryckte sig på följande sätt gällande skillnader i undervingen 
”Du tar mer hjälp av bilder på tavlan och gör så att alla som har lite svårt kan förstå”. En 
annan elevrespondent skrev ”Mer organiserat” och en tredje ”Inte något speciellt men hon är 
väldigt lugn”. Andra elevrespondent uttryckte sig: 
 

- ”Ja då de flesta lärarna inte låter eleverna ha den hjälp dom behöver ger Jenny alla en 
chans att kunna jobba på sitt sätt”, 

- ”Jag tycker lektionerna har varit roligare och intressantare än förut”,  
- ”Jag tycker det är strukturerat och bra så man förstår vad man ska gö”, 
- ”Ja! Jennys lektioner är lugnare och lättare att koncentrera på”. 
- ”Att det är roligt att ha geografi för att jag lär mig mycket under lektionen.  
- ”Jag gillade dynamiken i hur vi jobbade med området”  
- ”Ja, hon är glad och gärna vill hjälpa till” 

 
På frågan om eleverna upplevt någon skillnad i arbetsron i klassen under 
undervisningsperioden svarade 9 elevrespondenter att de upplevt att det blivit skillnad i 
arbetsron och att det var till det bättre. Två elevrespondenter svarade ”vet ej” och tre 
elevrespondent valde att inte svara på frågan. Tre elevrespondenter svarade att de inte 
upplevde någon förändring i arbetsro. En elevrespondent skrev bland annat att hen upplevde 
att klassens arbetsro gick i perioder och en annan att arbetsron var beroende av elevernas 
humör. En annan elevrespondent uttryckte sig ”Ja. Skillnaden är jättestor. I början så var det 
nästan ingen arbetsro alls under lektionerna, men nu är alla tysta och koncentrerade, ingen 
skriker och alla jobbar”. En tredje elevrespondenten skrev ”Ja, det blir mycket tystare när folk 
får stödverktygen”.  
 

6.9 Observationer och handledaråterkoppling 
Observationerna genomförde jag med stöd av en observationsmall (Bilaga 1).  
Under den första aktionen var min upplevelse att klassen var lika pratig och stökig som jag 
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tidigare upplevt den och andra lärare beskrivit klassen. Det var få elever som ville använda 
stödverktygen. Jag upplevde dock att desto längre in i aktionsstudien klassen kom desto fler 
elever nyttjade verktygen, och desto bättre arbetsro blev det i klassen. Min upplevelse var 
också att gruppen påverkade valet av stödverktyg för många elever. Om någon tog en skärm 
vågade en annan elev också använda skärm. Hörselkåporna ville en elev låna under andra 
lektionen, eleven ändrade dock sig snabbt för att använda hörlurar istället. Min upplevelse var 
att eleven som valde bort hörselkåporna gjorde det för att de andra eleverna använde hörlurar. 
Vidare använde en elev talsyntes och verktyget upplevdes fungera bra trots att uppläsningen 
kunde upplevas som hackig.  
 
Den pratiga och stökiga stämningen som jag upplevt i klassen under framförallt första 
lektionen var något som jag reflekterade en del om med min lokala lärarhandledare. 
Upplevelsen var att klassen var stundtals stökig. Att bibehålla strukturen på tavlan, 
piktogrammen samt ha de strama tyglar som jag rekommenderats av skolans speciallärare 
upplevde både jag själv och min lärarhandledare som viktigt. Vidare tyckte min 
lärarhandledare att idén om att sänka rösten och inte istället höja den för att tysta klassen var 
en bra teknik. Dock tog den tid av lektionen. Att även ställa sig på en stol eller på annat sätt 
göra mig mer synlig var något min handledare föreslog. Något som jag använde mig av vid 
mina senare aktioner. Den metoden fungerade bra. Vidare föreslog min lärarhandledare att jag 
kunde skapa en rutin vid uppstart och avslut för att få eleverna att snabbare lämna in sina 
telefoner, sätta sig ner, stänga skärmar och titta mot mig. Rutinen var att med hjälp av 
fingrarna räkna ner. På fem skulle alla elever sitta på sina platser. Jag gjorde en 
överenskommelse med eleverna om att testa rutinen. Vid aktion tre kändes den dock 
överflödig eftersom jag upplevde att det fungerade så bra ändå. Att direkt behärska elevernas 
namn redan från fösta lektion var viktigt för mig, även att använda namnen vid tilltal. På så 
vis hade jag inte tagit närvaro på eleverna genom att ropa upp dem. Min handledare föreslog 
därför att jag skulle att ropa upp eleverna för att de skulle känna sig ännu mer 
uppmärksammade och sedda. Något som jag gjorde vid starten av den andra aktionen.  
 
Min upplevelse var att stämningen och arbetsron varierade i klassen. Jag upplevde trots det att 
arbetsron ökade efter varje aktion. Aktion fem var en fantastisk lektion som inte heller 
behövde någon egentlig uppstart. Något som min lärarhandledare betonade som 
anmärkningsvärt. Eleverna startade igång direkt och agerade helt självständigt. De fysiska 
verktygen började eleverna hämta själva redan från aktion tre. Till aktion fem hade jag lyckats 
låna en ”Time-timer” något som jag reflekterat en del över. Att få stöd i att verkligen hålla 
tiden kändes viktigt. Jag hade också haft en elev som under aktion fyra frågat om tiden vid ett 
par tillfällen varför jag upplevde en tydligare klocka skulle stödja strukturen. Jag fick ingen 
mer fråga från eleven om tidsåtgången efter att jag tagit in ”Time-timern” i klassrummet.  
 

6.10 Resultatkonklusion  
Utifrån min studies initiala frågeställning och avgränsning är min upplevelse att jag med stöd 
av specialpedagogiska verktyg skapade en inkluderande undervisning som gav arbetsro för 
flertalet elever. Jag upplevde att desto längre in i aktionsstudien klassen kom desto fler elever 
nyttjade verktygen, och desto bättre arbetsro blev det i klassen. 16 av 17 elevrespondenter 
menade i enkäten att de använt något eller några av de verktyg jag tillhandahållit. 16 av 17 
elevrespondenter uppgav också att de bedömt sin koncentration som bra eller jättebra.    
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Under aktionsstudien upplevde jag att min insats var bra. Inför de första aktionerna kände jag 
mig lätt pressad. Det var mycket som skulle planeras och förberedas och antecknas ner. Efter 
de första två aktionerna värderade jag inte min egen insats så högt. Vid tredje aktionen kunde 
jag slappna av mer, ett lugn som jag även upplevde hos eleverna. Desto mer arbetsro och 
harmoni jag upplevde att det fanns i klassen desto högre värderade jag min egen insats. Efter 
mina aktioner tog jag mig tid för reflektion på egen hand och eller tillsammans med min 
lärarhandledare. Utifrån mina nya kunskaper och insikter justerade jag min undervisning inför 
kommande aktion. Tydligaste förändringen var under aktion tre när jag lättade på tyglarna och 
eleverna fick påverka hur vi skulle disponera lektionen. Även aktion fem var utmärkande när 
eleverna så snabbt kom till ro och verkligen arbetade fokuserat.  
 
Själva observationerna och reflektionsmötena upplevde både jag och min lärarhandledare som 
mycket värdefulla. Att använda sig mer av strukturerade reflektioner, att avsätta tid för 
reflektion, var något som vi båda upplevde som en viktig lärdom. Min egen upplevelse var att 
jag under aktionsstudien verkligen fick möjlighet att undersöka hur jag som geografilärare 
kan planera och genomföra undervisningen med stöd av specialpedagogiska verktyg. Jag fick 
möjlighet att både genomföra min idé med stöd av styrdokument, forskning, litteratur och 
erfarna kollegor. Samtidigt fick jag möjlighet att reflektera över min undervisning, mina 
observationer och upplevelser. Slutligen fick jag värdefull återkoppling från eleverna genom 
min enkät. En återkoppling som gav mig en förståelse för hur eleverna upplevt 
undervisningen. Enkäten gav mig också nya idéer om hur jag kan bli mer inkluderande i mitt 
lärarskap. 
 

7. Diskussion  
Diskussionsavsnittet är uppdelat i tre delar. I den första delen diskuterar jag hur väl jag 
genomfört min studie. I den andra delen sammanfattar jag min studies resultat och gör 
jämförelser med den litteratur och forskning jag utgått ifrån. I den tredje delen av 
diskussionsavsnittet återkopplar jag till frågeställningarna och diskuterar ur ett didaktiskt 
perspektiv sådant som under studiens gång som väckt mitt intresse. 
 

7.1 Metoddiskussion 
Jag valde att använda mig av aktionsforskning för att besvara min initiala frågeställning 
”Hur kan jag som geografilärare planera och genomföra undervisningen med stöd av 
specialpedagogiska verktyg?” Aktionsforskningen är en forskningsmetodik där syftet är att 
som forskare själv ingå i studien. Jag som forskare har således en direkt delaktighet och 
påverkan på studien (Rönnerman, 2012). Transparensen gällande min egen delaktighet är 
därför en viktig trovärdighetsaspekt i studiens genomförande och analys. För att öka min 
studies trovärdighet har jag beskrivit genomförandet och datainsamlingen noga. Jag har också 
beskrivit vad jag grundat mitt insamlande av empiri på och hur jag gått tillväga för att 
analysera materialet. Reliabilitet innebär att samma resultat skall kunna åstadkommas om en 
helt annan forskare genomför en motsvarande studie som jag nu gjort. Något som är svårt i en 
kvalitativ studie, som exempelvis min aktionsstudie. Validitet handlar i sin tur om att studien 
tar reda på det som studien skall ta reda på samt att de krav man ställt på studien uppfylls. 
Genom att jag gjort en noggrann beskrivning av mitt tillvägagångssätt och analys skall en 
läsare med vetenskaplig kompetens kunna göra en bedömning av studiens kvalitet (Kvale & 
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Brinkmann, 2009). Ytterligare en viktig aspekt gällande studiens kvalitet är att 
aktionsforskningen som metod kan ses som ett utvecklingsarbete (Tiller & Helgesen, 2014). 
Utvecklingsarbeten genomförs vanligen under längre perioder. Att min studie genomfördes 
under en så kort tidsperiod påverkade sannolikt resultatet. En studie som pågått under en 
längre tidsperiod hade troligen givit ett ännu trovärdigare resultat och en högre kvalitet. 
Likaså påverkade den korta tidsperioden enkätstudiens kvalitet eftersom sex stycken 
elevrespondenter föll bort under perioden för enkätundersökningen, något som varit möjligt 
att justera om studien genomförts under en längre tidsperiod.   
 
Urvalet inför studien gjordes baserat på behovet att skapa arbetsro i en stökig, pratig och 
ofokuserad klass. För att samla in det empiriska materialet använde jag mig av 
klassrumsobservationer, dagboksanteckningar samt handledningssamtal med lokal 
lärarhandledare samt en enkät med devis öppna avslut. Mina egna lektionsobservationer 
genomfördes som strukturerade observationer utifrån en observationsmall för att säkerställa 
kvalité och samstämmighet vid observationstillfällena. Enkätundersökningen genomförde jag 
för att få en bättre uppfattning om elevernas upplevelse av undervisningen. Enkätens syfte var 
därför inte att skapa statistiskt signifikant data utan en möjlighet att erhålla värdefull 
återkoppling från eleverna. Enkätfrågorna med öppna svar bearbetades genom att identifiera 
mönster vilket är vanligt vid kvalitativa intervjuer (Kvale & Brinkman, 2009). Att en elev 
svarade via sin dator (Myrberg, 2007) kändes därför viktigt eftersom jag lät hen göra det 
utifrån det specialpedagogiska perspektiv min studie vilar på. Min upplevelse är därför att jag 
i resultatdelen på ett strukturerat sätt redogjort för mina förberedelser inför aktionerna, 
respektive aktion, enkätundersökningen, mina egna observationer samt feedback och 
återkoppling jag fått från min lokala lärarhandledare. 
 

7.2 Resultatdiskussion 
Forskningen har påvisat att inkluderande lärmiljöer ytterst handlar om ett förhållningssätt till 
eleverna och deras lärande (Ifous, 2015). Under min studie har jag fått möjlighet att omsätta 
förhållningsättet i praktisk handling. Resultatet påvisade att 9 av 12 elever upplevde en positiv 
förändring av arbetsron under perioden för aktionsstudien, ett enkätresultat som inte på något 
vis är statistiskt signifikant. Enkätresultatet bekräftar dock mina upplevelser under 
observationerna. Enkätresultatet gav mig en bekräftelse om att de specialpedagogiska 
verktygen bidrog till en undervisning som enligt flera elever skapade mer arbetsro i klassen.  
 
Skollagen (SFS 2010:800) klargör bland annat att undervisningen ska vila på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet. Hopkins (2002) menar att aktionsforskningen är en viktig 
metod för det. Den initiala frågeställning jag undersökte i min aktionsstudie hade jag utformat 
ur ett relationellt och sociokulturellt perspektiv. Metoden jag använde var aktionsforskning. 
En metod som jag kommer att använda mig mer av i min ambition att kontinuerligt utveckla 
och förbättra min undervisning. Ahlberg (2016) talar ur en relationell kontext om den 
skolförankrade forskningen och hur den kan bidra till att med hjälp av specialpedagogiken 
utveckla skolan mot en inkluderande likvärdig skola. Ett resultat som jag upplevde att min 
studie bidrog till. Exempelvis så skapade det relationella förhållningssättet en utgångspunkt 
där jag sökte finna lösningar så att varje individ skulle få möjlighet att utveckla sin kunskaper 
och förmågor. En elevrespondent beskrev undervisningen som ”… då de flesta lärarna inte 
låter eleverna ha den hjälp dom behöver ger Jenny alla en chans att kunna jobba på sitt sätt”, 
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en annan elevrespondent skrev ”Du tar mer hjälp av bilder på tavlan och gör så att alla som 
har lite svårt kan förstå”.  
 
Nielsens (2005) studie om läs- och skrivsvårigheter visar att människor lär tillsammans med 
andra, i meningsfulla sammanhang. Interaktionen är också något som ur ett sociokulturellt 
perspektiv är viktigt (Säljö, 2000). Här blev fördjupningsarbetets gruppreflektioner 
avgörande. Det egna arbetet utformades så att eleverna löpande vägleddes av mig, fick 
reflektera själva och i dialog med sina klasskamrater. Kamratdialogen var därför avgörande 
för att komma framåt i det egna arbetet eftersom jag också ville lägga mig på en nivå så att 
eleverna utmanades, vilket är viktigt inom det socialkulturella perspektivet (Strandberg, 
2009). Kamrateffekter (Aspeflo, 2015) blev även ett verktyg jag använde mig av. Genom att 
låta eleverna samarbeta visade jag på olikheter som en tillgång. Jag ville också visa att eleven 
när hen hjälper en klasskamrat även hjälper sig själv att utvecklas och förstå (Aspeflo, 2015). 
Jag använde mig exempelvis av arbetssättet ”EPA” där eleven först tänker själv, sedan 
reflekterar i par och därefter i helklass (Aspeflo, 2015). Ett annat verktyg jag använde för att 
stärka den psykosociala lärmiljön var mitt agerade som skulle vara lugnt och tryggt. För att 
skapa trygga miljöer är lågaffektivt bemötande viktigt (Aspeflo, 2015). Att möta sina elever 
med låg känslointensitet är också något som Ifous (2015) lyfter. I studiens enkät skrev en 
elevrespondent ”…hon är väldigt lugn” om min lärarprestation. Jag upplevde även att 
eleverna blev mer lugna och trygga när jag själv agerade lugnt och tryggt. En annan aspekt 
som bidrar till arbetsro menar Larsson (2012) är att läraren istället för att höja rösten när 
eleverna inte koncentrerar sig istället står stilla, sänker rösten, inväntar tystnad och ser 
bestämd ut. En metod jag använde mig av. Metoden förstärkte jag, efter förslag från min 
lärarhandledare, genom att kliva upp på en stol för att bli mer synlig.  
 
I det relationella perspektivet identifieras orsaker till svårigheter exempelvis i hur 
undervisningen är organiserad (Myrberg, 2007). Möjligheten att skapa miljöer som ökar barns 
koncentration hänger samman med barns upplevelser av trygghet menar Juul (2005). Juul 
menar att barn behöver strukturellt stöd från specialpedagoger och personal med regler och 
rutiner för att öka tryggheten. Min återkommande struktur på tavlan var ett sådant stöd. Det 
var dock inget som någon elev hade någon mer omfattande synpunkt om. Två 
elevrespondenter reagerade på piktogrammen och en elevrespondent gällande strukturen:  
 

- ”Du tar mer hjälp av bilder på tavlan och gör så att alla som har lite svårt kan förstå”. 
- ”Jag tycker att det gick bra med bildstöden, man förstår lite mer när man tittar på     

  bilderna” 
- ”Mer organiserat”. 

 
Det var också viktigt för mig att återkommande skapa mig en uppfattning om eleverna förstod 
uppgiften och hade de verktyg som de behövde. I efterhand upplever jag att jag till viss del 
saknade en frågeställning gällde hur tydligt mål och syfte var i min enkät. Jag upplevde dock 
att jag fick bekräftelse under de olika aktionerna och att eleverna visade på en förståelse om 
fördjupningsuppgiftens mål samt syfte. Även enkäten gav mig viss bekräftelse om att mål och 
syfte var förankrat med eleverna. Bland annat svarade en elevrespondent ”Jag tycker det är 
strukturerat och bra så man förstår vad man ska gö”. 
 
Att jag som lärare är positiv och att undervisningen är rolig är viktigt. Backmans (2015) 
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studie påvisade att lärare som är glada, positiva och uppmuntrande kan få elever som är 
gladare och mer positivt inställda till skolan och lärandet. Studien visade också att glädjen att 
lyckas väl med skoluppgifterna kan leda till allmänt välbefinnande. Likaså visade studien 
vikten av att tillåtas ha roligt, och att det kan vara avgörande för elevens lärande (Backman, 
2015). Mina observationer och enkätsvar gav mig en bekräftelse att elevens glädje inte 
nödvändigtvis är knuten till att få sitta bredvid sin bästa vän. Utan att glädjen kommer av att 
jag som lärare ser eleven, skapar bedömningsuppgifter som eleverna tycker är utmanande och 
roliga samt att undervisningen ger eleverna förutsättningar att genomföra uppgifterna. För att 
lyckas behöver jag tro på eleven. Lärare med positiva förväntningar hjälper elever att nå sina 
mål (Risberg, 2015). Därigenom upplevde jag det som mycket positivt när elevrespondenterna 
skrev svar som:  
 

- ”Det görs så att jag kan koncentrera mig mer och att det är lite roligare å skriva när 
man lyssnar på musik”.   

- ”Jag tycker lektionerna har varit roligare och intressantare än förut”.  
- ”Att det är roligt att ha geografi för att jag lär mig mycket under lektionen.  
- ”Jag gillade dynamiken i hur vi jobbade med området”. 
- ”Ja, hon är glad och gärna vill hjälpa till”. 

 
För att återgå till det relationella perspektivet så identifierar perspektivet orsaken i 
skolsvårigheterna i relationen mellan eleven och dess omgivning (Ahlberg, 2016). Ahlberg 
menar att det relationella perspektivet knyter an till sociala förklaringsmodeller. I det 
relationella perspektivet sökte jag identifiera specialpedagogiska verktyg i lärmiljön. Verktyg 
som ur ett sociokulturellt perspektiv är en förutsättning för att lära och förstå (Säljö, 2000). 
Att användandet av specialpedagogiska verktyg är en förutsättning för en inkluderande 
lärmiljö klargör Sveriges Kommuner och Landsting (2017). Även Specialpedagogiska 
Skolmyndigheten (2015) efterfrågar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i 
skolverksamheter för att på så vis minimera behovet av extra anpassningar. De 
specialpedagogiska verktyg jag valde att utgå ifrån var fysiska, men också pedagogiska och 
psykosociala (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). Elevrespondenternas egna 
formuleringar om stödverktygen upplevde jag bekräftade fördelarna med att använda sig av 
specialpedagogiska verktyg. En elevrespondent skrev bland annat ”Ja, det blir mycket tystare 
när folk får stödverktygen”. På samma sätt är min upplevelse att elevrespondenterna och 
observationerna bekräftade det Bååth sade i Lindgrens (2016) artikel. I artikeln menade Bååth 
att den pedagogik som kan vara avgörande för vissa elever faktiskt kan vara bra för alla 
elever. Elevrespondenterna skrev bland annat följande om stödverktygen: 
  

- ”Det gör så att jag kan fokusera mig bättre etc.”. 
- ”Det gör så att jag blir mer fokuserad på mitt egna”. 
- ”Skärmarna som avskärmar gör det lättare att koncentrera”. 
- ”Jag fick lugn och ro. Kunde koncentrera mig bättre”. 
- ”Hörlurar gör det lugnare för mig och för resten av klassen”. 

 
Även när det gällde skrivmallen var min upplevelse att flertalet elever nyttjade den och att de 
upplevde mallen som ett bra stöd även om flera elever troligen inte behövt mallen. Två elever 
som nämnt skrivmallarna i enkäten skrev ”Jag använde skrivmallen för att lättare skriva 
texter. Jag lärde mig i vilken ordning ska man skriva händelser, och att man ska beskriva egna 
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tankar och information från olika källor” och ”När du gjort mallar till vårt arbete har man 
kunnat koncentrerat bättre”. Ett annat verktyg var upprepningen. Upprepningen har en viktig 
roll i Vygotskijs socialkulturella perspektiv som ”utvecklingens allmänna lag” (Strandberg, s. 
27, 2009). Åtminstone en elevrespondent reagerade på det och skrev i enkäten ”Prata inte om 
samma sak lika länge” och ”Du repeterar mycket mer. Känns som du prata om samma sak 
alldeles för länge”.  
 
De specialpedagogiska verktygen tilltalade inte alla elever och upplevdes inte skapa någon 
förändring för tre av elevrespondenterna. Trots det så gav min studie mig en uppfattning om 
att de specialpedagogiska verktygen ändå bidrog till en lugnare klassrumsmiljö. Mina egna 
och min handledares observationer var att brytpunkterna påvisades under aktion tre och fem 
där förändringen i klassens arbetsro var tydligast. Under tredje aktionen kunde jag lätta på 
tyglarna och eleverna fick påverka hur vi skulle disponera lektionen. Under aktion fem blev 
det tydligt att eleverna själva ägde lektionen genom att de så snabbt kom till ro och verkligen 
arbetade fokuserat. Observationerna och enkäten bekräftade att klassen genomgått en positiv 
förändring under aktionsstudien. Enkäten bekräftade att 16 av de 17 elevrespondenterna 
använt något eller några de stödverktyg jag tillhandahållit under lektionerna. 16 av 17 
elevrespondenter uppgav också att de bedömt sin koncentration som bra eller jättebra. En 
elevrespondent skrev bland annat ”Ja. Skillnaden är jättestor. I början så var det nästan ingen 
arbetsro alls under lektionerna, men nu är alla tysta och koncentrerade, ingen skriker och alla 
jobbar”.  
 

7.3 Didaktisk reflektion 
Under aktionsstudien fick jag verkligen möjlighet att undersöka hur jag som geografilärare 
kan planera och genomföra undervisningen med stöd av specialpedagogiska verktyg. 
Geografididaktiskt var min upplevelse att de verktyg jag använde var av allmändidaktisk 
karaktär. Bristen på ämnesdidaktiskt material eller ämnesdidaktisk forskning inom 
geografididaktiken (Molin & Grubbström, 2013) har lett till att min studie blivit ett viktigt 
underlag för mig i mitt lärarskap. Att skapa en undervisning med stöd i specialpedagogiken 
ökar andelen elever som känner sig sedda och delaktiga (Nilholm, 2006). På så vis är min 
förhoppning att jag kan vara mer inkluderande i min undervisning och minska andelen barn 
som får särskiljande undervisning (Groths, 2007). En annan intressant aspekt av att skapa en 
undervisning som är mer inkluderande är att den typen av lärmiljö inte bara borde vara 
självklar, utan också är lagstadgad. Att den lärmiljö jag sökte skapa var en miljö som alla 
lärare och skolor på ett eller annat sätt är skyldiga att tillhandahålla. En elev skrev i enkäten 
”… då de flesta lärarna inte låter eleverna ha den hjälp dom behöver ger Jenny alla en chans 
att kunna jobba på sitt sätt”. Den meningen fick mig att fundera på hur bra vi i skolan 
egentligen är på att skapa förutsättningar så att alla elever skall få möjlighet att nå skolans 
mål. Att undervisningen ska vara likvärdig, men inte kan vara lika utformad för alla elever 
eftersom vi alla har olika förutsättningar och behov är reglerat i skollagen (SFS 2010:800). 
Lgr 11 (Skolverket, 2016a) preciserar: ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov” (s. 8). Om det är så att det brister, att skolan inte verkar 
inkluderande skulle jag tycka det vore intressant att närmare undersöka varför det är så? 
 
En annan intressant reflektion är resursfrågan. En fråga som säkerligen också kan knytas 
samman med min reflektion gällande att skolan skall tillhandahålla undervisning för alla 
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elevers olika förutsättningar (Skolverket, 2016a). Patel och Davidson (2003) framhåller att 
valet av metod ska utgå ifrån hur mycket tid som forskaren har för studien och vilken metod 
som tros ge bästa resultat. På samma sätt var det många faktorer som spelade in gällande vilka 
specialpedagogiska verktyg jag skulle använda mig av. För att skapa en inkluderande lärmiljö 
och undervisning finns det många olika typer av verktyg jag kan använda mig av 
(Specialpedagogiska utbildningsmyndigheten, 2015). Min utgångspunkt var att fokusera på 
lärmiljön samt läs- och skrivsvårigheter. Därefter var det resurserna som styrde. De fysiska 
verktyg som fanns i den skola där jag genomförde studien, den tid och det utrymme jag hade 
själv. Exempelvis fanns det bara tre stycken skärmar att använda, och de kom först till tredje 
aktionen. Dessförinnan använde jag mig av större brödkartonger som jag hade gjort om till 
skärmar. Här handlade det om att göra det bästa utifrån de resurser som fanns att tillgå. De 
pedagogiska och psykosociala verktygen som utgick från mig som individ och lärare var 
enklare att tillhandahålla, men även här spelade andra faktorer in. Exempelvis påverkade min 
egen förmåga möjligheten att identifiera de stödverktyg jag tillslut använde mig av. Således 
visade sig möjligheten att vara inkluderande både högst individuell och vara en fråga om 
resurser.  
 
Under aktionsstudien var det tydligt att min självvärdering helt styrdes av hur mycket arbetsro 
och harmoni jag upplevde att det fanns i klassen. Syftet med studien var att planera och 
genomföra undervisningen med stöd av specialpedagogiska verktyg. Samtidigt hade jag en 
klass runt om mig som behövde hjälp med att skapa arbetsro. Att min framgång i att stötta 
klassen påverkade min egen självvärdering var oundvikligt, och samtidigt en drivkraft för att 
göra ett bra arbete. Det är också en intressant reflektion att min egen drivkraft påverkade 
studiens resultat. Ett fenomen som kan ske, och tillåtas ske, inom kvalitativ forskning 
eftersom jag som forskare är direkt delaktig i studien och påverkar resultatet (Rönnerman, 
2012). Känslan av att nedvärdera sin egen lärarprestation när klassen inte lyder, lyssnar eller 
är stökig är en viktig aspekt att lyfta. Jag tror därför att reflektionen som verktyg är 
avgörande. Schön talade om den reflekterande läraren, reflektion i handling, reflekterad 
praktik och reflektion om handling (Brusling & Strömqvist, 2007). Som verktyg åsyftar jag 
inte bara reflektion för att utveckla undervisningen eller relationer, utan också för att skapa en 
bättre förståelse för sina egna lärarutmaningar. Att skapa systematiserade strukturer för 
reflektion och dialog Green (2016) var något min studie gav mig positiva lärdomar om och 
något jag tar mig med mig i min fortsatta lärargärning.  
 

7.4 Slutsats 
Utifrån relationella, sociokulturella och reflektionsteoretiska perspektiv planerade och 
genomförde jag undervisningen. Genom min studie fick jag således undersöka min initiala 
frågeställning om hur jag som geografilärare kan planera och genomföra undervisningen med 
stöd av specialpedagogiska verktyg. Trots att studien var unik för den klass och den tid då den 
genomfördes har studien givit mig flera viktiga insikter och kunskaper jag tar med mig. 
Genom studien vill jag således framlägga följande lärdomar till syfte att stödja, inte bara mig 
själv utan, alla lärare i sitt lärarskap:  
 

- I det inkluderande och relationella förhållningsättet kan läraren minska behovet av 
extra anpassningar och elever som tilldelas särskiljande undervisning.  
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- Möjligheten att vara inkluderande är högst individuell. Att ta stöd av 
specialpedagogiska verktyg är dock något som alla lärare kan göra. De verktyg jag tog 
stöd av i min studie kan ses som allmändidaktiska snarare än geografididaktiska.  
 

- Med stöd av fysiska, pedagogiska och psykosociala verktyg kan läraren sätta samman 
sin egna unika verktygslåda. En verktygslåda som kan anpassas utifrån undervisning 
och de elever läraren möter.   
 

- Lärarens val och agerade är avgörande. Genom kamrateffekter, ”EPA”, lågaffektivt 
bemötande, struktur och tydlighet kan läraren skapa en mer inkluderande lärmiljö och 
undervisning. Trivs läraren trivs, eleverna bättre.  

 
- Att låta lärargärningen aktivt utvecklas i dialog med eleverna är viktigt. En väg att gå 

är att låta eleverna kontinuerligt ge läraren feedback på samma sätt som läraren ger 
sina elever konstruktiv återkoppling. På så vis kan läraren växa i erfarenheter och i sitt 
lärarskap.  

 
- Vidare kan läraren i sitt lärarskap ta stöd i reflektionsteoretiska metoder för att 

systematiskt reflektera på egen hand och tillsammans med sina kollegor.  
 

- Slutligen vill jag betona aktionsforskningen som metod. Genom att ta stöd i 
aktionsforskningen får läraren möjlighet att utveckla sin undervisning och göra det 
utifrån skollagens (SFS 2010:800) krav om vetenskapligt beprövad undervisning.  
 

Lärarskapet innebär således en alldeles unik möjlighet att med stöd av specialpedagogiska 
verktyg utforma en mer inkluderande lärmiljö och en mer lustfylld undervisning. En 
undervisning som kan ge alla elever förutsättningar att nå kunskapsmålen och ett livslångt 
lärande. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Observationsmall 
 
1). Vilka fysiska och digitala stödverktyg används av eleverna?  

 

Skärmar:  
 
Hörselkåpor: 
 
Hörlurar: 
 
Skrivmall:  
 
Talsyntes: 
 
PC: 
 
Annat:  

 

 

2). Hur är stämningen i klassen? Råder arbetsro, fokus och koncentration? 

 

 

 

3). Upplevda positiva effekter och negativa effekter av stödverktyg och undervisning: 

 

 

 

4). Finns det något jag behöver ändra eller justera i undervisningen?  

 

 

 

5). Gjorde jag ett bra jobb? Är jag nöjd med min insats? 
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Bilaga 2. Utvärdering av undervisning 
 

1). Har du använt några av de stödverktyg som Jenny erbjudit under lektionerna? (skärmar, 
hörselkåpor, hörlurar, skrivmall etc.)? 

    Ja Nej 

 
Om du svarat ja. På vilket vis påverkade stödverktygen dina studier?  

 

 

2). Hur skulle du bedöma din koncentration under lektionerna? 

Inte bra   Bra  Jättebra  

 

3). Vad i undervisningen (lektionsupplägg, struktur, bildstöd, lärarinsats etc.) tror du kan ha     
      påverkat din koncentration positivt eller negativt?  

 

 

4). Finns det något annat som skulle kunna göras för att förbättra din koncentration under    
     lektionerna? 

 

 

5).  Har arbetsron i klassen under undervisningsperioden förändrats på något sätt? Positivt  
      eller negativt? 

 

 

6) Har du upplevt någon skillnad i Jennys undervisning jämfört med andra lärares  
    undervisning? 

 

 

7). Finns det något annat du vill lägga till om din upplevelse av undervisningen?  

 

 
 
 

         Stort tack för hjälpen med att utveckla min undervisning! /Jenny                                       


