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Sammanfattning 

 

Specialpedagogens uppdrag är bland annat att arbeta förebyggande och bidra till att utveckla 

och undanröja hinder i lärandemiljön. Syftet med denna studie var att undersöka en lärares 

strategier med att skapa en stimulerande lärandemiljö, med fokus på lärarens didaktiska val. 

Undersökningen bygger på en fallstudie där jag samlat data genom deltagande observation i 

lärarens klassrum och en intervju. Resultatet i studien visar att det som kännetecknar den här 

lärarens lärandemiljö och didaktiska val är att lektionerna genomsyras av kommunikation och 

öppna autentiska frågor. Lektionerna genomförs i demokratiska former och läraren har 

förmåga att se varje individ men med tydligt fokus på hela gruppen. Resultatet visar också att 

av de didaktiska val som läraren har att förhålla sig till var det hur läraren väljer att undervisa 

som här tycks ha större betydelse för lärandemiljön än valet av ämnesinnehåll. I diskussionen 

problematiseras bland annat specialpedagogens uppdrag med att utveckla och undanröja 

hinder i lärandemiljön i relation till mitt resultat.   

Nyckelord; lärandemiljö, didaktik, förhållningssätt, specialpedagogik, fallstudie.   
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Inledning   

 

Vi har alla minnen från vår skoltid, förhoppningsvis många bra, kanske en del dåliga. Jag 

minns min magister i fyran, Gunnar, han var konstintresserad, och älskade att måla. Hans val 

av undervisningens innehåll bestod bland annat av att låta klassen utveckla sin konstnärliga 

förmåga. Han lät oss måla, individuellt, i grupp och ibland utomhus. Jag minns att jag tyckte 

han var rolig, rättvis och att han lyssnade på oss barn. Jag tror jag lärde mig mycket, men 

kanske missade jag en del relevant ämneskunskap till förmån för målandet. I årskurs fem 

började jag i en ny skola och fick en fröken, Inger. Som ny elev i hennes klass började hon 

med att ta reda på var jag befann mig i min kunskapsutveckling, hon upptäckte snart att jag 

inte riktigt hade de kunskaper som hon förväntade sig av en elev som precis gått ut årskurs 

fyra. För mig innebar det att jag fick extra uppgifter att arbeta med hemma. Trots att Inger gav 

mig hemuppgifter för att kompensera mina, i hennes tycke, bristfälliga ämneskunskaper, om 

vi bortser från ämnet bild där jag möjligtvis låg över genomsnittet, var Inger, i mina ögon, 

läraren med stort L. Hon var en ledare, hon tog sitt arbete på stort allvar, hon tog oss elever på 

stort allvar, hon var engagerad, hon lyssnade in oss och hon var tydlig med vad hon 

förväntade sig. Jag tyckte om henne för att hon var rättvis och en bra lärare helt enkelt. Detta, 

det vill säga betydelsen av att möta en bra lärare som ger eleverna en stimulerande 

lärandemiljö har jag funderat en del över under min vidareutbildning till specialpedagog. 

 

En av specialpedagogens uppdrag och arbetsuppgifter är enligt examensordningen (SFS 2007: 

638) att utveckla lärandemiljöer. Att arbeta som specialpedagog innebär att bidra till att 

lärandemiljöerna på skolan i syfte att undanröja hinder för att alla elever ska nå målen och 

verka för att alla elever ska ges undervisning inom klassens ram. Så här står det som första 

punkt under färdigheter och förmåga: 

 

För specialpedagogexamen skall studenten: 

visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och 

medverka i förebyggande arbete och  i arbetet med att undanröja hinder och  

svårigheter i olika lärmiljöer, 

                                                                                                (SFS 2007: 638). 
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Specialpedagogen ska enligt examensordningen verka för att undanröja hinder i 

lärandemiljön. Men vad är då lärandemiljö, vad kännetecknar en stimulerande lärandemiljö 

och vilka hinder är det som ska undanröjas? Är hinder dålig luft, otillräcklig belysning, 

relationssvårigheter, eller kan lärarens undervisning utgöra hinder för lärande? I Skolverkets 

(2008) Allmänna råd och kommentarer För arbete med åtgärdsprogram betonas arbetet med 

att utveckla lärandemiljön för att möjliggöra att elever med olika förutsättningar tillgodogör 

sig undervisningen. Under rubriken ”Främja en god lärandemiljö” framkommer att det är 

viktigt att: 

 

 skolans främjande arbete innehåller en regelbunden granskning av den egna verksamhetens 

organisation, arbetssätt och kompetens, 

 skolan utgår från synsättet att den skolmiljö elever ingår i har betydelse för deras behov av särskilt stöd, 

 skolan skapar en miljö där samtliga elever inkluderas så långt som möjligt och att undervisningen 

anpassas till elevernas förutsättningar och behov.   

(Skolverket 2008, s 8). 

 

Vidare framhålls att ”orsaker till elevers svårigheter i skolan bör i första hand sökas i deras 

möte med undervisningens innehåll och lärandemiljö” (Skolverket 2008, s 9). 

Att specialpedagogen ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande med bland annat 

utvecklandet av lärandemiljöerna visar också skollagen (2010:800). Här lyfts arbetet med 

lärandemiljön utifrån elevhälsans arbete fram. Enligt propositionen Hälsa, lärande och 

trygghet (Prop: 2001/02:14) bör inriktningen på elevhälsans arbete vara förebyggande och 

hälsofrämjande samt stödja lärande och främja elevernas harmoniska utveckling. Elevhälsans 

personal har tillsammans med alla som arbetar på skolan ansvar för att skapa en god 

lärandemiljö för elevernas personliga utveckling och kunskapsutveckling. Utgångspunkterna 

för elevhälsan bör vara att skolan utgör en plats för lärande och utveckling, där all 

skolpersonal i samverkan med elever och föräldrar skall skapa goda lärandemiljöer för varje 

barn (Prop: 2001/02:14).  Specialpedagogen ska således verka tillsammans med annan 

personal inom elevhälsan men också med övrig personal, elever och dess föräldrar. I 

läroplanen Lgr11 står det; alla som arbetar i skolan ska: 

 

 uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och  

 samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande (Lgr11, s14). 
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Under rubriken ”Elevernas ansvar och inflytande” framkommer att alla som arbetar i skolan 

ska: ”främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella 

och fysiska skolmiljön” (Lgr11, s15).  

 

De didaktiska val som läraren har att ta hänsyn till vid planering och genomförande av 

undervisningen är flera. Vilket innehåll ska väljas, hur ska läraren förhålla sig i klassrummet 

och varför ska eleverna lära sig ett givet innehåll? Då utvecklandet av lärandemiljöer är en 

central arbetsuppgift för blivande specialpedagog har jag för avsikt att i föreliggande studie 

undersöka en lärares didaktiska val och dess betydelse för lärandemiljön.  

Min förhoppning med arbetet är att bidra till att öka kunskapen om vilken betydelse lärarens 

val av innehåll och arbetsmetoder har för lärandemiljön och att resultatet av studien kan 

medverka till att de som arbetar på skolor får mer kunskap om hur lärandemiljön kan 

utvecklas för att passa eleverna.  

 

Disposition av uppsatsen  

Uppsatsen är disponerad på följande vis; i bakgrunden redovisar jag vad tidigare forskning i 

en vidare bemärkelse säger om lärandemiljö följt av en förklaring av didaktikbegreppet. 

Därefter redogör jag för mitt syfte och frågeställningar följt av studiens metod och 

genomförande. Sedan presenterar jag mitt resultat och därefter följer diskussionen. Arbetet 

avslutas med sammanfattade slutsatser och förslag till fortsatt forskning. 
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Forskning om lärandemiljö  

 

Mitt intresse för vad lärandemiljö är började utifrån specialpedagogens roll att utveckla 

densamma. Jag har därför valt att i litteraturgenomgången under detta avsnitt belysa 

begreppets bredd och komplexitet. Den tidigare forskning jag har tagit del av rör olika 

aspekter av lärandemiljö, från den fysiska och sociala skolmiljön, till lärandemiljö ur små 

barns perspektiv och lärandemiljö i relation till läraren. Den internationella tidigare forskning 

som är representerad lyfter lärandemiljön i förhållande till lärarens betydelse och i relation till 

elever i behov av stöd samt målet att uppnå inkludering. Det är sålunda lärarens didaktiska val 

som en aspekt av lärandemiljön jag avser att undersöka. I den tidigare forskning jag har tagit 

del av används olika begrepp såsom; lärmiljö, skolmiljö, arbetsmiljö och utvecklingsmiljö. 

Dock har jag har valt att genomgående använda begreppet lärandemiljö i mitt arbete.  

 

Fysisk miljö  

Vad den fysiska miljön och samspelet mellan fysisk miljö och lärande får för betydelse lyfts i 

kunskapsöversikten Lärande och fysisk miljö (2005) av Pia Björklid. I kunskapsöversikten har 

forskning om lek och lärandemiljöer utomhus samt fysisk miljö inomhus behandlats. 

Forskning om lärandemiljö utomhus handlar mycket om vilka möjligheter som finns för lek 

och lärande medan forskning om den fysiska miljön inomhus mer koncentrerar på miljöns 

begränsningar. I kunskapsöversikten (2005) framkommer vidare att den fysiska miljön på 

skolor och förskolor kan skapa såväl förutsättningar som hinder för lek och lärande. En god 

fysisk miljö ska vara så självinstruerande som möjligt så att eleverna inte behöver be om hjälp 

utan självständigt kan klara sig. Om den fysiska miljön upplevs som oåtkomlig, otrygg och 

understimulerande för det med sig att elever och barn inte lär, undersöker eller leker i den 

miljön. Detta kan hämma barnens fysiska, kognitiva och sociala utveckling. Forskningen visar 

också att skolans inomhusmiljö inte bör fungera som kontor. Lekrum och andra rum bör ha 

verkstadskaraktär för optimalt lärande. Detta betyder att rummen bör vara inredda med tydligt 

avgränsade hörn för olika områden och inspirera till olika typer av praktiska aktiviteter och 

handlingar. Björklid (2005) ser i kunskapsöversikten att det är framför allt inom det 

miljöpsykologiska forskningsfältet som den fysiska miljön beaktas inom lärande- och 

utvecklingsprocesser. Omgivningens estetiska kvalitet har betydelse för både det psykiska och 

fysiska välbefinnandet och därmed för lärandet. Den fysiska miljön sänder budskap som talar 

om huruvida man är välkommen eller inte. Annan forskning enligt kunskapsöversikten (2005) 
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visar också att lärandemiljöer måste erbjuda rum som inbjuder till möten och umgänge med 

kamrater, men också avskildhet. Arbetsmiljön påverkar lärandet, men skolan är inte bara en 

arbetsmiljö utan också en utvecklingsmiljö. En bra arbetsmiljö handlar om att åstadkomma en 

miljö som stimulerar elevers positiva utveckling enligt läroplanens mål (Björklid 2005).  

 

Hur skolan kan utveckla sin skolmiljö har Alan Schürer (2006) skrivit om i sin avhandling 

Utveckling av skolmiljöer – aktiviteter och mening i småskaligt arbete vars syfte är att 

utveckla generell och praktisk kunskap om hur skolor kan arbeta med att utveckla sina 

skolmiljöer. Avhandlingen bygger på erfarenheter från projektet ”En skola att tycka om”. I 

studien har tre delprojekt lyfts fram. Det empiriska materialet bygger på uppdragsforskning 

där projektet dokumenteras, rapporteras och presenteras. Vidare har undersökningar 

genomförts och information samlats in och bearbetats. För att fördjupa förståelsen för arbetet 

på skolorna har materialet bearbetats genom en analysmodell som bygger på sju steg; 

problemarbetet, lärprocessen, utvecklandet av förslag, beslutandet om vad om skall göras, 

genomförandet, samt uppföljning. Alla tre skolorna utgick även ifrån att de skulle arbeta med 

både fysiska och psykosociala aspekter. Fysiska såsom problem med akustik, färgsättning, 

material samt det psykosociala kopplat till elevernas beteende och vikten av att ta reda på 

elevernas behov och definition av vad de anser är problem i miljön. Schürers (2006) visar i 

avhandlingen hur arbetet med att utveckla skolmiljön kan vara ett sätt för skolor att utveckla 

elevernas möjligheter till inflytande. Schürer (2006) menar att elevers delaktighet i 

skolmiljöutvecklingsarbetet på många skolor inskränker sig till att handla om att arbeta med 

elevombud och elevrepresentanter. Han kommer i avhandlingen fram till att om den fysiska 

förändringen föregås av en psykosocial process, t.ex. att eleverna är med och diskuterar hur 

matsalen skall se ut och är med och hänger upp tavlor, desto större inverkan kommer den 

fysiska förändringen också att ha. I Schürers (2006) avhandling har kunskaper utvecklats 

kring hur eleverna kan vara med och arbeta med utvecklandet av skolmiljöer och Schürer 

(2006) menar att ju mindre en fysisk förändring föregås av en psykosocial process, desto mer 

kommer den fysiska förändringen också att förbli enbart en fysisk förändring (Schürer 2006).   

 

Om rummets påverkan för miljön samt hur elevers delaktighet och inflytande ser ut i relation 

till läroplanens mål belyses i forskningsrapporten Att kunna eller veta sin plats av Lena A 

Nilsson och Joan Prytz (2008) vars syfte med rapporten är att undersöka elevernas medverkan 

samt granska hur den rätt till delaktighet och inflytande som är inskriven i läroplanen (Lpo94) 

kommer till uttryck. Det är en litteraturöversikt över forskning om rummets påverkan på 
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elevers lärande och om olika gruppers möjligheter till lärande genom delaktighet i 

rumsförändringsprocesser. I rapporten menar de att; hur miljön påverkar lärandet är till stor 

del en dold och även underförstådd process. I skolretorik och läroplaner betonas skolans 

demokratiska värdegrund, elevers delaktighet och egna ansvar för lärandet. Det bygger i sin 

tur på en konstruktivistisk kunskapssyn och teorier om lärande som framhåller samspel 

mellan elever och lärare samt elever sinsemellan. Samtidigt finns det en djupt rotad 

traditionell föreställning om vad skola är och hur undervisning och lärande ska gå till (Nilsson 

& Prytz 2008). Att eleverna som ingår i skolmiljön vill vara med och bestämma om den 

handlar nästa rubrik om.  

 

Inflytande och medbestämmande 

En faktor som visar sig vara av betydelse för lärandemiljön är i vilken grad eleverna får vara 

med och bestämma samt ha inflytande över sin miljö. Therese Vincenti Malmgren (2008) 

visar i sin avhandling Motiverande grundskolemiljö med fokus på klassrummet att elevernas 

delaktighet och inflytande är av betydelse för lärandemiljön. Vincenti Malmgrens studie 

(2008) riktar sig mot grundskolans senare år och dess syfte är att utifrån läroplanens (Lpo94) 

mål identifiera och analysera viktiga begrepp/faktorer i skolmiljön för att granska dessa 

begrepp i en sambandsanalys. De begrepp som Vincenti Malmgren (2008) identifierar utifrån 

läroplanen är; ansvar och demokrati, relationer, ängslan, självförtroende, normer och värden, 

attityder, påfrestning och stress samt skolledareffektivitet. För att analysera högstadieelevers 

syn på olika begrepp som är relaterade till läroplanen (Lpo94) samt jämföra hur elever 

uppfattar i vilken grad olika mål i läroplanen uppnåtts med skolledares uppfattningar har både 

enkäter och intervjuer genomförts. Vincenti Malmgren (2008) kommer fram till att om elever 

får möjlighet till medbestämmande och inflytande över såväl sin fysiska miljö som sin sociala 

miljö gynnar det lärandet och elevernas motivation. Även elevers relationer till lärare kan 

förbättras och därmed gagna elevers möjligheter till inflytande. Hon menar vidare att det 

framförallt är brister i elevinflytande i skolan samt att lärare behöver utbildas i arbetsformer 

och arbetssätt för att förbättra elevinflytande i skolan. 

 

Att barns delaktighet är viktigt för lärande och trivsel har även Ingrid Pramling Samuelsson, 

Sonja Sheridan och Eva Johansson (2009) kommit fram till. De har skrivit avhandlingen 

Barns tidiga lärande, där de har fokuserat på små barns lärande och lärandemiljöer i 

förskolan. Avhandlingen är en tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns lärande, vars 
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syfte är att undersöka vad som karakteriserar förskolan som lärandemiljö. De har studerat 

variationer av lärandemiljöer i förskolan i relation till barns erfarande av olika 

innehållsområden: språk/kommunikation, matematik och samspel. Studien bygger på 

grundantagandet att barns lärande är interaktivt och relationellt. Det innebär att barn lär i 

kommunikation och samspel med andra och med sin omgivning i en kontinuerlig och 

ömsesidig påverkan. I analyserna av de externa kvalitetsbedömningarna (ECERS) framträder 

skillnader i lärarnas sätt att förhålla sig till och möta barnen och på så sätt har olika 

kvalitetsmönster utmejslats ur data som har rubricerats enligt följande; särskiljande och 

begränsande miljöer (låg kvalitet) barncentrerade förhandlingsmiljöer (god kvalitet) och 

utmanande lärarorienterade miljöer (hög kvalitet). I de miljöer som bedömdes vara av låg 

kvalitet var lärandemiljön antingen för strukturerad eller ostrukturerad och antingen vuxen- 

eller barn orienterad. Målen var otydliga och verksamheten bars snarare upp av regler och 

återkommande rutiner. Vidare menar Samuelsson Pramling m fl (2009) kännetecknades 

miljöer av låg kvalitet av att material och utrymmen var begränsade och/eller otillgängliga. 

Barnen verkade inte vara delaktiga i vuxenplanerade aktiviteter och kommunikationen mellan 

lärare och barn var fåordig, klimatet upplevdes som otillåtande, kontrollerande och slutet.  

 

Förskolor som utmärks ha en god kvalitet är de förskolor som har en barninitierad 

verksamhet. Barnen leker tillsammans på egen hand och ges goda möjligheter att utvecklas 

socialt oftast tillsammans med lärare som visar eleverna intresse och engagemang för vad 

barnen gör. I förskolor med god kvalitet intar lärarna i studien (2009) ett förhandlande 

förhållningssätt, det innebär att de är igenkännande, engagerade, lyssnar på barnen samt 

månar om att tillmötesgå och göra barnen delaktiga i verksamheten. Lärandemiljöerna i de 

förskolor som bedömts ha en hög kvalitet kan beskrivas som att såväl barn som föräldrar 

bemöts respektfullt, uppmärksammas på olika sätt och är delaktiga. Klimatet är öppet och 

tillåtande och är präglat av interaktion, kommunikation och utmaningar. Lärandeobjektet är 

styrande för val av innehåll och aktiviteter i relation till barns intressen och tidigare 

erfarenheter. Verksamheten planeras också av barn och lärare tillsammans, detta sker i en 

miljö som är rik på material, stimulans och utmaningar. Lärarnas förhållningssätt kan 

beskrivas som lärandeorienterat, då de har en tydlig lärandedimension i sitt samspel med 

barnen. Det tycks förutom att eleverna har tillgång till en god fysisk miljö som att de också 

vill vara med och bestämma över hur miljön och hur undervisning ska se ut. Samuelsson 

Pramling m fl (2009) lyfter också lärarens betydelse och lärande objektets betydelse för 
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lärandemiljön. Jag kommer vidare under nästa rubrik lyfta fram lärarens betydelse för 

lärandemiljön samt lärarens betydelse för lärandemiljön i ett inkluderingsperspektiv.  

 

Läraren och lärandemiljön  

Under följande rubrik belyser tidigare forskning hur lärarens undervisning och 

förhållningssätt påverkar lärandemiljön samt vilken betydelse lärarens attityder till 

inkludering kan få för lärandemiljön.  

 

Att inte alla lärare tror på sina elever, det vill säga, har positiva förväntningar på eleverna 

pekar Skolinspektionens rapport (2011) Olika elever –samma undervisning på. De framhåller 

i rapporten att elevernas möjligheter att lyckas i skolan inte fullt ut tillvaratas av lärare då de 

inte tar hänsyn till elevernas erfarenheter samt att inte alla lärare tror på att alla elever kan. 

Skolinspektionens rapport visar att flera skolor behöver förbättra både sitt arbete med att ge 

eleverna inflytande samt att undervisningen inte är tillräckligt stimulerande och att särskilt 

stöd inte ges till alla elever som inte når eller riskerar att inte nå målen. Rapporten pekar 

också på att skolan brister vad gäller att möta elevers olikheter i klassrummet. Skolan måste, 

menar skolinspektionen, ge alla elever möjlighet att lyckas. Ett steg på vägen är att ta tillvara 

på varje individs motivation.  

 

Vilken betydelse har lärandemiljön för att alla elever ska lyckas och vilken roll spelar 

lärandemiljön för att uppnå inkludering? Norma S. Blecker och Norma J. Boakes (2010) har i 

artikeln ” Creating a learning environment for all children: are teachers able and willing?”  

undersökt lärandemiljön utifrån hur villiga samt vilken förmåga lärare har att skapa 

lärandemiljöer för alla barn. För att bestämma vad läraren behöver för att implementera 

inkluderande undervisning har de använt en enkätundersökning där totalt 546 lärare från 54 

skolor i södra New Jersey i USA deltog.  Resultatet av enkätundersökningen analyserades i 

syfte att se om det råder betydande skillnader i attityder och kompetensnivå mellan 

speciallärare och vanliga lärare och om det påverkar lärarnas förmåga att arbeta inkluderande. 

De kommer i sina slutsatser fram till att speciallärare tycks använda tekniker och strategier för 

en differentierad undervisning oftare än lärare, vilket de menar beror på att speciallärare följer 

den föreställning som finns att möta de individuella behoven hos alla elever, vilket gör att 

speciallärare fortsätter att se specialundervisning som en separat enhet inom skolan snarar än 

en integrerad del av den reguljära utbildningen. De menar vidare att det är viktigt att ta reda 
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på vilka kunskaper, och färdigheter lärare behöver ha för att arbeta för en inkluderande 

undervisning i praktiken. Andra förmågor som behövs för att göra verklighet av inkluderande 

klassrum är lärarens förmåga att vara öppen i sinnet, ha självkännedom och kunna reflektera 

över sig själv och sin egen undervisning samt vara mottaglig för ny information. Även 

förmåga att utveckla samarbete och relationer mellan speciallärare och vanliga lärare, mellan 

lärare och föräldrar och mellan lärare och specialister ses som framgångsfaktorer i arbetet 

med inkludering (Blecker & Boakes 2010).  

 

Jeremy J Monsen och Norah Fredrickson (2004) pekar i artikeln ”Teacher’s attitudes towards 

mainstreaming and their pupil’s perceptions of their classroom learning environment” på 

lärarens betydelse vad gäller inkludering och elevernas uppfattning om sin lärandemiljö. De 

menar att utan lärarna, som är direkt involverade och samarbetsvilliga, är det osannolikt att 

implementeringen av inkluderande skolor kan bli verklighet. I sin studie har de använt 

frågeformulär och ett slumpmässigt urval av 15 kommunala skolor där åldrarna på eleverna 

var mellan 7-8 år och mellan 12-13 år.  I artikeln kommer de fram till att elever som 

undervisas av lärare som har positiva attityder till inkludering har en högre grad av 

tillfredställande klassrumsmiljöer än de elever som undervisas av lärare som inte är lika 

positiva till inkludering. Storleken på gruppen har också betydelse för lärarens attityd till 

inkludering då mindre grupper ökar lärarens attityd till inkludering positivt. Monsen och 

Fredrickson (2004) problematiserar om förändringar i lärares attityder till inkludering skulle 

leda till förändringar i klassrummets lärandemiljö och om det i sin tur skulle resultera i 

förändringar i acceptans till inkludering av elever.    

 

Rapporten Goda lärmiljöer - en spindel spinner ett nät utgiven av Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2009) som genomförts i syfte att utvärdera effekterna av pilotprojektet 

Goda lärmiljöer, vilket genomfördes under 2006 i tre inlandskommuner nämligen, Norsjö, 

Malå och Arvidsjaur. Syftet med pilotprojektet var att höja pedagogers kompetens när det 

gäller kommunikation i möten med barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt deras 

föräldrar.  I rapporten menar de att projektet skall ses i ett kommunikativt relationsinriktat 

perspektiv, där lärande och delaktighet står i fokus. Projektet syftar till att ge ett bidrag till 

kunskapsutvecklingen vad gäller elever med funktionsnedsättning genom att förstärka 

kompetensen i kommunikation och bemötande. De framhåller också att goda miljöer måste 

skapas. De skapar sig inte själva. Det handlar om såväl fysisk som social miljö, exempelvis 

framstår arbetssätt, bemötande, och attityder som faktorer som kan bidra till att skapa goda 
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förutsättningar för att alla elever ska känna full delaktighet i verksamheten. Projektet handlar 

således om hur pedagoger kan möta och bemöta elever med funktionsnedsättningar för att 

skapa en skola för alla (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2009).   

 

Vikten av att läraren har en god kommunikation med sina elever och i synnerhet de elever 

som har diagnosen ADHD har Gretchen Geng (2011) i artikeln ”Investigation of Teatchers 

Verbal and Non- verbal Strategies for Managing Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD) Students’ Behaviours within a Classroom Environment” undersökt.  Hon har 

analyserat lärares verbala och icke verbala strategier med att hantera beteendet hos elever med 

ADHD.  Geng (2011) har i sin studie använt sig av observation som metod. Observationerna 

har utförts av fem forskare i tre olika skolor i Australien. I varje skola har två elever varit 

diagnostiserade med ADHD och alla var killar. Resultatet visar att lärarens förmåga att 

kommunicera och dess kompetens att underlätta problemlösning och lösa konflikter är en 

grundläggande faktor för att främja positivt beteende och ett positivt klassrumsklimat. God 

kommunikation kan också hjälpa eleverna att bli bekväma i sin lärandemiljö, medan dålig 

kommunikation tvärtom kan leda till störande beteende. Geng betonar också vikten av att 

läraren lär känna sina elever med ADHD som individer och blir medvetna om deras styrkor 

och svårigheter samt vad de behöver. Geng menar att lärare behöver upprätthålla en positiv 

lärandemiljö genom att ha tydliga förväntningar på individen och gruppen och stödja inte bara 

kunskapsutvecklingen utan även stödja elevernas sociala och personliga utveckling (Geng 

2011). 

 

Vad tycker då eleverna är viktigt i en inkluderande lärandemiljö? I artikeln ”The climate of 

inclusve classrooms the pupil perspektiv” av Susan Tetler och Kirsten Baltzer (2011) 

argumenterar de för att forskning om begreppet pedagogisk delaktighet och inkluderande 

miljöer behöver breddas men inte bara med fokus på de psykosociala klassrumsaspekterna 

utan också över de pedagogiska och didaktiska processerna. Artikeln behandlar insikter som 

intervjuerna med 14 elever med funktionsnedsättningar har givit uttryck för. Intervjuerna 

gjordes utifrån ett interpersonellt perspektiv samt med utgångspunkt i hur de såg på sin 

lärandemiljö. Intervjuerna som rörde de intrapersonella perspektiven gjordes individuellt med 

eleverna med funktionsnedsättningar medan den andra intervjun som handlade om 

lärandemiljön gjordes i en blandad elevgrupp, där både elever med funktionsnedsättningar 

och deras kamrater ingick. Analysen ger en bild av lärandemiljön sett ur elevernas perspektiv. 

Eleverna utvärderar sin lärandemiljö relativt positivt. De framhöll att de är positiva över den 
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hjälp och stöd de får av såväl kamrater och lärare och eleverna upplever att de utvecklas både 

personligt och i sina skolprestationer. Eleverna menar att det är bra om läraren har en tydlig 

struktur och en differentierad undervisning samt har en meningsfull kommunikation med 

läraren. Sammanfattningsvis kommer de fram till att elevernas upplevelse över att ha 

inflytande och att de visas uppskattning var av störst betydelse för hur eleverna upplevde sin 

lärandemiljö (Tetler & Baltzer 2011).   

 

Sammanfattning  

Vad i lärandemiljön som har betydelse för hur elever lär sig kan förstås utifrån flera olika 

perspektiv. Den tidigare forskning jag har tagit del av har berört olika faktorer i miljön som 

får betydelse för lärandemiljön och därmed lärandet. Forskningen har belyst lärandemiljön 

utifrån den fysiska miljön, den sociala miljön, elevinflytande, demokrati, lärarens attityder, 

förhållningssätt och lärarens undervisning det vill säga lärarens didaktiska val. Det är också 

lärarens undervisning och förhållningssätt och dess betydelse för lärandemiljön min studie 

kommer att rikta sitt fokus mot. Under nästa rubrik ”Didaktik” belyser jag didaktikbegreppet. 

 

Didaktik  

 

Inledningsvis i detta arbete pekar jag på vad Skolverkets (2008) allmänna råd för arbete med 

åtgärdsprogram framhåller som viktigt med utgångspunkt i vilken betydelse skolmiljön får för 

elevers behov av särskilt stöd. I råden framkommer att det främst är i mötet med 

undervisningens innehåll och lärares förhållningssätt som elevers svårigheter bör sökas och 

förstås. Vad betyder det att anpassa undervisning och innehåll? Under den här rubriken 

kommer begreppet didaktik att belysas. Detta brukar något förenklat förstås som 

undervisningens; vad, hur och varför.  

 

Westin (2000) menar att didaktikens styrka ligger i dess position mellan teori, metodik och 

pedagogik. Goda ämneskunskaper och väl fungerande metoder är nödvändiga för lärare men 

utan en didaktisk kompetens saknas en viktig del av lärarens totala skicklighet i att fatta 

medvetna och väl underbyggda beslut gällande urval och organisering av innehållet i 

undervisningen. En didaktiskt kompetent lärare kan sätta kunskaperna och metoderna i 

relation till ett sammanhang (Westin 2000). 
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Ett syfte med didaktisk forskning enligt Östman (2000) är att skapa sådan kunskap att den kan 

användas för att genomföra en klok och reflekterad undervisning. Den centrala 

utgångspunkten är att varje undervisningstillfälle bygger på ett antal val: val av innehåll, 

sekvensering, organisering och undervisningsmetod. De val läraren gör får konsekvenser för 

den studerandes lärande och socialisation. Valen är också påverkade av samhälle och tid samt 

undervisningstraditioner. Inom det didaktiska forskningsfältet finns ambitionen att identifiera, 

beskriva och förklara bland annat relationen mellan de val som görs och deras följder i termer 

av lärande och socialisation, samt vilka faktorer som styr valen och hur de studerandes 

bakgrund påverkar deras lärande och socialisation. Det som är specifikt med didaktik som 

forsknings- och kunskapsområde är att utbildningsinnehållet är i fokus (Östman 2000).  

 

Ahlström och Wallin (2000) menar att didaktik ungefär betyder undervisningslära och har sin 

tidiga främste inspiration, vad avser Sverige, i Johan Amos Comenius verk ”Stora 

undervisningslära” från 1657. Verket var en fullständig framställning av konsten att lära alla 

människor allt, samt föreskiva vad som är värt att veta. Didaktik kom att bli en 

sammanfattande beteckning för frågor som gäller vad utbildningen har för innehåll och hur 

den bedrivs. Enligt Ahlström och Wallin (2000) finns det en poäng med didaktikbegreppet i 

att det riktar sökljuset mot den som ”har ansvaret för den enskildes eller en grupps fostran och 

utbildning” (Ahlström & Wallin 2000, s 39). Det syftar här till de krav som ställs på skolans 

personal och lärarna.  

 

Eftersom didaktik betyder undervisningslära kan det vara klokt att fundera över vad 

inlärning/lärande betyder. Arfwedson och Arfwedson (2002) menar att 1974 var det år som 

många har pekat ut som paradigmskiftets år. Inlärningsforskningens inriktning började då 

förändras från en beteendeorientering i riktning mot en, från Piaget och Vygotskij influerad 

kunskapsförståelse. Nu började man på bred front överge ord som inlärning/lära in och lära ut. 

Forskare började på olika sätt kunna visa att samma stimulans inte ger upphov till samma 

respons hos olika individer utan människors sätt att uppfatta bestäms i hög grad av deras 

tidigare personliga erfarenheter. För att betona att människan är aktiv i sitt kunskapande 

används numera lärande och det förändrade perspektivet innebär att ”man kan inte lära någon 

något” utan att ”varje människa konstruerar själv sin kunskap”. Det nya perspektivet - det 

konstruktivistiska har fått stor betydelse för hur man ser på inlärningsprocesser och i 

synnerhet på elevers lärande i skolan.   
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Arfwedson och Arfwedson (2002) menar att undervisningsteorier är de olika sätt som finns att 

uppfatta, beskriva och motivera skolans och utbildningens mål, innehåll och arbetssätt. De 

nämner två kunskapsuppfattningar eller torier som skolans historia kan uppvisa.  

 

Kunskapstyp 1; kallas materiella teorier för att de tenderar att betrakta kunskap närmast som 

en överförbar substans eller materia som innefattar bildningsstoff, fakta och färdiga strukturer 

denna kunskapstyp brukar kallas för baskunskap eller allmänbildande kunskap. Det är denna 

form av kunskap som generationer skolelever har upplevt som skolans kunskap. 

Kunskapstyp 2; kallas formella teorier, därför att de definierar bildning utifrån den lärande 

individen. Undervisningens innehåll ger önskad aktivitet och gynnar utvecklingen. 

Karakteristiskt för kunskapstyp 2 är dennes inriktning på den lärandes egen aktivitet och 

dennes betydelse för lärandet. Eleven ska söka sin egen kunskap inte bara lära in den kunskap 

som redan finns. 

 

Arfwedson och Arfwedson (2002) menar vidare att utbildning kan sägas ha två 

huvudintressen, eleven och samhället. Varje utbildningsteori ska utformas så att den gagnar 

eleverna men också att den tillfredställer samhällsbehov. Numera har vi i vår västerländska 

industrialiserade kultur inte bara laglig rätt utan också skyldighet att genomgå den 

obligatoriska skolan. Samhället behöver ge garantier för att skolan ger individen meningsfulla 

kunskaper och färdigheter och att varje elev behandlas väl. I styrdokument poängteras vikten 

av att utgå från elevens behov, förmåga och intressen, liksom att sätta eleven i centrum. 

Samhällets önskemål konkretiseras i föreskrifter om skolans innehåll, det vill säga 

läroplanerna. Arfwedson och Arfwedson (2002) menar också att lärares professionella 

kunskap spänner över hela det didaktiska fältet. Lärares kunskap omfattar vidare i princip; 

skolkunskap på flera nivåer, om skolan som arbetsplats och om den egna lokala skolan. 

Ämneskunskaper, om ämnets historia och nuläge samt teoretiska och metodiska kunskaper 

som måste bedömas utifrån undervisningsinnehållet och slutligen behöver läraren enligt 

författarna ha en omfattande självkännedom för att kunna använda sig själv som verktyg i 

undervisningen. 

 

Som lärare är man således beroende av sina elever och i alla didaktiska undervisningsbeslut 

utgår man från de elever man har framför sig. Arfwedson och Arfwedson (2002) tror inte på 

den ”gode” läraren som lösningen på skolans problem. De menar att didaktiska problem är 

historiskt formade, komplexa och kontextbundna, därför finns inga patentlösningar då det 
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gäller skol- och undervisningsproblem. Frågan är varför en del lärare lyckas bättre? Viss 

forskning menar Arfwedson och Arfwedson (2002) pekar på att de ’goda’ lärarna använder 

sig av de metakognitiva aspekterna på lektionens kunskapsinnehåll. De ’goda’ lärarna 

använder i större utsträckning metaforer analogier, berättelser och stämmer av elevernas 

begreppsförståelse, de skriver ord på tavlan som kan användas som krokar i syfte att hjälpa 

eleverna att minnas. De ’goda’ lärarna tänker högt i större utsträckning än andra, det vill säga 

de synliggör  vanligen osynliga kognitiva mönster. 

 

Sammanfattning  

I bakgrunden har tidigare forsning om lärandemiljön lyfts som ett komplext begrepp med 

flera infallsvinklar. Under den andra delen av bakgrunden har begreppet didaktik belysts, 

detta mot bakgrund av syftet med föreliggande studie som är att undersöka en lärares 

didaktiska val och dess betydelse för lärandemiljön. Som lärare är man sannolikt den 

viktigaste pusselbiten i elevernas utbildning då det är läraren som utifrån samhället, 

läroplanerna och elevernas behov ska klara att göra de svåra val vilket vi kallar didaktisk 

kompetens, vad hur och varför vi ska lära oss.  
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Syfte 

 

Då specialpedagoger har en central uppgift att utveckla samt undanröja hinder i lärandemiljön 

är den här studiens syfte att undersöka hur en lärare arbetar med att skapa en stimulerande 

lärandemiljö. Eftersom lärandemiljö är ett komplext begrepp har jag valt att avgränsa min 

studie genom att främst fokusera på att undersöka den didaktiska betydelsen för 

lärandemiljön, det vill säga vilken betydelse lärarens val av arbetssätt, innehåll och 

förhållningssätt får för lärandemiljön - lärandet.   

 

Studiens syfte är således att undersöka en lärares strategier med att skapa en stimulerande 

lärandemiljö, med fokus på lärarens didaktiska val. Jag har utifrån mitt syfte formulerat 

följande frågeställningar: 

 

– Vilka val av innehåll och arbetssätt karaktäriserar undervisningen? 

– På vilket sätt påverkar lärarens val av arbetssätt och innehåll lärandemiljön? 

– Hur påverkas lärandemiljön av lärarens förhållningssätt till eleverna? 
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Metod  

 

Då jag har valt att avgränsa min studie till att omfatta ett klassrum med dess elever och lärare  

föll valet på fallstudien som metod för att besvara mitt syfte; det vill säga att ta reda på vad 

som kännetecknar en stimulerande lärandemiljö utifrån fokus på lärarens didaktiska val. 

Merriam (2011) menar att kvalitativa fallstudier är en metod som kan definieras som en 

intensiv, helhetsinriktad beskrivning och analys för att systematiskt studera en företeelse eller 

enhet. Genom att koncentrera sig på en enda företeelse eller situation strävar forskaren med 

detta angreppssätt efter att belysa samspelet mellan viktiga faktorer som kännetecknar 

företeelsen eller situationen. Fallstudier är vanliga i den pedagogiska praktiken för att ge en 

bild och förståelse av specifika frågor och problem som rör den pedagogiska praktiken.  En 

fallstudie ska också innehålla så många variabler som möjligt och ska beskriva samspelet 

mellan dem, ofta över en längre tidsperiod. Fallstudien som är en kvalitativ metod inriktar sig 

på insikt, upptäckt och tolkning snarare än hypotesprövning (Merriam 2011).  

 

Merriam (2011) menar att en fallstudie kan vara induktiv och heuristisk. En heuristisk 

fallstudie innebär att den kan förbättra läsarens förståelse av den företeelse som studeras, samt 

vidga, bekräfta och skapa nya innebörder för läsaren vilket kan leda till ny syn på det man 

undersöker. Thomassen (2007) menar att teorier som är uppbyggda som induktiva system har 

ett kunskapsideal som skulle kunna formuleras så här: 

 

”Som sant godtar vi endast det som våra sinnen kan säga oss är sant; vi utgår från observationer 

av det vi kan se och registrera i verkligheten omkring oss och formulerar en teori grundad på en 

rad sådana observationer” (Thomassen 2007, s 5). 

 

En induktiv fallstudie betyder att fallstudien till största delen grundar sig på induktiva 

resonemang ”generalisering, begrepp och hypoteser uppstår ur den information man har 

tillgång till och som i sin tur har sin grund i den kontext som bildar ram till det man studerar” 

(Merriam 2011, s 27) något som jag har tagit fasta på i min analys. Utmärkande för en 

fallstudie är upptäckten av nya relationer och begrepp samt ny förståelse, snarare än 

verifiering av på förhand specificerade hypoteser. Merriam (2011) hänvisar till Hammersley, 

Scarth och Webb, (1985) som menar att inom pedagogiken används praktiskt taget aldrig 

fallstudiemetoden till att pröva en teori. Det betyder inte enligt Merriam (2011) att 

forskningen är teorilös. De forskningsfrågor som studien vilar mot får betydelse för den 
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analys som kopplas till det som ska studeras (Merriam 2011). Min ambition är med den här 

fallstudien att använda mig av kvalitativ beskrivning och kvalitativ process. Jag kommer att 

intressera mig för process, innebörd och förståelse. Jag väljer i likhet med induktiv forskning 

att försöka bidra med något nytt utifrån min empiri (Merriam 2011). Det är mot denna 

bakgrund jag valt fallstudien som empiriskt underlag. 

 

Urval  

Jag har valt att göra min undersökning i ett klassrum i en kommunal grundskola i en 

medelstor kommun. Eleverna går i årskurs tre och kommer från ett område med god 

socioekonomisk status och det går inga elever med utländskt bakgrund i klassen. Lärare och 

klassrum valdes utifrån mitt syfte att undersöka stimulerande lärandemiljöer. Jag har tidigare 

kommit i kontakt med läraren som jag har förstått är en lärare som lyckas över tid med sina 

klasser vilket gjorde mig nyfiken på hur läraren undervisar. Därav beslutade jag att undersöka 

möjligheten att komma och göra deltagande observationer i dennes klassrum.   

 

Datainsamling   

I en fallstudie kan flera olika metoder användas för att samla in vetenskaplig information. 

Vissa metoder är dock vanligare än andra inom fallstudien. Merriam (2011) menar att det inte 

är valet av metod som är viktigast i en fallundersökning, även om hon anser att det också är 

viktigt. Det som får stor betydelse enligt Merriam är vilka frågor forskaren ställer till sitt 

material, som i sin tur styrs av vilket syfte forskaren har med sin studie. Intervjuer och 

observationer är primära informationskällor i en fallundersökning. För att få svar på mitt syfte 

och mina frågeställningar valde jag deltagande observationer samt en halvstrukturerad 

intervju. Här nedan följer korta beskrivningar av vad deltagarobservationer samt intervju är, 

följt av hur jag har genomfört observationerna och intervjun.  

 

Deltagarobservationer 

Merriam (2011) menar att på samma sätt som ett vardagligt samtal skiljer sig från en intervju 

skiljer sig också en observation som sker inom ramen för en vetenskaplig undersökning från 

vardagligt observerande. I föreliggande studie har jag valt att samla information genom 

observation av olika företeelser vilket Merriam kallar för deltagande observation. 

Observationer gör det möjligt att registrera beteendet i stunden. Längden på en observation 

kan variera utifrån vad som observeras och utifrån studiens frågeställningar. Det finns inget 
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idealt tidsmått för hur länge en observation ska pågå ej heller något optimalt mönster för 

observationerna. Ibland passar det bättre att observera kort och återkommande, ibland behöver 

längre observationer göras (Merriam 2011). Mot denna bakgrund har jag valt att utifrån mitt 

syfte observera ca 60-70 minuter per observation i klassrummet. Patrik Aspers (2011) menar 

att deltagande observation har utvecklats över tid och är inom samhällsvetenskapen en 

etablerad och spridd metod. Han framhåller att om forskaren använder sig av deltagande 

observation deltar hon i aktiviteter som aktörerna utför. Aspers (2011) ställer sig frågan 

huruvida forskaren skulle kunna komma fram till många av de mest centrala 

forskningsfrågorna utan att själv delta och därigenom knyta uttalanden till observationer. 

Merriam (2011) pekar på att forskaren kan välja flera olika förhållningssätt medan man som 

observatör samlar in information, allt från full delaktighet till att som forskare bli medlem av 

den grupp han eller hon studerar, till att vara åskådare. Jag har valt att i mina observationer 

sitta bredvid gruppen och iaktta samt anteckna så utförligt jag kan. Min uppgift som forskare i 

det här klassrummet är att samla information och min delaktighet i gruppen är sekundär i 

förhållande till uppgiften att samla in information. Även om observation som metod har 

många fördelar menar både Aspers (2011), och Merriam (2011) att det oftast är nödvändigt att 

genomföra intervjuer för att förstå vad man ser eller observerar. Mot denna bakgrund har jag 

valt att komplettera min datainsamling genom att göra en halvstrukturerad intervju med 

läraren.  

 

Intervju  

Intervjuer kan ha olika grad av struktur. Det vanligaste sättet att avgöra vilken typ av intervju 

man vill genomföra är att bestämma graden av struktur (Merriam 2011). En öppen 

ostrukturerad intervju är framförallt användbar då forskaren inte vet tillräckligt mycket inom 

det område som intervjun handlar om för att kunna ställa relevanta frågor, därför finns det vid 

en ostrukturerad intervju inga färdigformulerade frågor. Intervjuer kan också ha en fast 

struktur som nästan liknar en enkät. I en sådan struktur är frågorna på förhand bestämda samt 

i vilken ordning frågorna ska komma. I de flesta fall är intervjuerna öppnare och mindre 

strukturerade eftersom man som forskare vill komma åt intervjupersonens tankar. Dessa 

intervjuer styrs av ett antal frågor eller frågeställningar som ska utforskas, men varken 

ordalydelse eller ordningsföljd bestäms i förväg. Detta ger intervjuaren en möjlighet att ta 

vara på situationen som den utvecklas under intervjuns gång (Merriam 2011). Jag valde en 
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öppen mindre strukturerad intervju med läraren eftersom jag ville få förståelse för hur läraren 

tänker om det jag sett i mina observationer samt utifrån frågeställningarna och studiens syfte.  

 

Genomförande 

Under denna rubrik beskrivs hur jag har använt mig av deltagande observation och en 

halvstrukturerad intervju i fallstudien.  

 

Fallstudien började med att jag genomförde en pilotstudie, för att pröva studiens metod, 

deltagande observation med fickminne. Då pilotstudiens observation också kan bidra till hela 

fallstudiens resultat har jag valt att också använda den i analysen. Jag valde bort 

videokameran av den anledningen att jag anser att min närvaro i en klass med videokamera 

hade behövt en längre tidsperiod än vad jag hade till mitt förfogande för att inte påverka 

klassen i onödan vilket jag menar att en videokamera skulle kunna gjort.  

 

Observationerna har genomförts uteslutande på torsdagar då det är den dag jag har haft 

möjlighet att observera. Jag var således tvungen att förlägga fältundersökningen till samma 

veckodag under alla observationstillfällena. Insamlingen av empirin i form av observationer 

pågick under fem torsdagar. Vid observationstillfällena valde jag att vara med från morgonen 

vid samtliga observationer med undantag från en observation som är gjord på eftermiddagen. 

Varje torsdag har jag observerat vid två tillfällen. Första observationen utgör vid varje tillfälle 

60 min och började 8.15 och pågick fram till förmiddagsrasten 9.15. Andra observationen 

började efter rasten klockan 10.00 och varade i 75 min fram till elevernas lunch 11.15. 

Observationen som gjordes en eftermiddag var 60 min lång började 13.00 och avslutades 

klockan 14.00. I klassrummet har jag fört fältanteckningar och gjort ljudinspelningar i 

klassrummet med diktafonen. Diktafonen placerades centralt i klassrummet för att möjliggöra 

att så mycket av de samtal som fördes i klassrummet togs upp i ljudinspelningen. Vid 

hemkomst efter respektive observation har fältanteckningar transkriberats och diktafonen har 

lyssnats igenom. Tillägg till transkriberingen av fältanteckningarna har jag gjort utifrån de 

dialoger som har spelats in på diktafonen. Efter varje observation tog jag med mig nya frågor 

och tankar som uppkom till nästa observationstillfälle. När jag avslutat den sista 

observationen i klassrummet och transkriberat de sista fältanteckningarna sammanställdes de 

tankar och frågeställningar som uppkommit under observationerna. Frågorna fick utgöra 

underlag för intervjun med läraren. Intervjun som genomfördes är en halvstrukturerad intervju 
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med öppna frågor. Jag var nyfiken på lärarens tankar om det som kommit fram i 

observationerna. 

 

Följande frågor utgjorde strukturen för intervjun som vi samtalade kring:  

 

 Vad anser läraren kännetecknar dennes val av arbetsmetoder och innehåll för att skapa 

en stimulerande lärandemiljö? Vilka faktorer styr?  

 Vad anser läraren om att nivågruppera och att individualisera? 

  Vad tänker läraren om elevernas inflytande över val av innehåll och arbetsmetoder?  

 Vad är lärarens förklaring till att elever i behov av särskilt stöd tycks så ovanliga i 

lärarens klassrum?  

 

Att vänta med intervjun till efter viss bearbetning av observationerna och inte samtidigt eller 

innan observationerna, är ett medvetet val då min avsikt med intervjun med läraren var tänkt 

som ett komplement till observationerna. Efter att ha intervjuat läraren utifrån de 

frågeområdena som beskrivs ovan transkriberades dessa. I kommande avsnitt beskriver jag 

hur analysen och bearbetningen av observationerna och intervjun har genomförts. 

 

Analys och bearbetning av materialet 

Analysen och bearbetningen av materialet, observationerna samt intervjun har analyserats i 

flera steg. I analysen har min avsikt varit att arbeta fram kategorier och till slut centrala teman 

som utgör resultatet.  Jag har i enlighet med Merriam (2011) som menar att insamling och 

analys sker parallellt, påbörjat analysen av materialet redan under pågående observation i 

klassrummet, detta menar Merriam (2011) innebär inte att analysen är klar efter insamlandet 

av information, utan att analysen nu går in i ett mer intensivt skede. Jag har i analysarbetet 

sökt skapa mening åt mitt material. Efter att sista observationen gjorts läste jag igenom de 

samlade fältanteckningarna för att utforma den samtalsmall vilken intervjun genomfördes 

efter. Intervjun transkriberades och analysen av observationerna går nu in i nästa skede.  

 

Jag har med utgångspunkt i mitt syfte och mina frågor sökt att i analysen reducera och 

sammanföra informationen samt konstruera centrala meningar och innebörder från mina 

fältanteckningar och den transkriberade intervjun, detta för att som Merriam (2011) menar 

komma fram till trovärdiga slutsatser och generaliseringar som har sin grund i det empiriska 
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materialet. Det vill säga jag har i analysen sammanfört, reducerat och tolkat informationen. 

Merriam (2011) menar att för att utveckla kategorier eller teman innebär det att forskaren letar 

efter regelbundenheter och företeelser som återkommer i informationen. I analysen av 

fältanteckningarna har jag letat efter regelbundenhet för att reducera materialet och finna det 

jag kallar ”nyckelord” i materialet. Detta har jag gjort i alla observationerna med skillnaden 

att jag har försökt finna nya ”nyckelord” efter varje observation. Det betyder att det jag såg i 

den första analysen också till stora delar finns med även fortsättningsvis. Ambitionen i 

analysen har varit att finna nya ”nyckelord” efter varje observation. Här följer ett exempel på 

hur jag har gått till väga i analysen och kommit fram till ”nyckelorden” i den första 

observationen. 

 

Efter transkriberingen och analys av observationen den 2/2-12 reflekterar jag över att: läraren 

ställer många öppna frågor, läraren vill veta vad eleverna tänker, läraren hinner med att hjälpa 

alla elever, läraren har förberett arbetsmaterial och verkar själv förberedd, läraren har kontroll 

på klassen, det är aldrig på väg att bli oroligt, det är en trygg atmosfär i klassrummet, läraren 

ser till att eleverna får förförståelse innan arbetspassen påbörjas individuellt. Utifrån de här 

reflektionerna har jag försökt hitta gemensamma nämnare och reducerat reflektionerna till det 

jag har valt att kalla ”nyckelord”. Ur den här observationen (2/2-12) fann jag med 

utgångspunkt i mina reflektioner, se ovan, följande nyckelord: Nyfiken, Reflektion, Kontroll, 

Tryggt, Förförståelse, Förberedd, Hinna med.  

 

För att kategorisera dessa nyckelord har jag undersökt det Merriam (2011) kallar konvergens 

vilket innebär att jag bestämt mig för vilka nyckelord som konvergerar mot en viss kategori 

med utgångspunkt i mitt syfte och frågeställningar. Jag finner att vissa nyckelord konvergerar 

till lärarens didaktiska förmåga och att andra nyckelord kan kategoriseras in under begreppet 

förhållningssätt. Följande nyckelord som är hämtade ur analysen av fältanteckningarna från 

observationen 2/2-12 anser jag höra hemma under kategorin ”Didaktik”: reflektion, 

förförståelse, hinna med, och under ”Förhållningssätt”: nyfiken, kontroll och tryggt. 

  

Efter analys av samtliga observationer utifrån ovan nämnda exempel fortsätter jag att 

analysera den transkriberade intervjun i syfte att fylla på analysen. Jag läser igenom intervjun 

utifrån de två kategorier ”didaktik” och ”förhållningssätt” och ordnar citaten från läraren 

under dessa två kategorier. Jag använder två olika färger på överstrykningspennor och 
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markerar citat som jag i analysen tolkar konvergerar mot didaktik med en färg samt citat jag 

tolkar konvergerar mot interaktion med en annan färg.  

De här kategorierna med dess nyckelord samt intervjuernas citat har jag vidare analyserat för 

att finna ett antal teman som kan relateras till pedagogisk forskning och litteratur. De 

förklaras närmare i samband med resultatredovisningen. 

 

Etiska aspekter  

För att uppfylla de etiska krav som finns inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning har jag tagit del av Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.  Enligt Vetenskapsrådet (2002) har jag 

som forskare fyra forskningsetiska principer att förhålla mig till vilka är; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

För att uppfylla informationskravet, som innebär att forskaren informerar de som berörs av 

studien om dess syfte, författade jag ett informationsbrev till berörda informanter (se bilaga). 

Jag prövade min metod i en pilotstudie varefter syftet ändrades vilket elever och klassläraren 

informerades om av mig direkt i klassrummet i samband med att observationerna tog sin 

början. Jag behövde också informanternas samtycke till att genomföra studien. För att 

uppfylla samtyckekravet, bad jag rektorn på den undersökta skolan om samtycke att 

genomföra studien. Jag kontaktade den tilltänkta läraren och förklarade vad det skulle 

innebära för läraren och klassen att ha mig som deltagande observatör i klassrummet under ett 

antal torsdagar under vårterminen. Samtycke från föräldrar och elever inhämtades i och med 

informationsbrevet. För att uppfylla konfidentialitetskravet vilket innebär att informanterna är 

trygga med att deras identiteter inte röjs, har jag valt att i studien benämna läraren 

omväxlande läraren och med akademins nya ord hen. Alla egennamn är fingerade samt 

kommun och skolans nämns inte. Insamlad information och alla inspelningar på diktafonen 

kommer efter att studien och uppsatsen är godkänd att förstöras. Insamlad data har under 

arbetets gång lagrats inlåst i ett säkert skåp. För att uppnå det sista av kraven, nyttjande 

kravet, har jag inte för avsikt att använda insamlat material till något annat än för 

forskningsändamål. Detta uppfyller jag genom att ej sprida informationen som framkommit ur 

denna studie på annat sätt än att den färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på diva 

portal (Vetenskapsrådet 2002). 
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Presentation och analys av studiens resultat 

 

Syftet med studien är att undersöka en lärares strategier att skapa en stimulerande 

lärandemiljö med fokus på lärarens didaktiska val och hur lärarens förhållningssätt till 

eleverna påverkar lärandemiljön. Ur mina nyckelord som har sorterats in under de två 

kategorierna ”didaktik” och ”förhållningssätt” har jag i analysen av empirin försökt att finna 

ett antal teman som jag anser är centrala. Jag har sammanställt och sammanfattat studiens 

resultat som har sin utgångspunkt i syftet och frågeställningarna under följande teman:  

 

 Tydlig ledare- demokratiskt förhållningssätt,  

 Kommunikation som lärande,  

 Individen i centrum- och/eller gruppen i fokus, 

 Genuina relationer – autentisk.  

 

Dessa teman har jag också sökt jämföra med specialpedagogisk och pedagogisk litteratur och 

forskning.   

 

Namn i alla citat och utdrag ur fältanteckningarna är fingerade, oftast står det elev. Jag har 

markerat utelämnande av text eller tal med /.../.   Jag har valt att kalla läraren i citaten och i 

analysen av resultatet för omväxlande läraren och ”hen” som är ett nytt ord antaget av 

Akademiska ordlistan. Jag väljer ”hen” för att inte röja lärarens kön och för att öka 

läsbarheten då jag fann att bara genomgående skriva läraren blev enformigt i den löpande 

texten.  

 

Tydlig ledare - demokratiskt förhållningssätt  

Vem läraren är och på vilket sätt läraren förhåller sig till sina elever har betydelse för 

lärandemiljön. Hermansen (2011) definierar pedagogiskt ledarskap som ”lärarens förmåga att 

skapa en positiv, samarbetsinriktad och inkluderande kultur i klassen, att motivera eleverna 

till aktivt deltagande och att skapa arbetsro” (Hermansen 2011, s 75) Utmärkande för läraren i 

den här studien är lärarens förmåga att vara en tydlig ledare i klassrummet utan att vara 

auktoritär men med en självklar auktoritet samtidigt som läraren har ett demokratiskt 

förhållningssätt till eleverna. Jensen (2011) menar att pedagogiskt ledarskap innebär att 

läraren ska leda och ta ansvar för undervisningen och lärandekulturen i klassrummet. Jensen 
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(2011) har tittat på vilka förmågor läraren behöver sträva efter för att utveckla och lägga 

grunden för en positiv och kreativ lär- och utvecklingsmiljö i skolan. Hon menar att ett 

tydligt, omtänksamt, respektfullt och ansvarsfullt pedagogiskt ledarskap är grunden för detta. 

Lärarens val av arbetssätt i studien kännetecknas till stora delar av att läraren väljer lärarledd 

undervisning under lektionerna och mindre av eget individuellt arbete. Utöver att läraren är en 

tydlig ledare har läraren olika strategier som hjälper till att skapa tydlighet och struktur i 

klassrummet. Vad dagen ska innehålla skrivs varje morgon upp på tavlan, läraren går 

omsorgsfullt igenom vad varje arbetsmoment ska innehålla med eleverna. Att eleverna vet 

vad de ska göra bidrar till att eleverna är trygga. Läraren refererar i intervjun till hur man själv 

vill ha det; ”även vuxna mår bra av att veta hur dagen ska se ut, när det är rast och lunch”.  

 

Läraren:  Strax lässtund och sen har jag skrivit a,b,c  vad kan det betyda?  

Elev läser på tavlan: 

Matte, skrivstil, tio ord i veckan, att man ska göra allt det.  

  /…/ 

Läraren: Då så, då fixar ni i ordning en lässtund, varsågoda barnen. 

 

Läraren menar själv att innehållet på lektionerna till stora delar är bestämt och att eleverna 

inte i någon större utsträckning påverkar vare sig innehåll eller på viket sätt de ska arbeta. I 

intervjun framkommer att det är viktigt att eleverna får lära sig olika sätt att arbeta och läraren 

tar också ansvar och bestämmer att så sker. Samuelsson Pramling m fl. (2009) och Vincenti 

Malmgren (2008) har i sin forskning lyft betydelsen av att eleverna får vara med och 

bestämma över innehåll och arbetsformer för att skapa motivation och en positiv 

lärandemiljö.  Eleverna i den här fallstudien är inte delaktiga i valet av innehåll, men arbetet 

drivs under demokratiska former. Följande citat visar hur läraren är följsam och flexibel. En 

elev har kommit fram för att få feedback på avslutat arbete: 

 

 Läraren: Känner du dig nöjd? 

 Elev: Mm. 

 Läraren: Bra, limma lite mer där. 

 Elev:  Jag vill fortsätta med tio ord i veckan, jag har bara en sida kvar. 

 Läraren:  Det är ok!  

 

Eleverna är i hög grad och på ett demokratiskt sätt med och påverkar lektionerna, de kan till 

exempel bestämma när de vill sluta och byta till en annan arbetsuppgift. Det finns ingen 
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prestige hos läraren att bestämma över hur mycket och hur länge eleverna ska arbeta. Så här 

säger hen i intervjun: 

 

/…/ man behöver inte köra tills man får spader utan man kan få avsluta och eleverna behöver 

inte göra värsta scenen för att man inte orkar mer eller vill göra något annat, men gör det, lite 

min personlighet också, jag tycker också om att byta för att hålla motivationen och jag ser ingen 

nytta med att, som en del lärare kanske säger att, nu ska ni ha kommit hit och ni måste faktiskt 

ha kommit hit, jag har ingen prestige i att nu kom vi dit allihopa, det är tillåtet att vara lite olika.  

 

 

Jensen (2011) menar att pedagogiskt ledarskap måste bygga på en demokratisk grund, och 

lyfter lärarens och elevernas förmåga att samarbeta. Hon ser samarbete som ett mänskligt 

grundvillkor och en nödvändighet för individens konstruktiva utveckling och lärande. Läraren 

i studien samarbetar i hög grad med eleverna och det är också den förmågan som jag anser är 

avgörande för att klassrummet upplevs demokratiskt även då läraren har bestämt både vad 

eleverna ska arbeta med och hur. Ett nyckelord som jag fann i analysen var kontroll, här 

menat som något positivt. Jag upplevde att läraren lyckas med att behålla ett gott 

klassrumsklimat även då hon tvingas till reglerande dialog. John Dewey (1997) tar upp 

styrning och kontroll eller vägledning som han menar bäst uttrycker tanken att genom 

samarbete stödja elevernas naturliga förmågor. Styrning menar Dewey uttrycker den 

grundläggande uppgift som pendlar mellan ytterligheterna att vara vägledande och att styra 

och dirigera (Dewey 1997).  

 

Jensen (2011) menar att lärare behöver vara medveten om sina egna styrkor och svagheter och 

att de behöver våga stå för båda delarna för att kunna förmedla den auktoritet och autenticitet 

som krävs för att leda en klass utan att använda sig av gamla kända auktoritära metoder 

hämtade ur traditionell barnuppfostran. Läraren i studien har förhållandevis lite reglerande 

dialog. När läraren använder sig av reglering gör läraren det utan att höja rösten, tvärtom, hen 

tror på elevernas förmåga till empati och har tilltro till att eleverna gör så gott de kan. Läraren 

tar ansvar för att hjälpa eleverna att se alternativ genom att uppmana till vad de kan göra 

istället.  

 

 

Läraren uppmärksammar att en elev stör en annan elev.  

Läraren: Lisa vänd dig om åt ditt håll är du bussig!  
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Elev: Ja men nu pratar ju du med mig och då måste jag vända mig säger eleven som 

försvar. 

Läraren: Ja det måste du ju, skratt, vänd tillbaka, säger läraren med låtsas bestämd röst. 

Varpå eleven vänder sig om och fortsätter arbeta med sitt.   

 

När läraren uppmanar klassen att sänka ljudnivån lite, gör läraren det utifrån att hen vill att de 

ska visa varandra hänsyn. 

 

Läraren: Tänk på att en del arbetar med matte nu, de behöver ha det lika lugnt nu som ni 

som arbetade med det i början på lektionen hade det. 

 

Läraren i studien har förmåga att vara en tydlig ledare och det finns tydlighet och struktur i 

klassrummet. Förhållningssätt till eleverna och undervisningen bedrivs i demokratiska former. 

Även om innehåll och arbetssätt till stora delar är bestämt av läraren finns följsamhet och 

förmåga hos hen att samarbeta med eleverna. Reglerande dialog förekommer men läraren 

korrigerar med utgångspunkt i en förståelse för individens behov.  

Ledarskapsförmågor som att skapa arbetsro, struktur och ordning samt att förhålla sig 

demokratiskt till eleverna tycks vara framgångsfaktorer i det här klassrummet. Vilket innehåll 

som var karakteristiskt på lektionerna kommer jag att belysa under rubriken Kommunikation 

som lärande.  

 

Kommunikation som lärande 

Läraren i studien väljer att till stora delar leda lektionerna och jag fann i analysen att de 

lärarledda lektionerna också genomsyras av kommunikation, dialog och reflektion.  

 

Den här studiens syfte är inte att undersöka vilken kunskapsteori som undervisningen utgår 

från. Intressant är ändå att det går att skönja mycket av den sociokulturella synen på lärande 

som utgår från Vygotskys teorier. Att lärandet i det här klassrummet sker i samspel och 

kommunikation med andra är specifikt för den här lärarens undervisning. Säljö (2000) menar 

att i ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation och språkanvändning helt centrala och 

utgör länken mellan barnet och omgivningen. Det är genom att kommunicera om vad som 

händer i interaktion som barnet blir delaktig i hur människor i dess omgivning uppfattar och 

förklarar företeelser. En didaktiskt kompetent lärare är enligt Westin (2000) den som kan sätta 

kunskaperna och metoderna i relation till ett sammanhang. 
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Här följer ett exempel på hur läraren i dialog med eleverna kommunicerar om varför de tror 

att det behövs en internationell kvinnodag.  

  

Läraren: Vad kan det bero på? Har ni nån ide?, jag vet inte riktigt, kan ni bidra med nåt, 

vad tror Lars?  

Elev: De har ju varit med i krig och sådär. 

Läraren: Man tyckte att krig var så himla viktigt, men vilka fick ta hand om allt hemma?  

Elev: Kvinnorna! Svarar spontant rakt ut.  

 

Här tolkar jag att läraren har en ambition att få igång elevernas tankar om varför det behövs 

en internationell kvinnodag. Läraren visar tydligt att hen inte sitter inne med alla svar, utan 

vill ha deras hjälp med att komma underfund med varför det behövs en internationell 

kvinnodag. Olga Dysthe (1996) menar att i en dialogisk undervisning är autentiska frågor 

centrala, eftersom det ger eleverna möjlighet att reflektera och tänka själva. Autentiska frågor 

är frågor som inte har ett på förhand givet svar, vilket ofta kallas för ”öppna” frågor. Det som 

också utmärker autentiska frågor enligt Dysthe (1996) är att läraren inte sitter inne med svaret. 

Att läraren ställer autentiska frågor visar att läraren är ute efter något annat än att kontrollera 

om eleven har lärt sig ett givet kunskapsinnehåll. Ovanstående citat pekar som jag ser det i 

den riktningen.  

 

Eleverna är aktiva vid genomgångar, läraren uppmanar dem att tänka fritt kring olika begrepp 

och uppmanar dem ofta att ”hellre svara helt fel än inte alls” vilket gör att de i enlighet med 

den sociokulturella teorin får alternativa perspektiv genom att höra vad andra talar om och hur 

de föreställer sig världen (Säljö 2000). Följande citat är från en lektion i svenska, eleverna har 

precis haft tyst läsning, läraren ska prata om mönster och fångar eleverna med ett ord med 

stora bokstäver som står skrivet på tavlan.  

 

 

UTOMJORDING.  

Läraren: Vilken känsla får ni för ordet? 

 Elev: Någon som inte bor på jorden 

  En annan elev svarar 

 Elev: Dom finns inte, men man kan kanske träffa dem på någon rymdstation. 
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Läraren väljer att undersöka elevernas förståelse för begreppet utomjording genom att fråga 

efter ”vilken känsla” de får då de hör ordet, inte efter vad en utomjording är. Det finns således 

inget rätt eller fel.  

 

Den här läraren väljer som jag redan varit inne på att till stora delar leda undervisningen. 

Lärarens genomgångar hjälper eleverna att få förförståelse för uppgiften. Det bidrar till att 

eleverna får reflektera över olika begrepp och de får uttrycka sina tankar. De får också 

möjlighet att lära av varandras erfarenheter. Läraren är inte ute efter att föreläsa för eleverna 

utan är nyfiken på vad de har för tankar och förförståelse för olika begrepp, hen inbjuder 

sålunda till kommunikation och reflektion som en utgångspunkt för lärande.   

 

Läraren har förberett fyra ord på tavlan, pyramider, mammutar, ljusmagneter och rymdraket. De 

börjar med att diskutera orden på tavlan och läraren frågar: 

 

Läraren: Ljusmagneter, är ett nyupptäckt ord, vad tycker ni att det låter som? Ljus, 

magneter, vad får ni för känsla? 

Elev: Nåt som drar till sig ljus, om man försover sig kan man ha en sån som är 

kopplad till väckarklockan och när det blir ljust så ringer den. 

Läraren: Oh, vad bra, vad bra!  

 

      

Läraren är inte intresserad av vad ljusmagneter är utan över vad det kan vara enligt elevernas   

mening. Hen väljer att lyfta in omvärlden i sin undervisning och låter eleverna samtala och  

reflektera över olika begrepp och sina egna erfarenheter. Undervisningen kännetecknas av  

kommunikation och reflektion inte bara vid genomgångar. Eleverna får ofta arbeta två och två 

och uppmanas att diskutera och hjälpa varandra, vilket utgör exempel på dialogiskt lärande.  

 

Hermansen (2011) lyfter de didaktiska faserna ur elevernas synvinkel och menar att faserna i 

all god undervisning består av förundran, elevernas förförståelse och hur arbetet läggs upp 

samt hur eleverna arbetar med materialet.  

 

En lektion handlade om att lära sig landskap på olika vis. Läraren börjar med en genomgång 

för att ta reda på elevernas förförståelse över vad landskap är och presenterar därefter vad de 

ska arbeta med. Eleverna ska arbeta parvis och de får själva bestämma vad de ska börja med.  
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Läraren: Nu tar du en diskussion med din vän som du sitter med och tänker efter vad ska 

vi börja med, när ni har valt klart så går ni fram och hämtar det ni vill jobba 

med. 

 

Ovanstående citat är ett exempel av flera som jag fann i analysen mot bakgrund av de 

didaktiska faser Hermansen menar att all god undervisning utgår från. Eleverna kommer i 

exemplet tillsammans överens om vad de ska börja arbeta med och hur. De sista didaktiska 

faserna enligt Hermansen (2011) är; sammanfattning och utvärdering av arbetsområdet. 

Läraren i studien har till stora delar de faser som Hermansen menar utgör god undervisning 

utifrån ett elevperspektiv. De två sista faserna, sammanfattning samt utvärdering har jag inte 

sett lika mycket av i lärarens undervisning.   

 

De didaktiska val som kännetecknar lärarens undervisning var kommunikation, dialog, och 

reflektion med eleverna och eleverna sinsemellan. Eget individuellt arbete förekom också 

men det var eleverna i dialog med läraren som i hög grad utmärker undervisningen. Läraren 

väljer också att använda lärandeobjekt som är omvärldsrelaterat och hen är intresserad av 

elevernas förförståelse och deras erfarenheter av det. Att läraren har mycket lärarledda 

genomgångar i helklass, med kommunikation och reflektion tillsammans med eleverna gör att 

jag i analysen av observationerna upplever att läraren har en ambition att hålla ihop gruppen. 

Under nästa rubrik Individen i centrum - och/eller gruppen i fokus presenterar jag det jag fann 

vad gäller hur läraren nivågrupperar och individualiserar innehåll och arbetsmetoder.   

 

Individen i centrum – och/eller gruppen i fokus  

Ett dilemma för en lärare kan vara att hinna med att hjälpa de elever som behöver stöd och 

samtidigt stödja hela gruppens lärande. Hen använder sig av gruppens styrkor och samlade 

kunskaper i sin undervisning. Att läraren är mån om att hålla ihop gruppen och samtidigt 

hinna med att ge individuellt stöd till alla elever, visade sig i analysen av materialet.  

 

Haug (1998) menar att specialpedagogik kan ses ur ett kompensatoriskt perspektiv och ett 

demokratiskt deltagarperspektiv. Det kompensatoriska perspektivet kan förstås som att det 

gäller att vidta kompensatoriska åtgärder för att lyfta upp barnet till den nivå där de andra 

barnen befinner sig. Läraren i studien utstrålar det demokratiska deltagarperspektivet i sitt 

förhållningssätt. Det vill säga hen värnar om allas deltagande som överordnat perspektiv.  
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Jag tycker att det är gott i en klass att alla hör ihop i samma gäng. 

/…/ Just i den här klassen måste jag säga att de är väldigt samstämmiga. /…/ 

Och det kan också bli så just av den anledningen att man håller ihop klassen lite. 

  

Persson (2003) menar att genom att studera skolan som lärandemiljö med utgångspunkt i 

begreppen heterogenitet och homogenitet kan vi lättare förstå de motiv som leder till 

specialpedagogiska insatser. Citatet ovan visar hur läraren reflekterar över betydelsen om att 

hålla ihop gruppen vilket kan bidra till att den tycks mer homogen. Även i den här klassen 

finns elever som behöver stöd. Dessa elever hjälper läraren helt naturligt i klassrummet utan 

att i förväg dela upp dem i grupper. Läraren ger stödet i klassrummet, och använder ett runt 

bord som är placerat där. De elever som behöver sätter sig hos läraren för att få stöd.   

 

Ibland sitter vi här (runda bordet) ni som vill sätt er med mig och ja, då bildar vi små grupper 

utan att det är nåt särskilt drama i det. 

 

Läraren menar att de på så vis nivågrupperar alldeles av sig själv och att det är tillfälliga 

flexibla nivågrupperingar. Hen menar vidare att de inte väntar in varandra på något negativt 

sätt utan när man når till ”stopp” sidorna i matten finns alltid något annat spännande att göra. 

Det visar att läraren är mån om att inte peka ut och jämföra eleverna sinsemellan.  

 

Läraren tar hänsyn till varje individs ork och personliga nivå. Hen hjälper de som är i behov 

av extra stöd och förväntar sig att alla kan lära sig. Att läraren tar hänsyn till elevernas ork och 

motivation visar följande citat: 

  

Elev: Jag har ont i ryggen. 

 Läraren: Vilken tur att det snart är massagedags. 

/…/ 

Läraren:  Ja vi kanske ska bryta nu och ta lite massage? 

 Flera elever: Nej, nej.  

Läraren:  Ok, ni som inte orkar räkna längre gör något annat och ni som är sugna på att 

räkna lite till kan göra det en stund till. 

 

Sex elever väljer att bryta och går in i grupprummet intill och ritar påskbrev tills det är dags 

för massagestund. I intervjun med läraren diskuterar vi vilka framgångsfaktorerna kan vara 

eftersom läraren tycks lyckas bra över tid med sina klasser. Läraren menar att en 

framgångsfaktor är att det är en trevlig stämning i klassen.  
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Vi har ju väldigt trevlig stämning i klassen, alla ska ha det bra. 

 

Jag reflekterar över att moment av tävlan eller jämförelser mellan eleverna inte tycks 

förekomma i klassrummet. En möjlig förklaring kan vara att läraren håller ihop gruppen, hen 

ser i första hand till att ge stöd till dem som behöver men samtidigt har material förberetts till 

de elever som arbetar snabbare och behöver mer. Det här bidrar till att elever som inte arbetar 

så snabbt inte behöver känna att de ligger efter eller att de måste ta hem för att ”komma ifatt”. 

Att eleverna drivs i sitt lärande av inre motivation snarare än yttre kontroll är karakteristiskt 

för den här lärarens undervisning. Följande citat är det enda exemplet jag har från alla nio 

observationerna då jag hör att en elev uttrycker en fråga om man måste göra det läraren har 

föreslagit, så här svarar läraren: 

 

Elev:  Måste man? 

Läraren: Nej kära du det är inte så många måsten här, det är ett val! 

 

Möjligen är lärarens svar också förklaringen till att frågor som ”måste man”, ”vad tråkigt” 

eller ”vi vill hellre”, inte förekommer. Eleverna ser lärarens utbud av varierad undervisning 

som ett erbjudande de inte vill tacka nej till. En annan möjlig förklaring till att eleverna tycks 

så motiverade är lärarens förmåga att ta ansvar för hur de ska lyckas på lektionerna.  

Som exempel har läraren vid en lektion planterat ut svaren då läraren misstänkte att  

för en del elever kan vissa av frågorna bli svåra att finna svaret på. Läraren har löst det med  

att sätta upp lösningen på frågorna i klassrummet. Detta anser jag är att ha individen i fokus,          

läraren vill och ser till att eleverna lyckas, läraren tar också ett stort ansvar för att det också  

sker. Aspelin och Persson (2011) menar att engagerade, aktiva och elevfokuserade lärare får 

elever att göra bättre ifrån sig i skolarbetet. Den pågående individualiseringen som visar sig 

genom att elever i allt större utsträckning sysslar med eget arbete har inget, som jag känner  

till, stöd i forskningen om vad som gynnar elevers prestationer.   

 

Att läraren har sina elever i fokus samt tar ansvar för att alla elever lyckas i klassrummet  

fann jag karakteristiskt. Den nivågruppering som förekommer och det stöd som ges sker inom 

klassens ram. Trivseln i klassrummet kan ses som en framgångsfaktor menar läraren. Trivseln 

i klassrummet kan till stora delar förstås utifrån det tema som belyses under nästa rubrik; 

Genuina relationer – autentisk lärare.  
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Genuina relationer – autentisk lärare 

Under följande rubrik har jag valt att lyfta fram vad jag sett i min empiri som rör lärarens 

förhållningssätt till eleverna. I analysen av resultatet ser jag en lärare som har ett 

förhållningssätt som genomsyras av att läraren tycks ha skapat en relation till varje elev.  

 

Aspelin (2010) lyfter i boken sociala relationer och pedagogiskt ansvar fram hur genuina 

relationer förverkligas i undervisningen. Aspelin (2010) menar att det är i relationerna till 

eleverna och kunskapsinnehållet som läraren utför sitt sanna uppdrag och samtidigt 

förverkligas som människa. Relationer är i första hand inte något som läraren arbetar med 

utan i och elevernas förtroende får läraren genom att visa eleverna engagemang i deras liv, 

inte genom att sträva efter deras gunst. Den pedagogiska relationen har två sidor å ena sidan 

lärarens relation till eleven och å andra sidan elevens relation till läraren. Ett sant förtroende 

upplevs av båda (Aspelin 2010).  Följande två korta citat är exempel på att eleverna i 

föreliggande studie litar på sin lärare och dennes förmåga att se eleverna.  

 

Elev: Jag är jätte duktig på f nu!  

 Läraren: Som du tyckte va så svårt, va härligt.  

 /…/ 

 En elev smyger upp bredvid läraren.  

 Läraren: Hej, kommer du Lisa, det är klart du ska få hjälp. 

 

Juul och Jensen (2003) ger följande definition på vad professionell relationskompetens är i sin 

bok Relationskompetens i pedagogernas värld. 

 

”Pedagogens förmåga att ”se” det enskilda barnet på dess egna premisser och anpassa sitt eget 

beteende efter detta, utan att därigenom frånhända sig ledarskapet, samt förmågan att vara 

autentisk i kontakten = det pedagogiska hantverket” och som pedagogens förmåga och vilja att 

påta sig fullt ansvar för relationens kvalitet = den pedagogiska etiken” 

      (Juul & Jensen 2003, s 124).  

 

Nedan är ett exempel där läraren visar professionell relationskompetens enligt Juul och Jensen 

(2003).   

 

Läraren uppfattar att en elev börjar bli lite orolig och uppmanar honom att ta lite vatten. 

 Läraren: Pelle gå och drick lite vatten. 

Eleven går och dricker vatten. 
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Läraren tittar upp efter en stund och ser att Pelle går omkring i klassrummet. 

 Läraren Pelle tog du vatten? 

 Elev: Ja. 

Läraren Vad bra, du ser verkligen uppfriskad ut. Eleven går och sätter sig och orkar 

arbeta en stund till.  

 

Istället för att tillrättavisa elevens oroliga beteende ”ser” läraren vad eleven behöver, en paus 

för att få röra lite på sig. Läraren tar ansvar för att ge eleven möjlighet att göra rätt genom att 

tala om vad eleven kan göra.  

 

En pojke busar med en flicka som tjuter till, läraren tittar upp och ler mot dem, visar att hon ser 

dem, eleverna återgår till sitt arbete.   

 

Jag har sett flera exempel i observationerna som liknar citatet ovan, där läraren ”ser” eleverna 

och tilltalar dem med ”varm” ton det vill säga hen möter dem med respekt och tilltro.  

Laursen (2004) menar i sin bok Bli en bra och effektiv undervisare- om du vill. Den 

autentiska läraren att en autentisk lärare är en person som förmår bedriva undervisning av 

hög kvalitet, och som gör det med personligt engagemang och äkthet. Lärarens handlingar 

som av eleverna uppfattas som positiva moraliska värderingar och som uppbyggliga, och 

kärleksfulla kan kallas autentiska. En lärare som inte enbart fokuserar på innehållet i 

undervisningen utan även på att eleverna ska inspireras till att lära sig det, och som 

respekterar eleverna som fria och självständiga individer kan betraktas som autentisk enligt 

Laursen (2004). Följande citat tolkar jag kan överensstämma med det Laursen (2004) menar 

är att vara autentisk:  

  

Elev ropar till läraren:  

Elev: Jag har gjort 19 nu! 

Läraren går fram till eleven 

Läraren: En del Oliver, är inte landskap utan är mera städer, du Oliver samlar en massa 

ord som hör till kartan, det är jätte bra, sen kan du ta dig en titt på den här för 

här ser du vad alla landskap heter /…/  

Läraren ger förklaring på hur uppgiften kan lösas  

Elev:  Jag vill i varje fall göra städer. 

Läraren: Ja gör det, det är jätte bra! 
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Lärares relationella kompetens menar Aspelin och Persson (2011) är en avgörande faktor för 

elevers skolframgång, det handlar om att ge eleven uppmuntran till egen aktivitet och stöd för 

att eleven ska lyckas genomföra vad denne föresatt sig samt lärares förmåga att ge 

återkoppling och feedback till eleven. Ovanstående citat anser jag visar på lärarens 

relationella kompetens.   

 

Sammanfattning  

Studiens syfte har varit att undersöka en lärares strategier med att skapa en stimulerande 

lärandemiljö med fokus på en lärares didaktiska val. I mitt resultat har jag presenterat ett antal 

teman som jag fann centrala. Resultatet visar att läraren i studien är en tydlig ledare som har 

ett demokratiskt förhållningssätt till eleverna. Läraren har förmåga att ge reglerande dialog 

med en varm ton och en tilltro till att eleverna kan. Att läraren tar hänsyn till elevernas ork 

och motivation samt har en tydlig struktur bidrar till en stimulerande lärandemiljö. Den här 

lärarens didaktiska val kännetecknas av kommunikation och lärarledda lektioner samt att hen 

väljer att ha en omvärldsrelaterad undervisning. Läraren tar också hänsyn till elevernas 

förförståelse av lärandeobjektet och hen är nyfiken på vad eleverna vet och tänker om olika 

företeelser. Läraren i studien har tydligt fokus på att hålla ihop gruppen samtidigt som läraren 

ger en individualiserad undervisning. Detta bidrar till att förekomst av tävlan mellan eller 

inom gruppen inte tycks förekomma. Läraren väljer att nivågruppera flexibelt inom klassen 

och klassrummet och ger stöd till de elever som behöver samt ger individuella utmaningar till 

elever som behöver mer. Resultatet visar också att läraren har en god relation till eleverna 

vilket påverkar lärandemiljön positivt. Läraren utgör tillsammans med eleverna den viktigaste 

faktorn för lärandemiljön.  
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Diskussion 

 

I detta avsnitt inleder jag med att kritiskt granska min studie. Därefter kommer jag att med 

utgångspunkt i mitt syfte och mina frågor sammanfatta och diskutera några av de mest 

centrala resultaten i undersökningen. Jag har valt att belysa och diskutera dessa under några 

rubriker där jag också jämför dem med tidigare redovisad forskning. Efter detta följer 

sammanfattande slutsatser. Avslutningsvis bidrar jag med tankar om ytterligare forskning 

inom området.  

 

Metoddiskussion  

Inom kvalitativ forskning görs inte anspråk på att finna sanning och kunskap som kan sägas 

vara generaliserbar. Att undersöka en lärare och påstå att detta kan gälla för alla vore att dra 

alltför långtgående slutsatser. Jag kan i likhet med Kvale och Brinkmann (2009) eventuellt 

antyda att studiens resultat kan ge läsaren en tänkbar analytisk generalisering vilket innebär 

att läsaren gör en bedömning i vilken mån resultatet från undersökningen kan tillämpas i en 

annan situation med liknande villkor (Kvale & Brinkmann 2009).  

 

Valet av observation gjordes utifrån att jag sökte förstahandsinformation. Jag var intresserad 

av vad som förekom i klassrummet. Intervjun med läraren fick utgöra komplement till min 

förståelse av vad jag observerat i klassrummet. Jag hade kunnat genomföra flera intervjuer 

med olika lärare för att höra deras beskrivningar av hur de arbetar för att skapa goda 

lärandemiljöer. Det hade möjligen bidragit till bredd och jag hade kunnat göra jämförelse 

mellan olika lärares intervjusvar. Jag valde dock bort en ren intervjustudie då talet om 

lärandemiljön inte var studiens syfte. Valet föll istället på en fallstudie då jag främst var 

intresserad av att undersöka det goda exemplet utifrån observationer och en intervju.  

 

Det faktum att observationerna genomfördes på samma veckodag och i stort sett samma 

klockslag med undantag för en observation har sannolikt medfört konsekvenser för studiens 

resultat. Den här läraren har haft som strategi att arbeta mer med so/no på eftermiddagar och 

med ämnena, matematik och svenska på förmiddagarna, vilket kan ha bidragit till att jag inte 

fått en fullständig bild av lärarens alla didaktiska val. Att observationerna genomfördes under 

en relativt begränsad tid kan också ha bidragit till att jag möjligen fått en ofullständig bild av 

lärarens arbete i klassen. Det hade sannolikt varit till studiens fördel om jag hade haft 
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möjlighet att observera under en längre tidsperiod och under olika veckodagar. Troligtvis 

hade fler av lärarens möjliga sidor då kunnat belysas.  

 

Hur en lärare undervisar beror rimligtvis mycket på vilka elever läraren har i sin grupp. Att 

det går elever med uteslutande svenskt ursprung och att skolan ligger i ett område med 

förhållandevis god socioekonomisk status får sannolikt betydelse för studiens utfall. Om 

läraren haft andra förutsättningar kan lärarens didaktiska val ha påverkats av detta. Mitt syfte 

var att studera det goda exemplet. Därför föll valet på en lärare som betraktas har lyckats med 

kunskapsuppdraget samt att forma ett gott klassrumsklimat, för även om jag inte kan säga att 

den här lärarens arbetssätt och val av innehåll är lösningen för alla lärare kan studien 

förhoppningsvis bidra till kunskap och öppna för diskussion om lärandemiljön.  

 

Den här studien är genomförd med en induktiv ansats och har i enlighet med kvalitativa 

metoder fokus på att skapa förståelse, insikt och bidra till nya infallsvinklar på problem. 

Kvalitativ forskning försöker inte svara på hur det är utan studiens resultat kan 

förhoppningsvis medföra en vidgad förståelse för begreppet lärandemiljö med fokus på hur 

läraren bedriver sin undervisning. Nedan följer en diskussion utifrån mitt syfte och mina 

frågeställningar. Jag har valt att diskutera några av de mest centrala aspekterna från min studie 

under följande rubriker; Lärarledd undervisning, Respektfullt bemötande, Differentierad 

undervisning och Specialpedagogrollen.  

 

Lärarledd undervisning 

Jag har i studien undersökt en lärares didaktiska val för att finna vad som karakteriserade 

dennes undervisning. Didaktik kan enligt Ahlström och Wallin (2000) sägas vara en 

sammanfattande beteckning för frågor som gäller utbildningens innehåll och hur den bedrivs. 

I studien framkom att det som kännetecknade lärandemiljön och det som karakteriserar den 

här lärarens undervisning främst är hur undervisningen bedrivs. Lärarens val av innehåll tycks 

ha en underordnad betydelse. I Skolverkets (2012) Allmänna råd Planering och 

genomförande av undervisningen slår de fast att läraren i sin undervisning bör ”skapa balans 

mellan gemensamma genomgångar och diskussioner, enskilt arbete och samarbete mellan 

elever för att skapa goda förutsättningar för varje elevs lärande” (Skolverket 2012, s 17). 

Analysen av mitt resultat tyder på att de lärarledda genomgångarna och lärarens förmåga att 

göra det i kommunikation med eleverna var karakteristiskt. Att skapa balans mellan olika 
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arbetssätt för att bidra till en stimulerande lärandemiljö tycks utmärka den här lärarens 

undervisning, vilket också skolverket menar är vitigt för lärandet. Läraren i studien använde 

gemensamma genomgångar med reflektion, diskussion och kommunikation i hög grad. Hen 

visade sig nyfiken på hur eleverna tänker och vilken deras förförståelse till lärandeobjektet 

var. Arfwedson och Arfwedson (2002) menar att en ’god’ lärare använder sig av metakognitiv 

undervisning i stor utsträckning, det vill säga de använder metaforer, analogier, berättelser 

och stämmer av elevernas begreppsförståelse. De menar vidare att lärare som tänker högt 

synliggör kognitiva mönster. Läraren i studien tänkte både högt själv och uppmanade eleverna 

att tänka högt, ”vad tänker ni”, ”vad får ni för känsla”. Hen kopplade också analogier och 

berättelser till det ämnesinnehåll som initierades. Lärarens förmåga att lyssna in elevernas 

förförståelse samt ta vara på elevernas kunskaper i de lärarledda genomgångarna var vanligt 

förekommande och bidrog sannolikt till nyfikenhet och att stärka motivationen.   

 

Tidigare forskning som exempelvis Pramling Samuelsson m.fl. (2009) lyfter vikten av att ha 

tydliga mål med verksamheten för att bidra till en stimulerande lärandemiljö. Även i studien 

Synligt lärande (Håkansson 2011) som är en presentation och analys av John Hattis 

banbrytande studie Visible Learning, har en sammanställning gjorts över vilka faktorer som 

har betydelse för framgångsrik undervisning. Håkansson (2011) konstaterar, med 

utgångspunkt från Hatti, att utöver tydliga mål behöver klassrumsmiljön inte bara tolerera 

utan också välkomna misstag, och att läraren lägger fokus på utmanande uppgifter. Min studie 

visar inte att läraren lägger stor vikt vid att tydliggöra syftet eller målet med innehållet på 

lektionen. Den tolerans till misstag som Håkansson (2011) lyfter fann jag däremot exempel på 

i mina observationer. Läraren uppmanade ofta eleverna att; ”hellre svara hur fel som helst än 

att inte svara alls”.  Lärandemiljöer som kännetecknas av tydliga mål snarare än yttre struktur 

i form av regler utmärker lärandemiljöer av god kvalitet enligt Pramling Samuelsson m.fl. 

(2009). Även om läraren i studien inte var tydlig med specifika mål fanns tydlighet och 

struktur, det var inte regler som styrde eleverna. Strukturen visade läraren genom att 

tydliggöra dagen på tavlan samtidigt som hen kunde förhålla sig flexibelt till dagordningen 

och möta elevernas behov i första hand. Detta att möta eleverna på ett respektfullt sätt 

kommer stycket nedan att behandla.  
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Respektfullt bemötande  

I studien framkommer att läraren har en tydlig ledarroll med ett demokratiskt förhållningssätt. 

Tidigare forskning som exempelvis Vincenti Malmgren (2008), Skolinspektionen (2011) 

Tetler och Baltzer (2011) visar att en lärandemiljö där elever blir bemötta med respekt och får 

vara delaktiga i beslut som rör dem har betydelse för lärandet. De menar att betydelsen av 

elevers inflytande över såväl innehåll som val av arbetsmetoder får betydelse för elevernas 

motivation samt för hur lärandemiljön upplevs. Läraren i studien valde, i motsats till vad 

tidigare forskning menar är viktigt, att själv bestämma över det övergripande innehållet samt 

form. Detta faktum att eleverna inte i någon större utsträckning var med och bestämde över 

undervisningens innehåll eller arbetsmetod tycktes inte påverka elevernas motivation eller 

engagemang i någon större grad. Mitt resultat visar att just elevernas motivation till de 

arbetsuppgifter som presenterades av läraren var positivt. Hur kan detta förstås? Det vill säga 

att trots att läraren inte ger eleverna inflytande över innehåll eller arbetsmetoder tycks de ändå 

finna både motivation och arbetsglädje. En förklaring till varför det var så menade läraren kan 

bero på att hen tog hänsyn till elevernas ork och såg dem som individer. Detta skulle kunna 

tolkas som att lärarens bemötande till eleverna är av överordnad betydelse vad gäller 

elevernas inflytande av innehåll och arbetsmetoder.  

 

Lärarens bemötande, samt hur läraren tar tillvara vad eleverna vet och kan tycks således ha 

betydelse för en stimulerande lärandemiljö vilket också min studie i enlighet med tidigare 

forskning visar. Däremot antyder mina resultat att medbestämmande vad gäller val av 

innehåll och metod framstår som mindre viktiga i en lärandemiljö där läraren bidragit till att 

innehållet och arbetssätten är varierande. Att variera och differentiera undervisningen utifrån 

varje individ handlar nästkommande stycke om.  

 

Differentierad undervisning  

Av studien framgår att läraren har hela gruppen som utgångspunkt i sin undervisning. Tetler 

och Baltzer (2011) som undersökt lärandemiljön utifrån elevernas perspektiv visar att 

eleverna gynnas av tydlig struktur samt en differentierad undervisning. Ett dilemma är hur 

”gruppen i fokus” går ihop med en differentierad och individualiserad undervisning något 

som forskning också problematiserar och som får betydelse för lärandemiljön. 

Skolinspektionens rapport (2011) framhåller att skolor där lärare önskar bedriva en 

sammanhållen undervisning får betydelse för hur väl elever når målen. De menar att en 
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undervisning där elever måste vänta in varandra missgynnar de elever som arbetar snabbt då 

de inte får gå vidare förrän de andra eleverna kommit lika långt i arbetet. Skolinspektionen 

menar att lärandet och elevernas möjlighet att nå de högre målen begränsas samt att elevers 

inspiration och kreativa lust minskar. Läraren i studien låter eleverna ”vänta in” varandra, till 

exempel använder sig hen av ”stop sidor” i matematikboken för att hålla ihop gruppen. Detta 

kan tyckas gå emot tanken om individualiserad och differentierad undervisning men det är i 

första hand de elever som behöver mera utmaningar som läraren differentierar materialet för. I 

studien framkommer att detta med att vänta in varandra inte behöver göras på bekostnad av 

någon annan. Läraren tar ansvar för att eleverna får de utmaningar de behöver. I likhet med 

Persson (2003) som pekar på att en differentierad undervisning med fördel bör ges inom 

klassen ram valde läraren att placera sig och de elever som behövde stöd vid ett runt bord som 

fanns placerad i klassrummet vilket är ett exempel på att läraren strävar efter att hålla ihop 

klassen. Resultatet i studien tyder på, till skillnad från skolinspektionens rapport (2011), att en 

sammanhållen undervisning kan gynna lärandet och gruppens styrka och sammanhållning kan 

stärka varje individs lärande. Vidare menar läraren i studien att det kan vara värdefullt att 

hålla ihop gruppen så att eleverna mår bra och känner att de hör ihop i samma gäng. Möjligen 

kan detta resonemang förklara det faktum att det varken förekom tävling mellan eleverna eller 

att det saknades motivation hos eleverna. 

 

Monsen och Fredrickson (2004) forskning visar också att lärares attityder till inkludering får 

konsekvenser för huruvida lärandemiljön upplevs som positiv av eleverna eller ej. Om läraren 

i studien är positiv till inkludering kan jag inte med säkerhet svara på, däremot tolkar jag 

lärarens sätt att tala om gruppen som att lärarens attityder till inkludering är positiv. 

Betydelsen av positiva attityder till inkludering torde också få betydelse för hur 

specialpedagoger och lärare kan samverka kring elever i behov av särskilt stöd. Vilka 

konsekvenser mina resultat kan tänkas få för mitt arbete med lärandemiljön i min roll som 

specialpedagog diskuterar jag i nästa stycke.  

 

Specialpedagogrollen   

I inledningen framhöll jag att en av specialpedagogernas viktigaste arbetsuppgifter enligt 

examensordningen (SFS 2007: 638) är att utveckla lärandemiljöer. Specialpedagogen ska 

enligt examensordningen verka för att undanröja hinder i lärandemiljön vilket betyder att vi i 

vårt kommande yrke får som uppgift att undanröja hinder så att alla elever når målen. Vidare 
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påpekade jag i inledningen att ”orsaker till elevers svårigheter i skolan bör i första hand sökas 

i deras möte med undervisningens innehåll och lärandemiljö” (skolverket 2008, s 9). Vad 

begreppet ”lärandemiljö” betyder framgår inte på något entydigt sätt i styrdokumenten men 

forskning visar att en bra lärare är den enskilt viktigaste faktorn för hur eleverna lyckas i 

skolan (Håkansson 2011). Då lärandemiljön tycks vara en central arbetsuppgift för mig som 

blivande specialpedagog ville jag med utgångspunkt i mitt syfte undersöka hur en lärare 

bidrar till att skapa en stimulerande lärandemiljö. Mitt resultat visar i enlighet med annan 

forskning att lärarens didaktiska val och förhållningssätt till eleverna får en stor betydelse för i 

vilken utsträckning eleverna når målen eller inte. I klassen finns som jag framhållit inte några 

elever som får stöd utanför klassrummet och inte heller några elever som inte befaras nå 

kunskapsmålen vilket bland annat kan förklaras med lärarens undervisning.  

Enligt styrdokumenten och specialpedagogisk forskning framkommer att skolan ska verka för 

att alla elever först och främst ges undervisning inom klassens ram. Haug (1998) framhåller i 

boken Pedagogiskt dilemma att en kompensatorisk lösning bygger på tanken att ge den 

enskilde individen möjligheter att utvecklas genom att tillsätta extra resurser och en särskilt 

tillrättalagd utbildning i syfte att stärka individen (Haug 1998). Allmänna råden (2008) menar 

däremot att hindren i första hand ska sökas i lärarens arbetssätt och innehåll vilket jag sökt 

framhålla i denna studie.  Läraren i min studie har flera av de kompetenser som forskningen 

visar får betydelse för en stimulerande lärandemiljö. Det var främst lärarens förhållningssätt 

som påverkade lärandemiljön positivt. Lärarens betydelse för en stimulerande lärandemiljö 

samt för hur väl eleverna når målen har lyfts i media och i forskning. Att vara lärare är ett 

komplext yrke och lärare som har svårt att leda, möta och skapa stimulerande lärandemiljöer 

hur kan vi förstå det, och hur kan lärare stärkas i organisationen?  

Har vi rentav gått från att ha bristfokus på elever till att ha bristfokus på lärare? Kan elevers 

måluppfyllelse endast förstås och sökas i lärandemiljön och eller hur kompetent läraren är? 

Kan lärandemiljö, lärarens förhållningssätt samt ledarskapsförmåga också förstås utifrån vilka 

ramar som varje skola har? Gunnar Berg (2003) pekar i sin bok Att förstå skolan på att varje 

skola styrs av yttre och inre gränser. Berg har utvecklat en teori som han kallar 

frirumsmodellen vilken utgår från att styrinstrument som läroplaner, statliga och kommunala 

regelsystem syftar till att styra skolors arbeten i en för huvudmännen önskvärd riktning. 

Frirumsmodellens inre gränser uppmärksammar å sin sida ledningen av skolan så som denna 

tar sig uttryck i skolkulturen. Dessa kulturer menar Berg (2003) bottnar i skolans historia och 

samhälliga traditioner, yrkesgruppsnormer, socialpsykologiska förhållanden och 

närmiljöfaktorer. De yttre och inre gränserna kan liknas vid olika maktcentra för skolans 



                                                                                                            41  

 

styrning och skolors ledning och det är maktförhållandet mellan de yttre och inre gränserna 

som avgör innehållet i en skolas faktiska arbete. Hur använder skolan detta frirum, och vilka 

konsekvenser får skolans tillåtande eller icke tillåtande atmosfär för lärarens betydelse att 

klara sitt läraruppdrag.  Att förstå elevers svårigheter eller hur lärandemiljön ser ut endast i 

relation till läraren ställer stora krav, kanske för stora, på läraren. 

 

Om specialpedagoger har till uppgift att verka för goda lärandemiljöer samt undanröja hinder 

i den blir utmaningen att tillsammans med läraren diskutera ”lärandemiljön” i form av 

didaktiska val istället för att enbart arbeta utifrån elevens svårigheter. Då specialpedagogen 

upplever att valet av innehåll arbetsmetod och förhållningssättet behöver diskuteras och ses 

över så blir frågan hur specialpedagogen kan stötta läraren?  När det av olika anledningar 

uppstår hinder i lärandemiljön som är relaterade till lärarens undervisning behöver 

specialpedagogen hitta verktyg att hjälpa läraren att se sin undervisning och sig själv i den. 

Om specialpedagogen och läraren tillsammans ska klara att utveckla lärandemiljön utifrån 

didaktiska val behöver också skolkulturen tillåta detta. Specialpedagogens arbete skulle också 

kunna innehålla mer av det Berg (2003) menar är skolutveckling, det vill säga att undersöka 

varje skolas frirum och även vilken kultur som råder på skolan för att arbeta främjande och 

förebyggande med att utveckla lärandemiljön.  

 

Specialpedagogrollen är fortfarande inte tydlig på många skolor vilket kan utgöra ett hinder 

då det kan finnas förväntningar på specialpedagogen att komma och ta bort hindret (eleven) 

istället för att syna sin egen praktik. En fråga som är relevant i sammanhanget är vilken 

legitimitet specialpedagoger har på skolor att verkligen arbeta med denna aspekt av 

lärandemiljön?  

 

Sammanfattande slutsatser  

Sammanfattningsvis kan sägas att lärarens val av innehåll och arbetssätt och hens förmåga att 

möta eleverna är av betydelse för hur väl eleverna når målen och i vilken utsträckning barn i 

behov av särskilt stöd identifieras. Detta gör att specialpedagogens arbete med att utveckla 

och undanröja hinder i lärandemiljön skulle kunna sägas handla lika mycket om att stödja 

läraren med kartläggning och analys av sin egen praktik som att utreda och kartlägga elever i 

behov av särskilt stöd. Hur specialpedagogens roll och legitimitet ser ut på skolor, och att 

arbeta med dessa frågor, kan och behöver lyftas och diskuteras tillsammans med lärare och 
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rektor. Kan detta samarbete ses som skolutveckling eller rentav som en framgångsfaktor vad 

gäller elever i behov av särskilt stöd och i vilken grad elever når de nationella målen? Vidare 

forskning om hur pedagoger och specialpedagoger kan samverka och samarbeta kring lärarens 

didaktiska val samt förhållningssätt skulle vara intressant att undersöka vidare. Hur lärares 

och specialpedagogers samarbete kring hur lärandemiljön kan utvecklas utgör som jag ser det 

en utmaning i mitt kommande yrke som specialpedagog.  
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Bilaga 1 

                         Visst är ditt barns lärandemiljö viktig 
 

Till föräldrar och elever i klass 3X 

 

Att ditt barn trivs i skolan och lär sig mycket tycker jag är viktigt! Jag som 

tycker detta heter Marie Landström och arbetar som specialpedagog på XX 

skola. I mitt uppdrag som specialpedagog ingår det bl.a. att arbeta för och 

utveckla ditt barns lärandemiljö.  

 

Jag läser min sista termin på specialpedagogprogrammet och ska under 

vårterminen skriva en d-uppsats. Vad en god lärandemiljö är intresserar mig och 

jag vill undersöka vad den kännetecknas av. Jag är intresserad av lärandemiljö 

utifrån ett elevperspektiv, dvs. jag är intresserad av att veta vad eleverna anser 

att de behöver för slags miljö för att lära sig.  

 

Därför önskar jag Ert och ditt barns samtycke till att få göra deltagande 

observationer i klass 3X. 

 

Rektor X har givit sitt godkännande till att studien kan genomföras på skolan, 

och X har samtyckt till min närvaro under vårterminen.  

 

Att göra deltagandeobservationer innebär att jag kommer att finnas med i 

klassen vid ett antal tillfällen under vårterminen och föra fältanteckningar. Som 

stöd till minnet kommer jag att använda en diktafon (liten bandspelare). 

Eftersom mitt fokus är vad eleverna anser är en god lärandemiljö, både den 

fysiska och sociala, kommer jag att ställa frågor till barnen som rör deras miljö i 

klassrummet.  

 

I resultatet av undersökningen kommer kommun, skola, lärare och elever vara 

anonyma. Jag kommer att efter utskrift radera alla inspelningar samt 

fältanteckningar.  

 

Har ni frågor eller invändningar till att ert barn ska delta i studien är ni 

välkomna att snarast höra av er till mig. 

 

 

Vänliga hälsningar: 

Marie Landström, specialpedagog xx skola 

Marie.landstrom@xx.se  

Tel nr: xxx-xxxxxx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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