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Abstract 
The aim of this study is to contribute knowledge about how some students in the 9th grade 
perceive the learning environment, and the process of inclusive education, in the classroom in 
which they study Swedish. It also aims to present their thoughts on how the learning 
environment can be improved to support the development of reading and writing skills. The 
theoretical framework of this study is a sociocultural perspective on learning. The method 
chosen is a form of qualitative structured group interview. The questions are based on the aim 
of the study, where the student perspective plays a central part of the content. 

The results of this study show the importance of overcoming obstacles in the physical, 
pedagogical and social learning environment to create inclusive and beneficial conditions 
concerning students´ reading and writing skills. Actions surrounding the learning environment 
create a secure and functioning school where all students have the possibility to develop. The 
results also show the importance of letting students provide their perspective on an accessible 
learning environment. To listen to students and to allow the students´ voices to be heard are 
significant parts of the school curriculum. Children and students have a right to participation 
as this creates a sense of security, which is a condition for learning to be acquired. 
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Sammanfattning 
Syftet med studien är att bidra med kunskap kring hur några elever i årskurs 9 uppfattar 
lärmiljön och inkluderande processer i det klassrum där de har sin svenskundervisning, samt 
hur de anser att lärmiljön kan förbättras med särskilt fokus på läs- och skrivutveckling. 
Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Den metod som används i 
undersökningen är en form av kvalitativ strukturerad gruppintervju. Frågeställningarna utgår 
ifrån syftet där elevperspektivet utgör en central del av innehållet. 

Resultatet i studien synliggör vikten av att undanröja hinder i den fysiska, pedagogiska och 
sociala lärmiljön för att skapa inkluderande och gynnsamma förutsättningar för elevers läs- 
och skrivutveckling. Åtgärder kring lärmiljön skapar en trygg och fungerande skola där alla 
elever får möjlighet att utvecklas. Resultatet visar även på betydelsen av att låta elever få vara 
med och ge sitt perspektiv på tillgänglig lärmiljö. Att lyssna på elever och att låta dem göra 
sina röster hörda är en viktig del av skolans uppdrag. Delaktighet är en rättighet för barn och 
elever, något som skapar trygghet, vilket är en förutsättning för att lärande ska kunna ske.  
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1. Inledning 

Enligt Skollagen kap. 3 (SFS 2010:800, 2010) har alla elever rätt till den ledning och stimu-
lans de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att utifrån sina förutsättningar 
kunna utvecklas så långt som möjligt. Lärmiljöerna och undervisningsprocessen i skolan be-
höver därmed vara utformad på ett sådant sätt att alla elever har likvärdig tillgång till utbild-
ning. Begreppet inkludering innefattar enligt Thomas (2006) skolverksamhet för alla elever, 
även för dem med olika funktionsvariationer. Det är hög tid att tänka på nya sätt kring begrep-
pet inkludering då det är av yttersta vikt om eleven skall lyckas i skolan. Thomas (2006) po-
ängterar att viktiga faktorer för att stärka inkluderande processer i skolor är fokus på samman-
hang, gemenskap och tillhörighet. Det finns en länk mellan människors identitet och hur de 
lär sig, att minska klyftor och grupperingar i lärmiljön gynnar därmed sannolikt lärandet.  

Cummins (2000) teorier om språkutveckling handlar om hur viktigt det är att ta till vara på 
elevens tidigare språkliga erfarenheter för att stärka såväl språkutveckling som socialt sam-
spel, en förutsättning för att eleven ska kunna känna tillhörighet och bli en aktiv deltagare i 
klassrummet. Alla elevers rätt till delaktighet och lärande i klassrummet är en vägledande 
princip som även belyses av Heimdahl och Mattson (2014). Läraren har ett viktigt uppdrag att 
skapa en trygg pedagogisk miljö, där olikheter accepteras och där det sociala klimatet är tillå-
tande och inkluderande.   

SPSM (2016) redogör för hur en tillgänglig lärmiljö i skolan kan främja varje barn och elevs 
möjlighet att kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån målen för utbildningen. Verksam-
heter som främjar en tillgänglig lärmiljö identifierar och undanröjer hinder genom att aktivt 
åtgärda, utveckla och förbättra lärmiljön så att alla barn och elever kan ta del av lärandet och 
gemenskapen. Arbetet med att utveckla tillgängliga lärmiljöer innebär att man lär sig mer om 
barns och elevers individuella förutsättningar och behov samt vilka konsekvenser det får för 
lärande och samspel. Detta är en ständigt pågående process som fokuserar på barns och ele-
vers lika värde. SPSM (2016) presenterar en tillgänglighetsmodell där tre delar lyfts fram som 
särskilt viktiga för lärandet: fysisk miljö, pedagogisk miljö och social miljö.  

Inför min blivande roll som speciallärare med specialisering mot språk-, läs- och 
skrivutveckling är jag intresserad av att granska lärmiljöernas utformning i klassrummet ur ett 
elevperspektiv för att på så vis identifiera behov i lärmiljön. I Konventionen om barnets 
rättigheter (FN, 1989/1990) belyses barns rätt att göra sina röster hörda. Då alla elever har 
egna erfarenheter av att brottas med olika former av hinder under sin skoltid och har mycket 
kunskap om hur skolan kan bli mer tillgänglig och inkluderande känns det viktigt att ta 
tillvara deras synpunkter och förslag till förändringar, med fokus på förbättringsområden 
inom språk-, läs- och skrivutveckling.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap kring hur några elever i årskurs 9 uppfattar 
lärmiljön och inkluderande processer i det klassrum där de har sin svenskundervisning, samt 
hur de anser att lärmiljön kan förbättras med särskilt fokus på läs- och skrivutveckling. 
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1.1.1 Frågeställningar 

     - Hur upplever eleverna den fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljön? 
     - Vilka inkluderande processer uppfattar eleverna? 
     - Vilka hinder/möjligheter ser eleverna gällande sin läs- och skrivutveckling i den  
        befintliga lärmiljön? 
     - Hur anser eleverna att lärmiljön kan förbättras i framtiden för att gynna deras läs- och  
        skrivutveckling? 
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2. Bakgrund 

Skolan är den största arbetsplatsen i Sverige och har i uppdrag att skapa en tillgänglig lärmiljö 
för alla elever (SPSM, 2016). Att alla elever ska känna sig delaktiga och ha möjlighet att lära 
sig utifrån sina förutsättningar belyses i skolans styrdokument och diskuteras inom de 
specialpedagogiska perspektiven, något som uppmärksammas i följande avsnitt.  

 

2.1 Styrdokument  

Skollagen säger att utbildning syftar till att barn och elever ska kunna inhämta och utveckla 
kunskaper och värden och att de ska göra det i lokaler och med den utrustning som behövs för 
att syftet med utbildningen ska uppfyllas (SFS 2010:800, 1 kap. 4 §; SFS 2010:800, 2 kap. 35 
§). Skolan ska ta hänsyn till barn och elevers olika behov och uppväga skillnader i barnens 
och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen så att alla ska kunna utvecklas 
så långt som möjligt mot utbildningens mål (SFS 2010:800, 3 kap. 3 §). Skollagen påpekar 
även vikten av att utbildningen utformas på ett sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö 
präglad av trygghet och studiero (SFS 2010:800, 5 kap. 3 §). 

I den gemensamma läroplanen, Lgr 11, för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Skolverket, 2011) står det i det första kapitlet att skolan ska tillhandahålla en god miljö för 
elevens utveckling och lärande. Skolan ska sträva efter att innefatta social gemenskap och 
trygghet som skapar vilja och lust att lära där man gynnar elevernas bildning, tänkande och 
kunskapsutveckling. 

Skolverket ger med jämna mellanrum ut olika Allmänna råd till skolverksamheten så att 
skolledare ska veta hur man ska omsätta lagar och förordningar i praktiken. Skolverkets 
Allmänna råd med kommentarer gällande arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram uppmärksammar uttrycket lärmiljö inom verksamheten och hänvisar då till 
”de miljöer som en elev kan möta under en skoldag, till exempel verksamheten i 
förskoleklass, och fritidshem, lektioner, rastaktiviteter och studiebesök” (Skolverket, 2014, s. 
8). 

  

2.2 Specialpedagogiska perspektiv 

Den specialpedagogiska verksamheten belyses av Ahlberg (2009) som en del av skolans var-
dag där elever, lärare, speciallärare och specialpedagoger möts i det dagliga arbetet. Den offi-
ciella specialpedagogiska policyn för den svenska skolan grundar sig i internationella kon-
ventioner och överenskommelser som Konventionen om barnets rättigheter (FN, 1989/1990) 
och Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006). 

Ahlberg (2009) redogör för hur den specialpedagogiska forskningen är av stor betydelse för 
kunskapsbildningen inom det specialpedagogiska fältet. De specialpedagogiska perspektiven 
består av olika synsätt och ett utmärkande drag i specialpedagogik är dess tvärvetenskapliga 
forskningsfält. Det finns till exempel kopplingar till pedagogik, medicin, psykologi, sociologi, 
filosofi, biologi och fysik. Ett stort antal forskare beskriver olika specialpedagogiska perspek-
tiv där perspektiven uppmärksammar och avgränsar olika problemområden och inriktar forsk-
ningen mot dessa. Nilholm (2007) urskiljer tre olika perspektiv vad gäller specialpedagogik. 
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Dessa perspektiv benämner han som det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspekti-

vet och dilemmaperspektivet. 

Enligt Nilholm (2007) är den grundläggande idén i ett kompensatoriskt perspektiv att kom-
pensera individer för deras problem. Forskningen har sin grund i en medicinsk-psykologisk 
tradition där diagnostisering är central, man identifierar problemgrupper, söker efter psykolo-
giska och neurologiska förklaringar och utgår ifrån detta för att skapa specialpedagogiska me-
toder att kompensera elevens problem. 

Inom det kritiska perspektivet ifrågasätter man det kompensatoriska perspektivet, det vill säga 
att differentiera eleven genom att diagnostisera dess brister och sedan anpassa eleven till sam-
hällets och skolans krav. Nilholm (2007) belyser hur man inom det kritiska perspektivet me-
nar att orsaken till skolmisslyckanden bör sökas utanför eleven. Skolans uppgift är att vara en 
god miljö för den mångfald som barn representerar. Man bör inte lokalisera problem till ele-
ven utan elevers olikheter bör ses som resurser för skolans arbete. Nilholm (2007) pekar på 
hur den gemensamma tanken inom det kritiska perspektivet är att specialpedagogiken uppstår 
till följd av olika sociala processer, vilket indikerar att om sociala förändringar sker så kan 
specialpedagogiken upphöra.  

Dilemmaperspektivet grundar sig enligt Nilholm (2007) på att det moderna utbildningssyste-
met står inför vissa grundläggande dilemman. Perspektivet har till stora delar vuxit fram som 
en kritik av det kritiska perspektivet. Dilemmaperspektivet anser det eftersträvansvärt att till-
varata alla barns olikheter men poängterar samtidigt att skolan alltid värderar vissa förmågor 
och beteenden högre än andra. I alla sociala sammanhang finns beteenden som är önskvärda 
och beteenden som bedöms som negativa. Nilholm (2007) framhåller hur skolan anses vara en 
kompromiss mellan olika sociala krafter. Aspekten inkludering/exkludering är ett exempel på 
ett dilemma, det vill säga hur skolan förhåller sig till elevers olikheter. Dilemmaperspektivet 
manar till försiktighet gentemot enkla lösningar och förordar endast specialpedagogik när man 
anser att den vanliga pedagogiken inte räcker till.  

Begreppet inkludering har växt fram som en kritik av traditionell specialpedagogik där en 
viktig tanke är att skolan bör utformas utifrån den naturliga variation som finns bland elever 
(Nilholm, 2007). Inkluderingsperspektivet startade som ett specialpedagogiskt initiativ i USA 
och Europa för att stötta elever med svårigheter (Ferguson, 2008). Enligt Ferguson (2008) 
bekräftar forskning att heterogena grupper och inkluderande undervisning gynnar elever i 
behov av stöd. Nilholm (2007) belyser hur det kritiska perspektivet ser positivt på inkludering 
och använder det som ett analytiskt verktyg för att mäta hur styrdokumenten realiseras i den 
konkreta skolverksamheten. Dilemmaperspektivet är istället mer orienterat mot sociala 
processer och maktprocesser vad gäller hur elevers olikheter ska förstås. 
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3. Forskningsöversikt 

Denna studie fokuserar på tillgänglig lärmiljö kopplad till läs- och skrivutveckling i klassrum-
met. Samtliga artiklar i forskningsöversikten ger på olika sätt kunskap om det valda forsk-
ningsområdet. Forskning med elevgrupper i varierande åldrar är av relevans för studien då de 
ger en övergripande bild över lärmiljöernas utformning i olika stadier.     

De sökord som har använts för att finna relevanta artiklar kring ämnet är: student perspective, 
perception, inclusive education, school design, classroom design, classroom effect, learning 
environment, learning strategies, learning outcomes, intervention, reading, writing.  

 

3.1 Lärmiljöns betydelse för lärande 

Arndt (2012) belyser den akademiska lärmiljön och dess effekter på elevers inlärning och re-
sultat. Klassrummets struktur har en stark inverkan på elevens emotionella välmående och 
dess känsla av trygghet, något som är direkt avgörande för att eleven ska kunna lyckas med 
sina studier. Fysiska komponenter i lärmiljön som dagsljus, gröna växter i klassrummet, visu-
ell kontakt med grönområden via fönster, direktkontakt med utemiljö via dörr i klassrummet 
och möjlighet till att vistas långa perioder utomhus under dagen har visat sig vara resurser 
som styrker lärande.  

Förutom att fokusera på specifika fysiska föremål kopplande till lärmiljön för att maximera 
inlärning menar Arndt (2012) att man bör ta hänsyn till sådant som klassindelning, ålder, års-
kurs, klassrummets storlek, sociala relationer och lärarnas kompetens. Den undervisningsme-
tod som dominerar i ett klassrum är helt avgörande för hur man organiserar lärmiljön, såväl 
fysiskt som socialt och pedagogiskt. Ett klassrum bör i första hand gynna lärprocessen utan att 
skapa press, stress eller onödiga krav på kognitiva och fysiska förmågor. Arndt (2012) föreslår 
multifunktionellt designade klassrum där särskilda områden reserveras för att möta specifika 
former av skolarbete, alltifrån föreläsningar till individuellt arbete. Man bör även skapa bra 
förutsättningar för interaktion mellan elever. 

Sandberg (2017) ger en djupare förståelse för hur några yngre barn uppfattar och upplever 
lärmiljön, såväl ur ett socialt som ur ett akademiskt perspektiv. Sandberg (2017) konstaterar 
att barnets psykologiska och fysiska utveckling och dess miljö samspelar, där både interna och 
externa faktorer påverkar lärandet. Studien är av etnografisk karaktär där forskaren har obser-
verat barn och beteenden via fältarbete och genomfört kvalitativa intervjuer. Resultaten visar 
att ett antal barn i årskurs 1 är kapabla att reflektera kring och rapportera om hur de uppfattar 
och upplever sin lärmiljö (Sandberg, 2017). Utifrån de intervjuer och observationer som har 
gjorts dras slutsatsen att det finns många olika röster inom en elevgrupp och att olika för-
mågor, erfarenheter och behov styr individens möjlighet att lyckas i skolan både socialt och 
akademiskt. Sandberg (2017) lyfter fram att det är viktigt att ha i åtanke att elever reagerar 
olika i en och samma lärmiljö, exempelvis i ett klassrum, trots likartade förutsättningar. Ele-
vernas perspektiv anses vara grundläggande för att kunna värdera graden av inkludering i ett 
klassrum.  

I sin studie undersöker Barett, Davies, Zhang och Barett (2017) hur den fysiska miljön i ett 
klassrum påverkar lärprocessen hos elever mellan 5 och 11 år med särskilt fokus på läsut-
veckling, skrivutveckling och matematikutveckling. Olika parametrar används för att mäta 
tillgängligheten i klassrummet. Parametrar som ljussättning, ljudnivå, temperatur, luftkvalité, 
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närhet till naturen, nivå av individanpassning för klassen, nivå av individanpassning för den 
enskilda individen, elevperspektiv, flexibilitet och visuell miljö. Med visuell miljö menas hur 
klassrummet är designat utifrån färg och komplexitet. Förutom grundläggande fysiska förut-
sättningar i lärmiljön adresserar Barett et al. (2017) betydelsen av att tillgodose aktivt lärande, 
då detta anses vara en förutsättning för att det individuella lärandet ska kunna utvecklas. Ak-
tivt lärande innebär att elever på olika sätt engageras i lärprocessen. Andra betydande kompo-
nenter för att lyckas med lärande anses vara individuella egenskaper hos eleverna samt lära-
rens möjligheter att förmedla kunskap. 

Klassrummets moderna design bygger i huvudsak på det pedagogiska utrymme som fram-
trädde i det medeltida universitet (Park och Keum Choi, 2014). Till skillnad mot i grundsko-
lan har klassrummen på universitet inte förändrats särskilt mycket sedan dess, annat än stor-
leksmässigt. Park och Keum Choi (2014) belyser hur de har upptäckt så kallade guldzoner och 
skuggzoner i det traditionella klassrummet på universitetsnivå och hur placering påverkar lä-
randeprocessen. Enligt studien uppfattar studenter placeringar inom guldzonen som mer för-
delaktiga då det gör det möjligt att kommunicera bättre med lärarna, gynnar förståelse, skapar 
bättre möjligheter att ta del av föreläsningsmaterial samt att behålla fokus på föreläsningen. 
För att underminera betydelsen av specifika placeringar krävs därmed ett alternativt tänk 
kring lärmiljön i klassrummet.      

I ett försök att utveckla nya lärmiljöer har man introducerat en ny form av lärosalar enligt 
Acting Learning Classroom konceptet på SoongSil University i Korea (Park och Keum Choi, 
2014). Utmärkande drag för ALC är bland annat runda bord för samarbete, gemensamma 
skrivytor med panelskärmar och uttag för datorer och att läraren oftast är placerad i mitten av 
salen. Överlag så lämpar sig lärmiljöer enligt ALC-modellen bäst för kollaborativa lärande-
processer där personer lär sig eller försöker lära sig något tillsammans. De drar nytta av 
varandras kunskaper och kompetenser i sitt lärande. Park och Keum Choi (2014) redovisar 
hur studenter upplever den ALC-baserade lärmiljön som mer inspirerande, motiverande och 
utvecklande i förhållande till den traditionella lärmiljön. Det visar sig också att studenter i 
ALC-baserad lärmiljö, oavsett medelbetyg, har en mer positiv attityd till lärande, känner en 
större trygghet i lärmiljön, har lättare att koncentrera sig och att de i högre grad ser fram emot 
framtida lektioner.   

 

3.2 En inkluderande lärmiljö 

Rix, Sheehy, Fletcher-Campbell och Harper (2013) belyser skillnaderna i hur tio utvalda län-
der tänker kring det specialpedagogiska arbetet och kring elever i behov av särskilt stöd. Spe-
cialpedagogiska begrepp används på olika sätt i olika länder vilket medför svårigheter att jäm-
föra det specialpedagogiska stödbehovet i respektive land i förhållande till internationella 
mätningar. Trots en global förändring med fokus på inkludering och integration dominerar be-
visligen den klassiska indelningen av konventionella klassrum, särskilda undervisningsgrup-
per, specialskolor, institutioner och skolhem i de flesta länder. Det empiriska materialet visar 
att barn i behov av särskilt stöd inte får någon större möjlighet att göra sina röster hörda, oav-
sett vilken skolform eller land de utbildas i.  

Rix et al. (2013) drar två slutsatser av sin studie, att barn marginaliseras inom alla utbildnings-
system samt att olika former av stöd involverar extra undervisningstid och utrymme utöver 
det som vanligtvis erbjuds inom det generella undervisningsväsendet. I övrigt är tankarna 
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kring vad som kännetecknar det specialpedagogiska arbetet i hög grad varierande och inte sär-
skilt inkluderande. Ländernas beskrivning av specialpedagogik stämmer i stora drag överens 
med den allmänna beskrivningen av god undervisning för alla elever. 

Genom att studera tidigare forskning kring läsundervisningspraktiker i skolan förordar Vaugn 
och Wanzeck (2014) handledning av läsundervisning som visat sig vara gynnsamma för ele-
ver med lässvårigheter. I USA har lästest som görs bland eleverna i årskurs fyra visat att läs-
förståelseresultaten de senaste åren har ökat bland så kallade vanliga elever men minskat 
bland elever med lässvårigheter. En förklaring till detta kan tänkas vara att elever med lässvå-
righeter helt enkelt inte kan tillgodogöra sig den läsundervisning som tillhandahålls i klass-
rummet. Detta kan möjligen också kopplas till den inkluderingsprocess som skett i USA de 
senaste 10 åren, där alla elever i så stor mån som möjligt placeras i ordinarie undervisnings-
grupper. Fler elever med olika svårigheter spenderar därmed allt mer tid i de ordinarie klass-
rummen än tidigare. När det gäller läsförståelse visar Vaugn och Wanzeck (2014) upp siffror 
på en ökad differentiering mellan elever utan lässvårigheter och elever med lässvårigheter. Tre 
faktorer som verkar avgörande för läsutvecklingen i klassrummet är den tid som eleverna del-
tar i läsundervisningen, kvalitén på läsundervisningen samt enskilda instruktioner och grupp-
instruktioner.  

Vaugn och Wanzeck (2014) menar att det är bekymmersamt att elever med lässvårigheter inte 
ägnar avsatt lästid i skolan åt läsning i samma utsträckning som övriga elever. Detta gäller så-
väl i det konventionella klassrummet som i särskolor och i specialskolor av olika slag. Ele-
verna med lässvårigheter spenderar istället mycket tid på andra icke litterära aktiviteter vilket 
gör att de kommer allt längre efter i sin läsutveckling i förhållande till sina klasskamrater. 
Kvalitén på läsundervisningen tycks heller inte vara tillräcklig för att möta elevernas behov. 
Vid uppgifter som fokuserar på läsförståelse består undervisningen oftast av att ställa frågor 
på det som eleverna läst. Alltför lite fokus läggs på att lära eleverna strategier för att förstå det 
de läst vilket missgynnar elever med olika grader av lässvårigheter. Inkludering och generell 
läsundervisning i klassrummet verkar enligt Vaugn och Wanzeck (2014) inte täcka de behov 
av särskilt stöd som krävs för att stötta elever med lässvårigheter. För att elever med lässvårig-
heter ska nå önskade nationella resultat önskas specialutbildade pedagoger inom läs- och 
skrivutveckling, läsundervisning i smågrupper minst 45 minuter per dag samt intensiva indivi-
duellt riktade stödåtgärder. De två sistnämnda insatserna bör dessutom erbjudas under flera 
års tid.   

Till skillnad mot Vaugn och Wanzeck (2014) poängterar Cooc och Kim (2017) betydelsen av 
interaktion mellan elever med olika läsförmågor i ett klassrum. Enligt deras studie identifierar 
svaga läsare andra läsare med högre läskapacitet och genom att interagera med dessa i klass-
rummet påverkas de positivt i sin egen läsutveckling. Det är allmänt känt att högpresterande 
elever i samma klassrum generellt genererar högre resultat än vice versa men det är inte lika 
känt hur elever faktiskt påverkar varandra i ett klassrum. Genom att identifiera sociala nätverk 
och mönster i ett klassrum, belyser Cooc och Kim (2017) på vilka sätt elever interagerar och 
påverkar varandra, något som visar sig hjälpa lägre presterande elever vid läsutveckling.  

Stödundervisning kan förbättra elevers läsförmågor till en viss grad men samtidigt menar 
Cooc och Kim (2017) att elevsammansättningen i ett klassrum är starkt kopplat till den 
individuella elevens läsutveckling, framförallt i de lägre årskurserna. Resultaten i studien 
visar att den sociala lärmiljön i klassrummet är viktig och att elever bör ha tillgång till 
klasskamrater på olika akademiska nivåer för att lyckas i såväl läsutveckling som i övriga 
ämnen. Elevernas interaktion och hur de påverkar varandra är en stark mekanism som har stor 
betydelse för deras lärprocess, särskilt när det gäller läsning. Lärare kan stötta denna process 
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genom att ta hänsyn till lärmiljön och strukturera klassrummet på ett inkluderande sätt där alla 
elever känner sig delaktiga och involverade i undervisningen. Cooc och Kims (2017) 
uppfattning om inkluderande processer i klassrummet med fokus på sammanhang och 
gemenskap för lyckosamma akademiska resultat styrks av Thomas (2006). Genom att arbeta 
med den sociala miljön i klassrummet skapar man goda möjligheter för att utveckla lärandet. 

Howes, Booth, Dyson och Frankham (2005) poängterar att en viktig aspekt kring arbetet med 
inkludering innefattar fortbildning av lärare. Deras studie förordar aktivt lärande bland den 
pedagogiska personalen och finner det vara en central del av inkluderingsprocessen. Delta-
gande och lärande är inget enskilt koncept utan ett kontinuerligt arbete där lärare och elever 
samverkar för att arbeta för inkludering i skolan och i klassrummet. Fortbildning av lärare bör 
inte förstås som en teknisk process utan som en djupare personlig förändring med fokus på 
värderingar av inkluderande natur. Det är viktigt att ha i åtanke att nationella riktlinjer och 
undervisningspraktiker ibland skapar hinder för inkludering. Faktorer som politiska agendor 
och ekonomi ställer till med problem då de påverkar skolans styrning och tillgång till resurser. 

Inkluderande praktiker i skolan har enligt Howes et al. (2005) visat sig skapa möjligheter för 
lärande för alla elever. Att undanröja hinder för elever kan ske på många olika sätt. Några för-
slag för att öka möjligheten till inkluderande praktiker i klassrummet är tekniska hjälpmedel, 
förbättringar av lärmiljön och förbättringar i undervisningen. Genom att ge lärare fortbildning 
om ett inkluderande perspektiv på deltagande och lärande hjälper man skolor att förändra ex-
kluderande vanor och attityder. Liksom Howes et al. (2005) föreslår Rix et al. (2013) att man 
lägger tid på faktorer såsom utrymme, personal, elever, stöd, strategier och organisation för att 
på så vis stötta lärande, hälsa och välmående för alla barn och ungdomar i ett större samman-
hang. 

  

3.3 Hinder och framgångsfaktorer i lärmiljön 

Barett et al. (2017) påvisar att en viktig faktor för en lyckad läs- och skrivutveckling är den 
visuella miljön i klassrummet. Färg stimulerar hjärnan, samtidigt som den optimala nivån för 
inlärning kräver en mer blygsam färgsättning. Klassrummet bör inte inredas i för starka inten-
siva färger men inte heller i för bleka färger. Detsamma gäller stimuli, inredning ska inte störa 
elevernas koncentration och fokus. Klassrummet bör inte innehålla för komplexa eller stimu-
lerande lärverktyg såsom intensiva tavlor eller icke relevanta displayer. Detta kan leda till att 
elever tappar fokus och uppförande. Flexibilitet visar sig ha betydande inverkan på både läs- 
och skrivutveckling samt matematikinlärning. Med flexibilitet menas hur väl klassrummet till-
godoser åldersgruppens behov. Äldre barn kräver i allmänhet större utrymmen för att tillgo-
dose sina behov både i helklass och i mindre gruppkonstellationer.  

Framgångsfaktorer när det gäller läsutveckling kan kopplas till samband, mer specifikt närhet 
till böcker, vilket diskuteras av Barett et al. (2017). I de skolor där studien genomfördes visar 
det sig att läsutvecklingen har bättre resultat i de skolor som har bibliotek i sina korridorer. 
Skolor med breda korridorer överlag verkar resultera i en ökad positiv läsutveckling. En möj-
lig förklaring till detta är att det skapar naturliga utrymmen för elever att läsa under mer av-
slappade former än i klassrumsmiljön. Ljussättning visar sig också ha en betydande inverkan 
på skrivprocessen. Stora fönster situerade utan direkt solljus och skarpt ljussken ger bättre re-
sultat än resultaten i de klassrum som har direkt solljus. Direkt solljus har visat sig vara ett 
problem i Storbritannien där studien genomfördes, förmodligen mycket på grund av det ut-
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bredda användandet av dataprojektorer med interaktiva whiteboards. När det gäller fram-
gångsfaktorer för att främja skrivutveckling finner Barret et al. (2017) en koppling till natur-
liga element i klassrummet, mer specifikt trämöbler och växter samt utsikten av naturmiljöer 
från klassrumsfönstret. Detta hänvisas emellertid vara mest relaterat till den kreativa skrivpro-
cessen, inte den mer allmänna skrivutvecklingen.  

Även Arndt (2012) poängterar vikten av naturmaterial i lärmiljö och arkitektur och den lug-
nande effekt detta medför. Genom att använda sig av trä i interiören, både i färg och form, kan 
man skapa ytor som påminner om en naturlig utomhusmiljö i klassrummet. Stora öppna ytor 
kan förslagsvis delas av och skapa skyddande tillflyktsorter där elever känner trygghet. Detta 
skapar förhoppningsvis emotionellt välmående och positiva kognitiva effekter som på sikt 
gynnar förståelse och reflektionsförmåga. 

Rimliga anpassningar som krävs för att kunna bemöta elever med olika funktionsvariationer 
samt vikten av att erkänna föräldrars kunskap och förståelse kring sina barns behov illustreras 
av Porter, Georgeson, Daniels, Martin och Feiler (2013). Studien presenterar data från ett nat-
ionellt brittiskt frågeformulär skapat för att grundskolor ska kunna identifiera elever med 
funktionsvariationer samt undersöka vilken form av stöd föräldrar finner framgångsrika alter-
nativt försvårande för sina barn. Oavsett funktionsvariation så anser många av de föräldrar 
som deltagit i studien att de viktigaste områdena gällande stöd i skolan är hur undervisningen 
är organiserad samt graden av vuxenkontakt. Enligt artikeln stämmer dessa resultat väl över-
ens med tidigare forskningsstudier i forskningsområdet. 

Wiener och Daniels (2016) fokuserar på hur ett antal kanadensiska tonåringar med Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, upplever lärarattityder och skolpraxis samt hur de 
upplever förhållandet till jämnåriga kamrater och föräldrar. Resultaten visar att ungdomarna 
är väl medvetna om sina beteenden och de implikationer de medför gällande sociala och aka-
demiska prestationer och uppnåendemål. Ungdomarna indikerar att de flesta lärare inte till-
handahåller det stöd som de själva tycker sig behöva för att förbättra sina skolresultat. De lä-
rare ungdomarna tycker bäst om enligt Wiener och Daniels (2016) är de lärare som förstår att 
ungdomarna inte kan kontrollera sina beteenden samt de lärare som undervisar tydliga organi-
satoriska strategier i klassrummet. Ungdomarna uttrycker ett starkt behov av tysta klassrum 
och mer stöttning via pedagogiska stödstrukturer för ökad förståelse. Ungdomarna återger hur 
deras upplevelser av sina föräldrars frustration kring deras oförmåga att lyckas i skolan påver-
kar dem negativt. Ungdomarna är beroende av sina föräldrars hjälp med att få fram hjälpme-
del i skolan samt vid konfliktlösning med såväl lärare som kamrater.  

Betydelsen av lärarens roll återfinnes även i Tjernberg och Heimdahl Mattson (2014) där det 
belyses hur lärare som använder sig av varierande lärmetoder och tillvägagångssätt överlag 
lyckas bättre med sin undervisning. Lärare som reflekterar över och individanpassar sina 
undervisningsmetoder löser fler undervisningssituationer vilket resulterar i ett mer effektivt 
lärande. Tjernberg och Heimdahl Mattsons (2014) studie visar att en framgångsrik läs- och 
skrivundervisning bygger på ett interaktivt samspel mellan lärare och elever. Det vill säga, i 
klassrummet interagerar både lärare och elever med varandra genom diskussioner, läsning, 
skrivning och räkning. Lektionerna har ett tydligt mål där lärare medvetet driver läs- och 
skrivprocessen framåt. Det finns inga tvivel om vad som pågår i klassrummet eller vad syftet 
med undervisningen är. Läraren lyckas tydligt uttrycka målet med lektionen och anpassar in-
nehållet efter elevernas olika nivåer.   
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Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv menar Tjernberg och Heimdahl Mattson (2014) att 
muntlig framställning framträder som en signifikant faktor vid framgångsrik läs- och skrivun-
dervisning. Lärare som lägger fokus på muntlig framställning inom olika undervisningsområ-
den tenderar att öka möjligheten för alla elever i klassrummet att lyckas, inklusive elever med 
läs- och skrivproblematik. I sin studie presenterar Tjernberg och Heimdahl Mattson (2014) 
hur den muntliga framställningen innefattar allt ifrån berättelser och beskrivningar till argu-
menterande texter och hur dessa styrker lärandet för den enskilda individen. Det innefattar 
också en social aspekt där elever lär sig att lyssna på andra, att fokusera på det som sägs och 
att visa respekt när någon annan talar. Genom att träna demokratiska processer via muntlig 
framställning lär sig eleverna inte bara för stunden utan för livet.    
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Teorier bygger enligt Ahlberg (2009) på aspekter av verkligheten och har konsekvenser för 
hur vi förstår och handlar i denna verklighet. Olika teorier påverkar därmed hur 
undervisningen kan ta gestalt, den teoretiska utgångspunkten för undervisningen blir styrande 
för problemuppfattning, lösningsförslag och kunskapsprövning. Den teoretiska 
utgångspunkten för denna studie är ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 

 

4.1 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

Det sociokulturella perspektivet har en tydlig utgångspunkt i den ryske psykologen Lev S. 
Vygotskijs idéer om mänsklig utveckling som han formulerade under 1920- och 1930-talen i 
dåvarande Sovjetunionen (Gibbons, 2013; Säljö, 2014). Enligt det sociokulturella perspektivet 
sker lärande tillsammans med andra i situerade praktiker, en individ kan alltid gå vidare till 
nästa steg, det finns ingen begränsning gällande hur mycket kunskap en individ kan ta till sig 
utan individen kan alltid utvecklas och lära mer. Säljö (2014) skildrar hur barn i 
kommunikation och i samspel tillsammans med andra barn lär sig och skapar förståelse för sin 
omvärld. Språkutveckling innebär inte enbart att lära sig en teknik för att avläsa tecken, utan 
också att förstå en komplex värld av kommunikation med formella och informella regler för 
hur man uttrycker sig och använder språket.  

 

4.1.1 Artefakter 

Vygotskij (1934/2001) hävdar att människan utmärks av att hon, till skillnad mot andra arter, 
utvecklar och använder fysiska och språkliga redskap. Det sociokulturella perspektivet beto-
nar artefakters betydelse för lärande, såväl mätinstrument och andra fysiska redskap som det 
talade och skrivna språket (Ahlberg, 2009; Säljö, 2014). Även Cole (1996) belyser hur be-
greppet artefakter innefattar konkreta redskap som telefoner och datorer, manualer och läro-
böcker till mer abstrakta redskap som språk och intellekt vilka kan ses som förlängningar till 
att analysera och förstå omvärlden.  

Säljö (2014) diskuterar hur det sociokulturella perspektivet på lärande bygger på vårt samspel 
med olika redskap, att de tillsammans utgör en viktig del av de resurser som vi använder i vår 
vardag. Utveckling av materiella resurser och fysiska redskap går hand i hand med utveckl-
ingen av idéer och intellektuella kunskaper. Säljö (2014) betonar att de intellektuella och de 
fysiska artefakterna är tecken på människans förmåga att samla erfarenheter och att använda 
dem för sina syften. I de intellektuella och de fysiska redskapen vilar många av människans 
gemensamma kunskaper och insikter. 

 

4.1.2 Den närmaste utvecklingszonen och scaffolding 

Vygotskij (1934/2001) betraktar människors utveckling och lärande genom att använda sig av 
begreppet utvecklingszoner. I teorin om den närmaste utvecklingszonen, även uttryckt som 
förhållandet mellan den faktiska utvecklingsnivån och den potentiella, beskriver Vygotskij 
(1934/2001) den dynamiska relationen mellan barnet och omgivningen där den vuxne i dialog 
med barnet skapar en potentiell utveckling.   
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Enligt Vygotskij (1934/2001) har tidigare psykologiska undersökningar som ägnat sig åt inlär-
ningens problem fastställt barnets intellektuella utvecklingsnivå på ett otillräckligt sätt. Man 
får endast reda på vad barnet kan och vet just idag, eftersom man bara tar hänsyn till uppgifter 
som barnet har löst på egen hand. Man fastställer därmed endast barnets aktuella utvecklings-
nivå. För att kunna bedöma utvecklingens tillstånd anser Vygotskij (1934/2001) att man även 
måste räkna med de funktioner som håller på att mogna. Begreppet proximal utvecklingszon 
kan beskrivas som avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam och utan stöd och vad 
en individ kan prestera med stöd från någon annan. Detta sker förslagsvis i samarbete med en 
mer erfaren person, en vuxen som visar vägen. Vygotskij (1934/2001) menar att den närmaste 
utvecklingszonen har en större direkt betydelse för den intellektuella utvecklingens dynamik 
och för barnets framgång än vad den aktuella nivån hos deras utveckling har. ”Det som barnet 
idag kan göra i samarbete kommer det imorgon att kunna göra självständigt. Därför är det 
sannolikt att inlärningen i skolan står i samma relation till varandra som den närmaste ut-
vecklingszonen och den aktuella utvecklingsnivån” (Vygotskij, 1934/2001, s. 333). 
Vygotskij (1930/2016) redogör för hur en människas beteende kännetecknas av reproduktion 
eller upprepning av tidigare skapade och utarbetade handlingsmönster eller återupplivar spår 
av tidigare intryck. Människan kombinerar, kreativt bearbetar och skapar sedan ett nytt bete-
ende ur dessa tidigare erfarenheter. Vygotskij (1930/2016) påtalar att det är just människans 
kreativa aktivitet som gör henne till en varelse som förändrar sin nutid och skapar sin framtid.  

En god undervisning ser till utveckling, förutsättningar för förändring och hjälper till att skapa 
möjligheter att skapa den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij, 1934/2001). I Vygotskijs be-
skrivning av begreppet utvecklingszon betonas ojämlikhet i båda aktörers kunskaper som en 
förutsättning för att en rörelse inom en utvecklingszon ska kunna ske (Säljö, 2014). Den med 
högst kompetens leder den med minst kompetens, något som senare har kommit att benämnas 
som scaffolding (Säljö, 2014). Lindqvist (1999) skriver att teorin om scaffolding utgår ifrån 
att barnets tidigare kunskaper och erfarenheter utgör den plattform som ny kunskap konstrue-
ras utifrån. Scaffolding kan enligt Lindqvist (1999) tolkas som att sätta upp en ställning, vilket 
innebär att eleven lär sig av en mer erfaren handledare hur man ska lösa ett problem. I klass-
rummet står det för den stöttning som läraren ger för att eleverna ska kunna utföra sina upp-
gifter på ett framgångsrikt sätt. Gibbons (2013) poängterar att scaffolding är en tillfällig hjälp 
som läraren ger eleverna för att de så småningom ska kunna utföra samma uppgift utan hjälp. 
Ett exempel på denna metod kan vara problemlösning i skolan.  

 

4.1.3 Kommunikativa processer 

Enligt Vygotskij (1934/2001) äger en individs utveckling rum på två nivåer. Dels sker en bio-
logisk mognad som innebär en ökande förmåga att varsebli, ingripa i och samspela med om-
världen. Dels så är människan en från början kommunikativ varelse som är inriktad mot att 
samspela med andra. Redan från födseln tar vi initiativ till fysisk och verbal kommunikation.  

Säljö (2014) förankrar denna syn på utveckling som ett sociokulturellt perspektiv på mänsk-
ligt lärande och utveckling där kommunikativa processer blir centrala. Det är genom kommu-
nikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter. Det är genom att höra vad 
andra talar om och hur de ser på omvärlden som barnet blir medvetet om vad som är värde-
fullt och intressant att betrakta i varje situation. Att kunna läsa och skriva innebär oftast att 
man behärskar en kommunikativ praktik och denna praktik innehåller i sin tur oftast någon 
form av fysisk verksamhet. 
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5. Metod 

Ahrne och Svensson (2015) menar att behovet att vara kreativ som forskare är lika stort 
oberoende av vilken typ av data man arbetar med. Det är nödvändigt att kombinera olika 
vetenskapliga metoder för att få fram ny kunskap. Skillnaden mellan kvalitativa och 
kvantitativa metoder är av praktisk natur och de är bra till olika saker. Resultat från såväl 
kvalitativ som kvantitativ forskning bör användas, tolkas och förstås. 

 

5.1 Val av metod 

Kvalitativa metoder är enligt Ahrne och Svensson (2015) ett övergripande begrepp för alla ty-
per av metoder som bygger på intervjuer, observationer eller analys av texter som inte direkt 
utformas för att analyseras med kvantitativa metoder såsom statistik och andra räkneverktyg. 
Kvalitativa data gäller sådant som en händelse, ett yttrande, en bild, smak eller beröring. 
Kvantitativa data är istället en beräkning, en mängd av ett fenomen som antal, vikt, längd, ål-
der, summa eller differens. Det empiriska materialet kan utsättas både för kvalitativa och 
kvantitativa analyser oberoende av metod. Det beror helt och hållet på vad det är forskaren är 
intresserad av att få fram. 

Begreppet ”methodological thinking” (Loseke, 2013, s. 10) innefattar förståelsen av så många 
forskningsverktyg som möjligt. Det finns inte ett universellt forskningsverktyg som är det 
bästa utan man ska använda sig av de verktyg, det vill säga observationer, intervjuer eller en-
käter, som passar bäst för ändamålet. Inget sätt är bättre än det andra utan helt enkelt beroende 
av vad det är man vill ta reda på i sin undersökning. Detsamma gäller det tillvägagångssätt 
man använder för analys.  

Enligt Wibeck (2010) är det viktigt att uppmärksamma att det inte finns några rätt eller fel i 
valet av metod då det finns metoder som är mer eller mindre lämpliga för olika ändamål. 
Ibland blir forskaren först i efterhand medveten om att en annan metod än den han eller hon 
valt kanske skulle ha varit mer lämpad. Det krävs en medvetenhet om att olika forskningsstra-
tegier kan ge olika typer av data och att resultaten därmed eventuellt kan variera. 

Min ursprungliga metodologiska utgångspunkt var att göra en enkätstudie med elever i års-
kurs 9. Efter närmare eftertanke och en djupdykning i metodologisk litteratur ändrade jag rikt-
ning, främst då skriftliga enkäter visade sig kunna begränsa informationsflödet. Min metodo-
logiska utgångspunkt för studien blev istället att genomföra fyra stycken kvalitativa fokus-
gruppsdiskussioner i årskurs 9, med fokus på muntligt informationsutbyte med elever. 

Fokusgrupper är enligt Wibeck (2010) en forskningsteknik där data samlas in genom gruppin-
teraktion runt ett ämne som bestämts av forskaren. Med forskningsteknik menas en metod 
som syftar till datainsamling för forskningsändamål, därigenom kan fokusgrupper särskiljas 
från andra grupper som har någonting annat än forskning som huvudsyfte. Kvale och Brink-
mann (2014) karaktäriserar fokusgruppmetoden som en nondirektiv intervjustil där det viktig-
aste är att få fram en rik samling synpunkter på det som är i fokus för gruppen.  

Ahrne och Svensson (2015) redogör för fokusgruppmetoden som användbar om ämnet som 
ska diskuteras är välbekant för målgruppen och när det finns ett gemensamt intresse mellan 
forskaren och gruppen att diskutera ämnet. Interaktion är ett viktigt inslag eftersom metoden 
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är avsedd att utforska målgruppens verklighet och ge en bild av hur målgruppen tänker och 
talar. 

 

5.2 Fokusgruppmetoden 

Ahrne och Svensson (2015) beskriver hur en grundläggande förutsättning för en väl genom-
förd fokusgruppstudie är en noggrann planering som är väl grundad i forsknings- eller upp-
satsprojektets syfte. Ett studieprotokoll, med beskrivning av nyckeldiskussionsfrågor, grupp-
sammansättning, gruppledarens roll och funktion och beskrivning av genomförandet bör skri-
vas och vara klart före genomförandet av fokusgruppsdiskussionerna. 

Varje fokusgruppsdiskussion bör pågå högst en till två timmar inklusive paus (Ahrne och 
Svensson, 2015). Hur många frågor som kan diskuteras under denna tid beror på syftet med 
studien och komplexiteten i ämnet men fyra till sex frågor är normalt att diskutera under en 
period av två timmar. Wibeck (2010) hänvisar till en studie där det bland åldersgruppen 7-11-
åringar var optimalt att genomföra fokusgruppsdiskussionen i två delar om vardera 20 minu-
ter, med en inlagd fikapaus i mitten. När den sammanlagda diskussionstiden överskred 45 mi-
nuter sjönk barnens engagemang och kvaliteten i svaren började försämras. En fråga som en-
ligt Wibeck (2010) kan vara lite känslig är hur gruppdeltagarna eventuellt ska ersättas för sin 
medverkan. Förslag på ersättning kan vara sådant som fika, en mindre summa pengar, pre-
sentkort, donationer eller helt enkelt ingenting. 

Ahrne och Svensson (2015) poängterar att avsikten med fokusgrupper är att få deltagarna att 
dela med sig av sina erfarenheter och det har visat sig att människor har större benägenhet att 
göra det när miljön är tillåtande och icke-dömande. Diskussionen leds av en gruppledare som 
leder och stärker gruppen att dela med sig av sina erfarenheter. Det ses som en fördel om 
gruppledare och forskare är en och samma person. Den dubbla rollen erbjuder enligt Ahrne 
och Svensson (2015) mer insikt i och kunskap om forskningsprojektet och de data som sam-
lats in än att bara analysera data. Gruppledarens roll och erfarenhet, valet av deltagare och ge-
nomförande av fokusgrupperna är viktiga faktorer att tänka på när man skapar en trygg miljö. 

Moderatorns (gruppledarens) roll skiljer sig åt beroende på vilken typ av fokusgrupp det 
handlar om (Wibeck, 2010). I en ostrukturerad fokusgrupp är moderatorns uppgift att introdu-
cera ämnet och därefter endast ingripa i diskussionen när det behövs, om gruppen glider förbi 
något ämne av intresse eller om vissa personer tar över diskussionen. I en strukturerad fokus-
grupp får moderatorn mera rollen av en traditionell intervjuare som håller sig till på förhand 
fastställda frågor, något som gör det möjligt att försäkra sig om att de önskvärda ämnes-
aspekterna täcks in. Det får dock inte medföra att deltagarna saknar utrymme att komma med 
egna synpunkter. Målet för fokusgruppen är inte att nå samförstånd om de frågor som diskute-
ras eller finna lösningar på dem, utan att föra fram olika uppfattningar i en eller flera frågor. 

Wibeck (2010) rekommenderar att moderatorn använder sig av en intervjuguide vid fokus-
gruppssessionen, särskilt om det finns vissa ämnesaspekter som forskaren verkligen vill ha 
belysta. Den kan utformas på olika sätt beroende på om fokusgruppen är strukturerad eller 
ostrukturerad. I de fall moderatorn vill styra intervjun och göra en strukturerad intervjuguide 
belyser Wibeck (2010) fem olika typer av frågor som bör ingå. Dessa frågor består utav: öpp-
ningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor samt avslutande frågor. 

Syftet med öppningsfrågorna är enligt Wibeck (2010) att få deltagarna att bli bekanta med 
varandra och känna att de hör ihop med varandra, att öka graden av gruppkohesion. Alla får 
svara på dessa frågor och det ska vara snabba svar. Öppningsfrågorna ska hellre handla om 
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fakta än om attityder och åsikter. Dessa frågor brukar ej tas med i analysen. Introduktionsfrå-
gor används för att introducera det ämne som deltagarna ska diskutera. De kan också ge möj-
lighet för deltagarna att reflektera över egna erfarenheter som har med ämnet att göra. Dessa 
frågor bör vara öppna och ge deltagarna möjlighet att tala om hur de ser på det fenomen som 
står i centrum för diskussionen. För att föra samtalet fram till diskussionens nyckelfrågor 
trycker Wibeck (2010) på användandet av övergångsfrågor. Här ges deltagarna möjlighet att 
gå djupare in på sina erfarenheter av diskussionsämnet. De viktigaste frågorna för analysen är 
nyckelfrågorna, då ges forskaren möjlighet att få information kring kärnämnet i studien. 
Nyckelfrågorna rekommenderas vara mellan två och fem till antalet och ställs när en tredjedel 
eller hälften av den utsatta tiden för fokusgruppssessionen har gått.  

Sist kommer de avslutande frågorna. Wibeck (2010) menar att de kan läggas upp på olika sätt, 
antingen ges deltagarna möjlighet att uttrycka sin slutliga position och reflektera kring vad 
som sagts i diskussionen eller så gör moderatorn en kort muntlig sammanfattning av nyckel-
frågorna och vilka övergripande idéer som framkommit av diskussionen. Det allra sista som 
händer i en fokusgrupp som följer en strukturerad frågeguide är att moderatorn ställer en slut-
fråga. Den ska fungera som en försäkring för att ingen viktig aspekt har förbisetts och inleds 
gärna med en kort överblick över studiens syfte. Därefter ställer moderatorn en fråga om det 
är någonting gruppen har missat eller om det är någon som vill tillägga någonting.  

Fokusgruppssessionen kan dokumenteras med diktafon, bandspelare och/eller videokamera 
(Wibeck, 2010). Enbart ljudinspelning fungerar bra då gruppmedlemmarna oftast tänker bort 
diktafonen och talar som om den inte fanns där. Det finns problem då det med enbart ljudin-
spelning kan vara svårt att veta vem som talar. Detta kan dock till stor del avhjälpas genom att 
moderatorn för korta anteckningar under fokussessionens gång. 

  

5.3 Urval 

Alderson (2001) poängterar vikten av att använda sig av barn och unga som medforskare ef-
tersom deras delaktighet är viktig för att förstå den data som berör dem. Medforskare kan 
hjälpa till att hitta nya teorier och metoder som lyfter och skapar fördjupad kunskap inom det 
aktuella forskningsområdet. Barn och ungdomar förstår enligt Alderson (2001) sin närmiljö 
bättre än de vuxna och är oftast öppna för att hjälpa till så länge man visar dem den respekt de 
förtjänar.   

Artikel 12 i Konventionen om barnets rättigheter (FN, 1989/1990) styrker alla barns rätt att bli 
lyssnade till, att bli tagna på allvar och att delta i beslut som rör dem. Att skapa rätt förutsätt-
ningar för att låta barnens röster bli hörda är av stor betydelse för lärande och utveckling. Wi-
beck (2010) påpekar att en anledning till att välja fokusgrupper framför individuella intervjuer 
är att barn som samlas i grupp kan känna sig mer bekväma att svara på frågor bara genom att 
vara flera till antalet än forskarna. På det sättet får de en möjlighet att göra sig hörda på ett 
mer avslappnat sätt än om de hade blivit intervjuade enskilt av en främmande vuxen. Även 
Ahrne och Svensson (2015) belyser hur fokusgruppers kollektiva karaktär kan ge deltagarna 
makt att stärka sina egna åsikter och erfarenheter.  

För att fokusgruppen ska fungera så bra som möjligt fodras därmed en lämplig blandning av 
personer. Flera forskare hävdar enligt Ahrne och Svensson (2015) att fyra, fem grupper är 
rimligt för att samla empiriskt material till en studie. Antalet grupper beror även på antalet 
deltagare i varje grupp, något som kan variera. Vidare framhäver Wibeck (2010) att det finns 
olika teorier om hur stor en fokusgrupp bör vara. För få deltagare kan innebära inbyggda 
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spänningar och för många deltagare kan innebära en klar risk för att det bildas subgrupper 
som talar med varandra istället för med hela gruppen, eller att mer tillbakadragna personer 
överhuvudtaget inte kommer till tals. Wibeck (2010) rekommenderar därmed att ett lämpligt 
deltagarantal i en fokusgrupp består av fyra till sex personer.  

För denna studie tillfrågades deltagarna med hjälp av rektorer och undervisande lärare/mento-
rer. Med anledning av den relativt korta tidsramen för studiens genomförande valde jag skolor 
i närheten. Jag kontaktade rektorer för godkännande samt mejlade ut informationsbrev och 
missivbrev till berörda lärare för kännedom. Elever ur sammanlagt fem klasser i årkurs 9 på 
de två skolorna informerades om studiens syfte och genomförande samt tillfrågades om delta-
gande via sina lärare. En anledning till att studien riktar sig mot elever i årskurs 9 är att de har 
möjlighet att redogöra för sina upplevelser kring lärmiljön med erfarenheter från hela grund-
skoletiden som referens. En annan anledning är att det förenklar de etiska perspektiven i stu-
dien då samtliga elever har fyllt 15 år.  

24 elever tillfrågades att medverka i studien, alla var positiva till att delta och tackade ja. Ett 
missivbrev med information kring studien och etiska riktlinjer lästes upp vid förfrågan om 
deltagande för att sedan delas ut för underskrift vid själva fokusgruppstillfället. Ett informat-
ionsbrev skickades även med hem till vårdnadshavare, dock utan krav på underskrift. För att 
skapa en så intressant gruppdynamik som möjligt bestod fokusgrupperna av en grupp pojkar, 
en grupp flickor samt två grupper med både pojkar och flickor. Jag förlitade mig helt på lärar-
nas kompetens gällande vilka elever som kunde tänkas passa att delta. I tre grupper gick delta-
garna i respektive fokusgrupp i samma klass, i en grupp gick deltagarna i två olika klasser. 
Vid den sista fokusgruppsdiskussionen var en av eleverna sjuk vilket resulterade i att tre utav 
fokusgrupperna bestod utav 6 elever vardera och en fokusgrupp bestod utav 5 elever. Sam-
manlagt deltog alltså 23 elever i årskurs 9 i studien.    

 

5.4 Genomförande 

Fokusgruppsdiskussionerna genomfördes på två kommunala högstadieskolor, en lite mindre 
skola utanför centrum samt en lite större skola i anslutning till centrum. På den mindre skolan 
höll vi till i ett grupprum och på den större skolan satt vi i ett klassrum. Vi satt placerade i en 
ring med diktafonen på ett bord i mitten så att alla elever såg varandra och kunde göra sig or-
dentligt hörda.  

Inledningsvis informerade jag samtliga fyra fokusgrupper om studiens syfte, praktiska upp-
lägg och etiska riktlinjer genom att läsa upp missivbrevet för deltagarna. De ombads sedan att 
skriva under som ett godkännande på sitt deltagande. När detta var klart satte jag på diktafo-
nen och följde den strukturerade intervjuguide som jag noggrant förberett med hjälp av Ahrne 
och Svensson (2015) samt Wibeck (2010). Eleverna fick kopior på de olika frågeställningarna 
kopierade med stor text på blått papper för att underlätta läsning och förståelse. Under fokus-
gruppsdiskussionerna agerade jag gruppledare/moderator och ställde frågor till fokusgruppen 
som de sedan diskuterade. Vissa grupper hade betydande mer interaktion än andra vilket med-
förde att min roll som gruppledare/moderator varierade gällande grad av inblandning och 
traditionell intervjuteknik. Oavsett interaktionsnivå fick samtliga deltagare möjlighet att göra 
sina röster hörda.  

Varje fokusgruppsdiskussion tog mellan 40-55 minuter inklusive fika, där eleverna bjöds på 
festis och bullar som tack för sin medverkan. Allt som sades under såväl diskussion som fika-
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stund spelades in via diktafon. Fikastunden påverkade inte diskussionen utan eleverna fort-
satte att prata utan avbrott. Ungefär hälften av den inspelade tiden i varje fokusgrupp gick åt 
till att diskutera öppningsfrågor, introduktionsfrågor och övergångsfrågor innan jag som 
gruppledare/moderator styrde över på nyckelfrågor. Då samtliga grupper tappade fokus på 
slutet av varje diskussion avslutade jag sessionerna utan sammanfattning eller någon avslu-
tande fråga annat än en kort avstämning om deltagarna kände sig nöjda med det som blivit 
sagt. 

 

5.5 Bearbetning och analys av data  

Linell (1994) ger exempel på tre olika transkriptionsnivåer. Allmänt gäller att ju grövre tran-
skription, desto mer förlorar man möjligheten till att analysera interaktionen i gruppen. Nivå 1 
innebär en detaljerad transkription där man antecknar alltifrån talspråksformer, talstyrka, 
tvekljud, överlappande tal, betonande ord och talhastighet. Alla talturer inleds med liten bok-
stav och uppbackningar mellan talare skrivs som egna talturer. Nivå 2 innebär en ordagrann 
transkription där alla identifierbara ordförekomster återges och omtagningar, felstarter och lik-
nande skrivs ut. Längre pauser markeras med sekunder inom parentes och kortare pauser med 
en punkt inom parentes. Till skillnad mot i nivå 1, används konventionell stavning och skilje-
tecken i nivå 2. Nivå 3 är helt skriftspråksnormerad. Oavslutade meningar, omtagningar, 
tvekljud och uppbackningar har helt tagits bort. Texten inleds med stor bokstav och texten be-
står av fullständiga meningar. Syftet med den sistnämnda typen av transkription, nivå 3, är i 
första hand att återge det huvudsakliga innehållet i det som sägs.  

En första transkription kan enligt Wibeck (2010) med fördel ligga någonstans mellan nivå 2 
och 3 då det kan vara av värde att få med alla deltagares uppbackningar och kommentarer, 
samt markeringar om det uppstår korta eller långa pauser. Wibeck (2010) poängterar att det 
sällan är nödvändigt att transkribera så noggrant som på nivå 1, särskilt inte om man syftar till 
att göra en innehållsanalys och inte alls är intresserad av att analysera interaktionen mellan 
deltagarna. Det kan också vara fördelaktigt för moderatorn att själv transkribera sitt material, 
gärna så snabbt som möjligt efter inspelningen. När man sitter och skriver ner diskussionen 
ges tillfälle att reflektera över hur analysen av materialet skulle kunna utformas. 

Ett vanligt syfte med analys av material från fokusgrupper är att komma åt innehållsmässiga 
aspekter av det som sägs, något som belyses av Wibeck (2010). Analys av fokusgruppsdata 
handlar om att koda materialet, dela upp det i enheter och söka efter trender och mönster. Det 
är viktigt att forskaren är medveten om sitt tillvägagångssätt och att forskaren kan förklara 
analysprocessen. När man genomför analysen kan man till exempel ta hjälp av färgpennor och 
markera kategorier, det hjälper till att rent praktiskt dela in det transkriberade materialet i 
mindre delar. Wibeck (2010) poängterar att målet med analysen är att upplysa människor om 
sådant som de inte visste sedan tidigare och att lyfta förståelsen till en ny nivå.   

Samtliga fyra fokusgruppsdiskussioner som genomfördes har spelats in via diktafon och tran-
skriberats. Dessa inspelningar tillsammans med utskrifterna ligger till grund för min analys av 
det insamlade materialet. För att underlätta transkriberingen skrev jag korta minnesanteck-
ningar under själva fokusgruppsdiskussionerna, dessa kom dock inte till särskilt stor nytta då 
de endast innehöll korta fragment av det som kommer fram i det transkriberade materialet. 
Vid en första transkribering av det inspelade materialet använde jag mig av en blandning av 
transkriptionsnivå 2 och 3 enligt riktlinjer från Linell (1994) och Wibeck (2010). Detta gjor-
des i anslutning till respektive fokusgruppsdiskussion. Jag transkriberade skyndsamt för att 
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underlätta transkriptionsarbetet, för att minimera risken att transkribera fel samt för att för-
bättra mina möjligheter till analys- och tolkningsarbete längre fram i analysprocessen. Senare 
komprimerades det empiriska materialet till att mer efterlikna transkriberingsnivå 3 enligt 
riktlinjer från Linell (1994) och Wibeck (2010). Detta gjordes med avsikt att underlätta arbetet 
med innehållsanalysen.  

För att komma åt de innehållsmässiga aspekterna av det som sades i respektive fokusgrupp 
använde jag mig av överstrykningspennor i olika färger för att koda transkriberingsmaterialet 
och dela upp det i olika enheter och teman. Då mitt material bestod utav kvalitativa fokus-
gruppsdiskussioner med hög grad av struktur sammanföll flera teman som framträdde i resul-
tatet med frågeområden i intervjuguiden. Nästa steg var att tolka nämnda teman och urskilja 
mönster för att sedan analysera med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet.   

 

5.6 Studiens tillförlitlighet och trovärdighet 

Reliabilitet behandlar forskningsresultatens tillförlitlighet. Begreppet tillförlitlighet tar upp 
frågan om ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare. Det hand-
lar om säkerhet och precision i datainsamlingen, om det finns en överensstämmelse mellan 
olika insamlingstillfällen med samma metod. Wibeck (2010) understryker hur människan har 
en tendens att se och höra sådant som bekräftar det hon redan vet, därför är det viktigt att en 
analys verifieras. Ett sätt att försäkra sig om reliabilitet och tillförlitlighet i fokusgruppsstudier 
är att se till att det finns tillräckligt med data, att data redovisas ordentligt samt att man jämför 
utsagor mellan olika fokusgrupper. Wibeck (2010) påpekar att detta är en fördel jämfört med 
annan kvalitativ forskning. Reliabiliteten ökar också om samma moderator får leda alla de fo-
kusgrupper som ingår i en studie.  

Validitet handlar enligt Kvale och Brinkmann (2014) om att den sammanlagda forskningspro-
cessen ska kunna betraktas som trovärdig. Som forskare är det viktigt att kritiskt granska, 
kontrollera och ifrågasätta det egna arbetet och de val som görs genom hela forskningsproces-
sen för att bidra till studiens trovärdighet. Ahrne och Svensson (2015) trycker på att trovärdig-
het hos forskning bygger på att forskningen är systematisk, noggrann och rigoröst gjord. En 
hög trovärdighet kräver att forskaren är väl insatt i projektet och kan metoden. Gällande fo-
kusgruppsdiskussioner är en väl planerad studie i en förtroendefull miljö central när man arbe-
tar med grupper som kan uppfattas som sårbara, exempelvis diskussioner med barn och ung-
domar. 

I studien har jag genomfört kvalitativa fokusgruppsdiskussioner med hög grad av struktur. 
Trots detta är det inte helt otänkbart att deltagarna svarar något annorlunda vid en ny fokus-
gruppsdiskussion. Två sätt att försöka stärka tillförlitlighet och trovärdighet i studien var att 
genomföra fyra stycken fokusgruppsdiskussioner på två olika skolor och att jag själv agerade 
moderator vid samtliga tillfällen. Andra sätt att försöka stärka tillförlitlighet och trovärdighet i 
studien var att göra en väl planerad studie där jag var väl inläst gällande fokusgruppmetoden, 
att planera genomförandemiljön noggrant samt att spela in fokusgruppsdiskussionerna för or-
dagrann transkribering.  

 

5.7 Etiska överväganden 

Ahlberg (2009) belyser att etiska överväganden alltid måste göras vid forskning som involve-
rar människor. Även om forskningen har en lagstadgad frihet så gäller vissa begränsningar, en 
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sådan begränsning är att de människor som medverkar i forskning ska skyddas. Det okränk-
bara människovärdet ska alltid respekteras. 

En viktig del av forskningsetiken enligt Vetenskapsrådet (2017) rör frågor om hur personer 
som medverkar i forskning som försökspersoner eller informanter får behandlas. Dessa perso-
ner ska i största möjliga utsträckning skyddas från skador eller kränkningar i samband med att 
de medverkar i forskning. Vetenskapsrådet (2002) konkretiserar det grundläggande individ-
skyddskravet i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa krav kallas informationskra-

vet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med informationskravet och 
samtyckeskravet menas att de personer som studeras ska bli informerade om vad studien inne-
bär, vilka villkor som gäller och att de utifrån denna information har rätt att själva bestämma 
om de vill medverka i studien eller inte. Vetenskapsrådet (2002) påpekar att det i vissa fall bör 
inhämtas samtycke från vårdnadshavare, till exempel om de som undersöks är under 15 år. 
Uppgifter som i forskningssyfte anskaffats om enskilda individer måste bevaras och redovisas 
på ett sådant sätt att de inte sprids eller att enskilda människor kan identifieras av utomstå-
ende, så kallad konfidentialitet. Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda personer 
som samlats in i forskningsändamål inte får användas till annat än forskning.  

Vetenskapsrådet (2017) tar upp ytterligare begrepp gällande etiska principer, dessa är sekre-

tess, tystnadsplikt och anonymitet. Uppgifter kan omfattas av sekretess endast om det finns 
angivet i lag, vanligtvis offentlighets- och sekretesslagen. Krav på tystnadsplikt ställs på en 
del yrkesgrupper i både lag och etiska regler, något forskaren måste vara införstådd med. Ano-
nymisering eller avidentifiering innebär att kopplingen mellan forskning och en bestämd indi-
vids identitet har eliminerats. Anonymitet kan också uppnås genom att man gör insamlingen 
av material utan att en bestämd individs identitet antecknas.  

Då samtliga elever som medverkade i studien hade fyllt 15 år så fanns det en viss frihet kring 
de etiska valen. Eleverna informerades och tillfrågades en första gång om studien via sina 
mentorer/lärare och fick därefter ett par dagar på sig att ta ställning till om de ville medverka i 
studien eller ej. När de bestämt sig återkopplade de till sina mentorer/lärare. Vid diskussions-
tillfället delade jag ut ett informationsbrev adresserat till vårdnadshavare som eleverna fick ta 
med sig hem, dock utan krav på underskrifter. Jag inledde sedan varje fokusgruppsdiskussion 
med att läsa upp innehållet i missivbrevet adresserat till deltagarna. Där informerades eleverna 
ännu en gång om studiens syfte, genomförande samt viktiga etiska forskningsaspekter. Ele-
verna fick möjlighet att ställa frågor, sedan ombads de skriva under missivbrevet innan fokus-
gruppsdiskussionerna drog igång.  

Uppläsning av missivbrevet, övrig information kring studien och frågestund med eleverna in-
för fokusgruppsdiskussionen finns inte inspelad på ljudfil eller transkriberad. Wibeck (2010) 
skriver att information kring fokusgruppsdiskussionen inte nödvändigtvis behöver finnas in-
spelad då det transkriberade materialets huvudsakliga uppgift är att erbjuda empiri för vidare 
analys. Vid den erbjudna frågestunden var det endast en elev som hade en fråga och det var 
angående anonymitet. Jag förklarade att studien inte omfattades av någon sekretess men för-
säkrade eleven att ingen koppling skulle kunna göras mellan eleven och studien. Jag förkla-
rade också att alla ljudfiler och transkriberad text kommer att förstöras efter att studien är slut-
förd och min examensuppsats är godkänd, varpå eleven blev nöjd. I övrigt ställdes inga frågor. 
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6. Resultat och analys 

Studiens syfte är att bidra med kunskap kring hur några elever i årskurs 9 uppfattar lärmiljön 
och inkluderande processer i det klassrum där de har sin svenskundervisning, samt hur de 
anser att lärmiljön kan förbättras med särskilt fokus på läs- och skrivutveckling. Resultatet 
presenteras utifrån de fyra fokusgruppsdiskussioner som har genomfört i studien. Analysen 
presenteras utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 

 

6.1 Presentation av fokusgrupper 

Deltagarna går i årskurs 9 på två olika kommunala högstadieskolor, en mindre skola och en 
större skola. Skolorna anges som skola A och skola B. På skola A, den mindre skolan, deltog 
12 elever med 6 elever i respektive fokusgrupp. På skola B, den större skolan, deltog 11 
elever med 6 elever i en fokusgrupp och 5 elever i en annan då en flicka uteblev på grund av 
sjukdom. Varje fokusgruppsdiskussion benämns som fokusgrupp 1 till 4 i den ordning som de 
genomfördes. Vid citering benämns varje elev i respektive fokusgrupp med påhittade namn 
som startar på bokstäverna A-F i den ordning som de presenterade sig under öppnings-
frågorna.  

 

6.2 Fokusgrupp 1 

Fokusgrupp 1 genomfördes på skola A och bestod utav 6 elever, 3 flickor och 3 pojkar från 
samma klass. Följande resultat kunde utläsas ur det transkriberade materialet. 

Det klassrum som eleverna tycker bäst om har stora fönster på sidan, så ljuset kommer in na-
turligt. De säger att det är skönare med dagsljus än att ha lampor tända. Det är en stor sal och 
det är tyst i klassrummet. De är i klassrummet ofta, det känns tryggt. På väggarna hänger det 
en stor världskarta och lite tavlor. Det finns även material som andra elever har tillverkat, 
oklart exakt vad det består utav.  

Det klassrum där eleverna har sin svenskundervisning innehåller stolar, bänkar, lampor och 
några prydnadstavlor. Ljudnivån är störande då koncentrationen bryts av att andra elever skri-
ker utanför klassrummet. Grupprummet i anslutning till klassrummet är isolerat, där störs man 
inte lika mycket. Det är kallt i klassrummet på vintern och varmt på sommaren. För att för-
bättra sin koncentration, sin läsning och sitt skrivande tycker eleverna att det är viktigt med en 
dräglig luftmiljö.  

Att det inte är så många klasser före en, så att det får vara tomt en stund för annars, på sommaren kan 
det va, främst på sommaren så är det oftast väldigt varmt när vi har varit många klasser. Och då öpp-
nar man fönstren och då hör man barnen därnere, så då blir det hög ljudnivå. (Cecilia) 

Tekniska hjälpmedel i det klassrum där eleverna har sin svenskundervisning består framförallt 
av en IVB som är en stor interaktiv tv med touchfunktioner och tillhörande projektor samt en 
varsin digital enhet som eleverna benämner som tabb. Oklart om denna tabb är en läsplatta 
eller en dator. IVB:n används av lärare för att skriva, rita och måla på under genomgångar i 
helklass. Svenskläraren använder sig av IVB:n för att visa Powerpoints, till exempel vad en 
novell ska innehålla och liknande. Eleverna tycker att detta är bra då man kan gå tillbaka till 
genomgångarna senare eftersom de sparas via lärarens dator. ”Det är bättre när man har ge-
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nomgångar, så du kan gå tillbaka till dom efteråt, för dom försvinner inte liksom. Det blir re-
petition liksom. Så det är bra. Man går tillbaka till dom nästa lektion” (Elin). Flera elever fotar 
genomgångar på tavlan och IVB:n med hjälp av sina mobiltelefoner. Några elever skriver av 
skärmen istället.  

Tabben används generellt som skrivstöd för alla elever i klassrummet.  Tabben används också 
för att spela upp texter och filmer. För skrivandet används appen One note. Via tangentborden 
finns en funktion där man kan prata in istället för att skriva om man har svårt att få ner text för 
hand. De elever som har dyslexi eller andra former av svårigheter har tillgång till särskilda ap-
par, till exempel Legimus och Inläsningstjänst, där de kan lyssna på ljudböcker. Elevers olik-
heter jämnas ut, alla elever inkluderas i undervisningen och få det individuella stöd de behö-
ver. Ibland läser läraren texter högt. Flera elever upplever att de förstår bäst genom att få tex-
ten uppläst samtidigt som de följer med i texten. Några elever föredrar att läsa texten själva 
utan att lyssna. Flera elever lyssnar på musiktjänsten Spotify när de arbetar, de lyssnar med 
hörlurar medan andra elever tycker att de arbetar bättre utan musik.  

Det finns två lärare i svenskklassrummet, en undervisande lärare och en extralärare som 
främst hjälper dem som behöver stöd med skrivandet och/eller läsandet. Extraläraren är kopp-
lad till två klassrum under samma lektion och går emellan, på så vis får de elever som behöver 
stöd med sitt läsande och skrivande stöttning inom den ordinarie undervisningsgruppen. Alla 
elever inkluderas inom klassrummets ramar. Den undervisande läraren skriver upp det som 
eleverna ska göra på tavlan samt ansvarar för alla genomgångar och betygsättning. Stödmallar 
såsom planeringar finns via plattform på internet. I klassrummet finns lappar med tips om hur 
man analyserar och utvecklar texter. Man arbetar inte med bildstöd i svenskan men det före-
kommer i samhällsorienterade ämnen och andra språk. Eleverna tycker att svensklärarna är 
bra och att de får den hjälp de behöver i svenskklassrummet.  

Behöver man hjälp så hjälper hon liksom, kan hon inte svaret eller, då liksom så försöker hon få reda 
på svaret istället för att strunta i en och bara nej typ, jag kan inte, hejdå typ. Hon försöker att hjälpa. 
(Frank) 

Eleverna sitter två och två i klassrummet. De tycker att de har möjlighet att lära sig tillsam-
mans ”om de vill” (David), både med dem de sitter bredvid och med elever som lärarna har 
valt ut. Lärarna anses fördela arbetet på ett sätt så att elevernas förmågor jämnas ut. Att jobba 
tillsammans med klasskamrater upplevs vara ett stöd. Grupparbete sker inte så ofta, de minns 
att de har skrivit krönikor i grupp. Eleverna berättar att de har möjlighet att lämna klassrum-
met och arbeta med kompisar i angränsande utrymmen när de så önskar. Alla elever är över-
ens om att de vågar uttrycka sin mening i klassrummet men påpekar att det finns elever som 
tycker att det är jobbigt att bli ifrågasatta av sina klasskamrater, att det förekommer grupp-
tryck. De tycker dock att alla elever i klassrummet har samma villkor och möjlighet att lära 
sig lika mycket, oavsett individuella förutsättningar för lärande. Om eleverna behöver hjälp-
medel och mer stöd upplever de att de har tillgång till det i klassrummet. Extra anpassningar 
och stödinsatser baseras på ett inkluderande tänk, där elever och lärare stöttar varandra för att 
skapa en tillfredsställande lärmiljö för alla elever att lyckas med sitt lärande.  

Eleverna avrundar med att påpeka att läraren är särskilt viktig för den pedagogiska miljön, att 
läraren hjälper till att stötta när de inte kan ta sig vidare i lärandet på egen hand.  

Den pedagogiska miljön är den viktigaste. Ja, om läraren inte skulle vara där och det skulle bara stå på 
en skärm vad vi skulle göra så skulle det bli svårt för då skulle vi kanske inte fatta riktigt. (Frank) 
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Eleverna föreslår fler synliga stödmallar för att stötta läs- och skrivutvecklingen i 
klassrummet, ju synligare desto bättre. För att öka koncentration och luftmiljö i klassrummet 
bör det vädras ut ordentligt mellan olika lektioner.  

 

6.3 Fokusgrupp 2 

Fokusgrupp 2 genomfördes på skola A och bestod utav 6 pojkar från samma klass. Följande 
resultat kunde utläsas ur det transkriberade materialet. 

Eleverna har flera förslag på klassrum som de tycker om. Överlag så handlar det om stora 
klassrum med sköna stolar, med stora fönster där solen inte skiner direkt in och där man har 
lektioner ofta. Ett bra klassrum får inte vara för ljust men heller inte för mörkt. Det är viktigt 
att tavlan sitter bra placerad så att man ser den tydligt oavsett var i klassrummet man sitter. 
Tekniska hjälpmedel ska fungera. Någon elev vill ha tyst i klassrummet medan andra elever 
påpekar att de inte störs av prat.  

Eleverna har svenskundervisning i tre olika klassrum med likartat utseende. Det klassrum som 
de tycker fungerar bäst är större och ljusare än de andra två och har planscher med olika ord-
klasser. Det klassrum som de tycker minst om är mörkt och där sitter IVB skärmen och 
whiteboardtavlan dumt till. Skärmen och tavlan är inte fullt synliga för alla elever i klassrum-
met så man måste sitta på den främre raden för att ha bra koll.  

Det är det mörkaste klassrummet och så sitter tavlorna dumt till. IVB:n täcker tavlan, själva den vita 
tavlan som man skriver upp allt på, alla ser inte vad det står där. Det är bara dom på främre raden som 
ser den. (Erik) 

Ljudnivån i de tre klassrummen är ganska likvärdig, eleverna störs inte av inkommande ljud 
utan främst av varandra. Den sociala miljön påverkar koncentrationen. Luften i klassrummen 
påverkas av storlek. Om klassrummet är stort så tycker eleverna inte att det blir lika kvavt 
som i de mindre. 

Tekniska hjälpmedel i klassrummet består utav en IVB, tabbar, projektor, dator, högtalare och 
individuella hörlurar. Eleverna har också tillgång till rättstavningsprogram via sina tabbar. 
Andra hjälpmedel vid skrivandet är tavlor med vokaler, substantiv och verb som hänger på 
väggarna i klassrummet. Ibland hjälper läraren till med skrivandet genom att skriva upp stöd-
ord på tavlan. Andra stödmallar används också, såsom visuella instruktioner via IVB:n. Bild-
stöd används inte i svenskan utan förekommer i religion, engelska och spanska. Eleverna är 
positiva till att lärarna på skolan kan hantera tekniken, att de fortbildar sig och kan stötta ele-
verna när det gäller digitalisering.  

Dom åker på rätt mycket kurser och så, så dom lär sig mer och mer. I sjuan, då var det dom som frå-
gade oss rätt mycket. Nu frågar vi dom. Sen har vi två stycken borta i expeditionen som har, alltså har 
sån där utbildning på tabbarna. Så är det nått krångel med dom så förklarar dom vad som är fel eller så 
lämnar vi in dom så fixar dom, eller så får vi nya. (Christian) 

En god lärmiljö innehåller i första hand en ”bra lärare” (Didrik). Läraren ska kunna förklara 
så att alla elever förstår. Det är viktigt att läraren kan uttrycka sig på olika sätt och att läraren 
har kunskap om flera lärmetoder så att alla elever i klassrummet inkluderas i undervisningen 
och har en möjlighet att lära sig. Läraren skall vara säker på det han eller hon lär ut så att ele-
verna inte tappar förtroendet. För långa genomgångar gör så att man tappar koncentrationen. 
En bra lektion när man arbetar med att producera text innehåller en kort genomgång och till-
räckligt mycket tid att skriva på.  
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Om läraren är säker på det han lär ut och inte står och typ inte är riktigt säker och börjar googla och 
grejer då är det inte så roligt. Och han ska inte ha för långa genomgångar heller för då blir man bara 
trött och så lyssnar man inte på slutet. (Bastian) 

Vid läsning i svenskklassrummet så ser det olika ut för olika elever. Några lyssnar, några läser 
på tabbar, en del läser böcker och några elever både lyssnar och följer med i boken. Högläs-
ning förekom i tidigare årskurser, inte så mycket i årskurs 9 och då är det mest i engelskan. 
Eleverna använder inte filmer för att repetera genomgångar, det behövs inte då deras 
svensklärare förklarar på ett bra sätt. Vid skrivande används tabbbar, dator, whiteboard och 
IVB. Den sistnämnda är det mest läraren som skriver på men ibland får eleverna gå fram och 
använda den om de vill förklara någonting då IVB:n är interaktiv med en stor touchskärm. 
Det finns två lärare i svenskklassrummet, en som ansvarar för undervisningen och en ex-
tralärare som går mellan klasser för att hjälpa till. Eleverna anser att de kan få mycket person-
lig hjälp med sitt skolarbete, särskilt i svenskan. 

Eleverna jobbar inte så mycket parvis i svenskan, mest i engelskan och i andra ämnen. Däre-
mot så jobbar man en del med kamratrespons i svenskan där man får tycka till om varandras 
texter. Eleverna säger att de är bekväma med varandra i klassen, att de känner varandra väl 
och att många har gått tillsammans i flera år innan högstadiet. De är vana vid att hjälpas åt 
med sitt skolarbete. Eleverna tror att de lär sig tillsammans, främst genom att prata med 
varandra, till exempel vid gemensamma genomgångar där man behöver fråga saker eller om 
man behöver diskutera texter med en klasskamrat för att ta sig vidare i sitt skrivande. Ibland 
störs de dock av den sociala miljön i klassrummet, hur gruppen agerar. Om man håller sig till 
att prata om sådant som hör till ämnet kan alla elever fokusera bättre på sitt skolarbete.  

Jag störs av att vissa håller på och skriker och pratar om onödiga saker. Jag gillar när folk pratar om de 
pratar om rätt saker, men det är ganska många i vår klass som pratar om fel saker och så. (Bastian) 

Eleverna avrundar med att diskutera hinder och möjligheter gällande lärmiljön i 
svenskklassrummet. Då alla elever lär sig på olika sätt blir det aldrig riktigt samma villkor för 
alla elever. Att vara många lärare i ett klassrum anses ge ett bra stöd. Det är viktigt att ha 
studiero, så att den sociala miljön inte påverkar inlärningen negativt. Eleverna anser att 
skärmar är mer störande än stöttande, man vill inte tappa fokus av att undra vad som finns 
bakom dem. Obekväma möbler stör koncentrationen, särskilt vid läsning. Då vill man sitta 
bekvämt, till exempel i en mjuk soffa. 

 

6.4 Fokusgrupp 3 

Fokusgrupp 3 genomfördes på skola B och bestod utav 4 flickor och 2 pojkar från två olika 
klasser. Följande resultat kunde utläsas ur det transkriberade materialet. 

Flera elever uttrycker att hemklassrummet är det klassrum som de tycker bäst om. Där samlas 
hela klassen ofta och det uppfattas som tryggt då de är vana vid att vara där. Två elever gillar 
ett grupprum bättre. Det beskrivs som mysigt, något som hänger ihop med möblering, storlek 
och att det endast är ett fåtal elever därinne. För att man ska lära sig så mycket som möjligt i 
ett klassrum tycker eleverna att det ska vara lugnt och att placeringen är genomtänkt så att 
prat minimeras.  

Tyst, eller det ska vara lugnt. Man kan prata men det ska fortfarande vara lugnt. Bra platser liksom, 
bra fördelat där folk sitter så att det inte blir för mycket prat men man ska ändå ha rätt liksom, att 
prata. (Erika) 
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Den fysiska miljön i det ena klassrummet där fyra av eleverna har sin svenskundervisning in-
nehåller bord, bänkar och stolar. Det finns skåp med böcker och på väggarna hänger det tav-
lor, en världskarta och en klocka. Precis bredvid dörren hänger ett provschema, ett vanligt 
schema samt listor med olika grupperingar till slöjd och hemkunskap. Det är mycket ljud både 
i klassrummet och utanför vilket stör lektioner och framförallt genomgångar. Klassrummet 
upplevs som kallt för det mesta.  

Tekniska hjälpmedel i de klassrum där eleverna har sin svenskundervisning består främst av 
en så kallad Smart screen med projektor och interaktiv funktion. Den behöver dock kalibreras 
för att den interaktiva funktionen ska fungera. Klasserna har tillgång till Ipads ibland. De 
måste bokas klassvis av läraren inför varje lektion och tillhör ett arbetslag med flera klasser. 
En elev är särskilt upprörd över att alla elever inte har samma tillgång till digitala hjälpmedel 
samt att tekniken ofta krånglar, som vid inloggningar och vid uppkoppling mot internet. Alla 
elever anses inte ha samma villkor till lärande.  

Jag skriver bäst på dator och jag kan skriva hur långa saker som helst rätt snabbt utan att kolla på tan-
genterna. Läraren har sagt att jag skriver bättre i helhet på datorn men då säger dom, har du inte 
dyslexi eller nån sån hära skrivgrej, nej, då kan du glömma datorn. Det är det jag får höra. (Calle) 

Elever med läs- och skrivsvårigheter har fått egna Ipads via specialpedagog eller speciallärare 
för att kunna inkluderas i den ordinarie klassrumsverksamheten. De har även hjälp av appar 
som Inläsningstjänst och Legimus för att få texter upplästa. Mobilerna får inte användas på 
lektionerna annat än om klassen spelar frågespelet Kahoot eller om det av någon annan anled-
ning anses som nödvändigt. Den digitala uppkopplingen upplevs som sparsam.  

I svenskklassrummen förekommer det olika former av läsning. Man läser högt två och två 
med den man sitter bredvid och man kan få texten uppläst av läraren eller via ett digitalt hjälp-
medel. I en av klasserna har man tillgång till bokmärken för att underlätta läsningen så att 
man läser en mening i taget. Den läsning som ger bäst förståelse enligt eleverna är att följa 
med i texten samtidigt som någon annan läser och att få logiska förklaringar av läraren när 
man inte förstår sammanhanget i texten. En av svensklärarna brukar läsa upp svåra ord och 
förklara dem för klassen samt dela ut skriftliga förklaringar som textstöd när klassen läser ge-
mensamma texter. De former av skrivande som förekommer i klassrummen består främst av 
att besvara frågor och skriva i sin skrivbok, alternativt att skriva längre texter på Ipads. Ele-
verna har skrivit krönikor, sagor och recensioner under året.  

Båda klasserna har en lärare vardera som undervisar dem i svenska. Alla elever inkluderas i 
den ordinarie undervisningen, oavsett förutsättningar. Ett fåtal elever med olika former av läs- 
och skrivsvårigheter i respektive klass har under begränsade perioder möjlighet att gå iväg 
och få enskilt skrivstöd hos en speciallärare. Då får man i första hand hjälp med skrivandet i 
en lugn miljö. Eleverna önskar fler lärare i klassrummet för att få den hjälp de behöver. Vissa 
elever upplever lärmetoderna inom svenskämnet som ganska så enformiga, här märks det tyd-
liga skillnader mellan elever ur olika klasser. I den ena klassen arbetar eleverna främst med 
textbearbetning, arbetsblad och skrivuppgifter. ”Vi har typ samma arbetssätt hela tiden” (Er-
ika). Elever ur samma klass uttrycker oro kring gruppsammansättningar då läraren oftast be-
stämmer vem man ska arbeta med. Eleverna upplever inte alltid att man vågar säga vad man 
tycker i klassrummet. Man blir ibland påhoppad för att andra elever tycker att man säger fel 
saker. ”Alltså i övrigt så blir man ofta, om man säger fel och någon vet vad det är, då blir man 
rätt ofta påhoppad” (Calle).  

I den andra klassen förekommer mer variation, eleverna nämner att de har längre genom-
gångar, fler diskussioner och ser på filmer. Där består den sociala lärmiljön i klassrummet av 
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att eleverna lär sig tillsammans via gruppdiskussioner. De tycker att det fungerar bra, eleverna 
känner delaktighet och de tror att alla vågar uttrycka vad de tycker och tänker i klassrummet. 

Vår lärare pratar väldigt mycket och så här, visar filmer och sen ibland får vi uppgifter vi ska göra och 
så här. Vi har ganska mycket variation. Det är mycket diskussioner och så här men det är ganska skönt 
också. Det känns som vi väldigt ofta har gruppdiskussioner om saker och då lär man ju sig tillsam-
mans. (Alma) 

Eleverna kommer fram till flera slutsatser gällande hinder och förbättringsområden i svensk-
klassrummet. Tekniska problem ställer till med hinder i klassrummet. Tavlor utan pedagogisk 
relevans är mer eller mindre störande och kan göra så att eleverna tänker på annat än under-
visningsämnet. Sådant som hänger på väggarna bör istället gynna lärandet.  

Inte sätta upp såna här saker som man måste titta på, för då blir det så att man sitter och tittar och kol-
lar på det hela lektionen utan att göra någonting. Inte såna där bilder och sånt för då sitter man och 
kollar på dom och undrar vart är det där typ. (Doris) 

Det är viktigt med studiero i ett klassrum samt att angränsande utrymmen är ljudisolerade. 
Sköna möbler såsom mjuka stolar och soffor anses gynna koncentration. Eleverna föreslår en 
skofri skola då det skulle blir renare, mysigare, tystare och friare miljö för lärandet. Man 
slipper dessutom mycket av bankandet som förekommer med skor.  

 

6.5 Fokusgrupp 4  

Fokusgrupp 4 genomfördes på skola B och bestod utav 5 flickor från samma klass. Följande 
resultat kunde utläsas ur det transkriberade materialet. 

Hemklassrummet är det klassrum på skolan som eleverna tycker bäst om, det är också där 
som de har sin svenskundervisning. Flera elever säger att de är vana vid det klassrummet, att 
det känns tryggt.  

Jag tycker bäst om vårat hemklassrum. För dom andra känns så hära kalla, så det är inte så där att man 
är där direkt, man har ingen koppling. Det känns mer tryggare bara, att gå och sätta sig därinne än att 
gå och sätta sig i ett annat klassrum, kanske typ på övervåningen. Där är vi aldrig så där tycker jag inte 
om att va. (Astrid)  

Trots att hemklassrummet beskrivs som det klassrum som alla elever tycker bäst om beskriver 
de hur de tycker att mindre klassrum skapar en mysigare miljö, det är färre elever där och 
upplevs som lugnare. En elev berättar att textilslöjden är ett bra klassrum för där vet man var 
man har alla sina grejer och det är en lugn och trivsam miljö. Man sitter vid fyrbord, mer som 
en grupp och har större möjlighet att sitta och prata med varandra. Det är trivsamt. 

I det klassrum där eleverna har sin svenskundervisning är det hög ljudnivå, både från klassen 
och i korridoren utanför. Dörren till klassrummet är inte ljudisolerad och det händer att andra 
elever öppnar dörren enbart för att störa undervisningen. Det är oftast kallt, det gör att man 
har svårt att koncentrera sig. Vissa väggar är trasiga då elever har pillat bort färgen. Stödmal-
lar i form av planeringar, scheman och tips på hur man utvecklar skrivandet hänger längst 
fram i klassrummet.  

Eleverna nämner olika hjälpmedel i klassrummet, som bokmärken, läsglasögon, färgade pap-
per för instruktioner och olika slags stödmallar för det dagliga skolarbetet. Tekniska hjälpme-
del som skrivplattor i form av Ipads måste bokas av läraren inför varje lektion och återlämnas 
vid lektionens slut. Personliga Ipads delas endast ut till elever med läs- och skrivsvårigheter. 
För att underlätta läsning för elever i behov av lässtöd erbjuds apparna Inläsningstjänst och 
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Legimus. De laddas ner både på skolans Ipads och på elevernas privata mobiltelefoner. Lära-
ren använder projektor i taket för att visa genomgångar och filmer via sin dator. Eleverna ut-
trycker frustration kring tekniken, då den ofta krånglar. De vill gärna använda sina telefoner 
för att söka ord men det är inte tillåtet, de hänvisas istället till ordböcker.  

Det finns ju sån hära ordbok eller nånting men det är ju inte så att man orkar sätta sig och öppna en 
ordbok när den är så hära tjock. Jag söker hellre på telefonen liksom men dom ska ligga i lådan. Ipads 
har vi bara när vi skriver, dom fungerar oftast inte när vi ska skriva på dom. Det krånglar hela tiden. 
(Elsa) 

Eleverna har en lärare i svenska. De önskar sig mer personal i klassrummet då det är många 
som räcker upp handen under en lektion. Få elever hinner få den hjälp de behöver vilket upp-
levs skapa oro och dålig stämning. De som inte får hjälp kan inte ta sig vidare med uppgiften 
och stör de som försöker att arbeta. Ibland kommer det in en resurslärare i klassrummet, men 
det anses vara alltför sällan. Ingen stödundervisning i svenska förekommer.  

Det borde vara en lärare till, så att det är två liksom. Med så många elever som vi är i klassrummet, 
hon hinner ju inte runt någonting. Alla blir sura på henne också, så det blir dålig stämning i klassrum-
met. (Astrid) 

Den form av läsning som förekommer i svenskklassrummet består utav att läraren läser högt 
och att de följer med i texten, att eleverna får texten uppläst via digitala hjälpmedel eller att 
eleverna läser texten på egen hand. Eleverna gillar att ha tyst läsning där de själva bestämmer 
hastighet, flera uttrycker att de har svårt att behålla koncentrationen när läraren läser högt för 
hela klassen, särskilt om det gäller skönlitterära texter. Vid faktatexter upplevs det däremot 
som bättre om läraren läser högt. Vid textbearbetning i svenskan visar läraren filmer som för-
klarar ord, för att hjälpa eleverna att hitta och förstå sammanhang. Läraren leder diskussionen 
och alla elever hänger med. När man skriver så använder man sig av penna och papper eller 
Ipads. Eleverna skriver olika slags texter, som litteraturtexter, krönikor, faktatexter, noveller 
och berättelser. 

Eleverna nämner flera inkluderande lärmetoder i svenskan såsom gemensamma genomgångar 
via Powerpoints, gemensamma genomgångar via filmer och gemensamma varianter av textbe-
arbetning. Genom att använda sig av kamratrespons bearbetar man egna texter tillsammans 
med sina klasskamrater. Det upplevs ge varierande resultat, några elever är nöjda, andra inte.   

Det är ingen som kan ge väldigt bra respons typ, eleven kanske inte kan så himla mycket om att 
skriva. Då är det egentligen så att, man får ju mer stöd från läraren så hära. För det är ju hon som vet 
och hittar typ fel medans vi kanske inte kan se det för vi har inte lärt oss liksom. (Elsa) 

Den sociala lärmiljön i klassrummet präglas av en del stök och oro. Eleverna upplever att man 
får uttrycka sin mening i klassrummet men att man inte alltid vågar för då blir man påhoppad. 
Detta anses vara hämmande för lärandet eftersom det är svårt att föra vettiga diskussioner i ett 
sådant klimat. En elev uttrycker ”det är ju de diskuterande sakerna som hjälper en att komma 
framåt” (Bea). Eleverna trycker på vikten av en stark lärare som sätter gränser och står fast 
vid sitt ord samt följer skolans regler så att det blir ordning i klassrummet. Eleverna tycker 
inte att alla elever har samma villkor till inlärning i svenskklassrummet, då alla elever har 
olika grundförutsättningar. Några elever har åsikter kring hur svenskläraren kan hjälpa ele-
verna att lyckas med sitt lärande genom att ge dem mer tid till uppgifter. ”Den extra hjälpen 
ska va redan i klassrummet, det ska inte behöva va att man ska behöva ta sin rast heller. Hon 
borde planera allt annat längre fram” (Astrid).  
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Eleverna sammanfattar med att stämningen i klassrummet är en avgörande faktor för en god 
lärmiljö. De är viktigt att ha goda relationer och en fungerande lärare. Lärarens insatser gäl-
lande krukväxter och gardiner uppfattas som positivt. Inredning och en trevlig miljö skapar 
trygghet. Ett hemtrevligt klassrum med bekväma sittplatser bidrar till koncentration och studi-
ero. Stress påverkar lärmiljön på ett negativt sätt, extra tid för att kunna genomföra uppgifter 
skulle gynna alla elever. Fler lärare alternativt mindre klasser önskas. Eventuell stödtid, som 
läxhjälp, bör ligga på en rimlig tid på dagen. Det bör inte ligga på eftermiddagen efter skoltid, 
för då är eleverna trötta eller uppbokade på annat. ”Det måste vara tid som är bra, det är inte 
många som går på läxhjälp för det är dålig tid” (Cecilia). Eleverna föreslår att skolan ska satsa 
på datorer istället för Ipads. De tror att datorer minimerar interaktion med sociala medier ef-
tersom eleverna främst använder sig av appar för att kommunicera med varandra. 

 

6.6 Resultatanalys 

Den teoretiska utgångspunkten för denna studie är ett sociokulturellt perspektiv på lärande. I 
följande avsnitt presenteras teman med utgångspunkt i nämnda teori. Analysverktyg består 
utav artefakter, den närmaste utvecklingszonen, scaffolding och kommunikativa processer. 

 

6.6.1 Artefakter 

Resultatet i studien visar att eleverna upplever att den fysiska lärmiljön i klassrummet är vik-
tig för lärandet. Hur man trivs i ett klassrum påverkas av design, möblering samt hur ofta man 
besöker det. Några elever föredrar stora klassrum medan andra föredrar mindre grupprum. 
Obekväma möbler stör koncentrationen, särskilt vid läsning. Mjuka stolar, soffor och mattor 
anses istället gynna trivsel och koncentration. Stora fönster med naturligt dagsljus upplevs 
som skönare än att ha lampor tända. Skarpt solljus upplevs som jobbigt. Några elever påpekar 
att för många skärmar i ett klassrum kan distrahera skolarbetet, då man undrar vad som hän-
der bakom dem. Väggtavlor utan pedagogisk relevans är ointressanta och kan uppfattas som 
störande, det som hänger på väggarna bör istället gynna lärandet. Ljudnivån både i och utan-
för klassrummet samt temperaturen i klassrummet anses påverka fokus och koncentration. 
Luften i klassrummet är beroende av uppvärmning och ventilation. Placering uppges vara en 
faktor som påverkar studiero. Sammanfattningsvis kan fysiska komponenter som utformning, 
möblering, ljussättning, visuell miljö, ljudnivå, temperatur, luftkvalité och elevernas placering 
ses som betydande resurser i klassrummet. Vygotskij (1934/2001) poängterar att människan 
utmärks av att hon, till skillnad mot andra arter, utvecklar och använder fysiska redskap/arte-
fakter för lärande. Säljö (2014) redogör för hur vårt samspel med fysiska och språkliga red-
skap är centralt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling. Tillsammans utgör 
dessa redskap en viktig del av de resurser som vi använder i vår vardag.   

Eleverna uppfattar att datorer och Ipads som skrivstöd underlättar skrivandet samt erbjuder 
stöd genom att man kan spela upp texter, se på filmer och genomgångar och prata in texter. 
Appar som Legimus och Inläsningstjänst är exempel på appar som används för att stötta vid 
läsning och vid textbearbetning, One note är exempel på app som används vid skrivande. Det 
märks en stor skillnad gällande hur eleverna uppfattar den digitala tekniken mellan de två sko-
lor som deltog i studien. Flera elever är nöjda med de digitala hjälpmedel som erbjuds i skolan 
och de tycker att lärarna kan hantera tekniken i klassrummet samt att de kan stötta eleverna 
när det gäller digitalisering. Andra elever uppger tvärtemot att de inte erbjuds de digitala 
hjälpmedel som de är i behov av och att de känner frustration över att tekniken i klassrummet 
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inte fungerar som den ska. Ett förslag från några elever är att skolan bör satsa på att erbjuda 
datorer istället för Ipads då detta begränsar icke relevant social interaktion under lektionstid. 
Säljö (2014) belyser hur ett genomgående antagande i ett sociokulturellt perspektiv på kun-
skap och lärande är den dynamiska spänningen mellan det intellektuella och det manuella. Fy-
siska redskap har utvecklats för att hantera praktiska problem som överstiger människans na-
turliga styrka eller förmåga. En viktig aspekt av utvecklingen av artefakter är att dessa inte en-
bart kan ses som döda objekt. Det finns artefakter och hjälpmedel som måste förstås som pro-
dukter av mänskligt tänkande som byggts in i redskap. Mänskliga kunskaper, insikter, kon-
ventioner och begrepp har byggts in i apparater och människan samspelar med dessa när hon 
agerar. Säljö (2014) beskriver hur framgångsrika fysiska artefakter ofta fungerar så att den un-
derliggande tekniken är osynlig. Dessa artefakter används som praktiska resurser som kan 
lösa problem som ter sig omöjliga utan. Med hjälp av artefakter i form av digitala lärverktyg 
flyttas kriterierna för vad som är möjligt att uppnå för den enskilda individen och nya förut-
sättningar för lärande skapas.   

 

6.6.2 Den närmaste utvecklingszonen och scaffolding 

Eleverna anser att läraren är särskilt viktig för den pedagogiska lärmiljön, läraren hjälper till 
att stötta så att eleverna kan ta sig vidare i lärandet. Det är viktigt att läraren kan uttrycka sig 
på olika sätt och att läraren har kunskap om flera lärmetoder. En fungerande lärare sätter grän-
ser och skapar trygghet och goda relationer i ett klassrum. Då undervisningen för alla elever, 
oavsett individuella förutsättningar, till största del sker inkluderande i klassrummet anses det 
särskilt viktigt att ha god tillgång till pedagogisk handledning. Ökad lärartäthet alternativt 
mindre grupper med färre elever i klassrummet efterfrågas då brist på hjälp och stöttning bi-
drar till oro och dålig stämning bland eleverna. Teorin om den närmaste utvecklingszonen är 
central inom det sociokulturella perspektivet. Vygotskij (1934/2001) redogör för begreppet 
proximal utvecklingszon som avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam och utan 
stöd och vad en individ kan prestera med stöd från någon annan, förslagsvis en mer erfaren 
vuxen. Alltså kan en elev med stöd av en mer erfaren person, exempelvis en lärare, prestera 
mer än vad eleven skulle kunna göra på egen hand.    

I klassrummen förekommer varierande former av läsning. De flesta elever tycker att den läs-
ning som ger bäst förståelse är att få texten uppläst samtidigt som man följer med i texten. 
Några elever nämner hur deras svensklärare brukar läsa upp svåra ord och förklara dem för 
klassen, alternativt dela ut skriftliga förklaringar som textstöd när klassen läser gemensamma 
texter. Detta görs ur ett inkluderande perspektiv så att alla elever i klassrummet ska förstå tex-
tinnehållet. Visuella instruktioner ges på whiteboardtavla eller via digital skärm i klassrum-
met. Fler lärmetoder med gemensam inkluderande inriktning nämns. Några exempel på detta 
är lärarledda genomgångar via Powerpoint, filmer och helklassdiskussioner. Klassrummen er-
bjuder stödmallar såsom planeringar, scheman och skrivmallar på väggarna. Eleverna önskar 
fler synliga stödmallar för att stötta läs- och skrivutvecklingen i klassrummet, ju synligare 
desto bättre. Säljö (2014) beskriver att när man hjälper till att strukturera ett problem för ele-
ven genom att fästa dess uppmärksamhet på var man ska börja och hur man i ett givet läge 
skall fortsätta, bistår man eleven med vad man kan kalla kommunikativa stöttor, på engelska 
omnämnt som scaffolding. När den mer kompetente leder den mindre kompetente skapas ef-
fektiva lärsituationer där den sistnämnde får instruktioner och insikt i hur man definierar en 
uppgift och vad som är rimliga sätt att tolka den på. I klassrummet står scaffolding för den 
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tillfälliga muntliga eller skriftliga stöttning som läraren ger för att eleverna ska kunna utföra 
sina uppgifter på ett framgångsrikt sätt (Lindqvist, 1999). 

  

6.6.3 Kommunikativa processer 

I studiens resultat ser man hur den sociala lärmiljön är viktig för trivsel, gemenskap och del-
aktighet. Eleverna upplever generellt att det är ett stöd i lärprocessen att arbeta tillsammans 
med klasskamrater. Att diskutera med varandra anses vara en vara en viktig del av lärandet. 
Man lär sig via att kommunicera genom gemensamma diskussioner med lärare och klasskam-
rater, genomgångar i klassrummet samt när man diskuterar texter med sina klasskamrater. Lä-
rarna ansvarar oftast för gruppindelningar. Diskussioner och samarbeten i par anses vara både 
kommunikativa och inkluderande processer. Flera klasser jobbar med kamratrespons, då kom-
menterar och diskuterar eleverna varandras texter både muntligt och i skrift. Eleverna är över-
ens om att alla i klassrummet har möjlighet att uttrycka sin åsikt, ett problem är dock att alla 
inte vågar göra sina röster hörda. Detta kan bero på olika saker, som personlighet, oro kring 
vad klasskamrater ska säga och grupptryck. Vissa elever uttrycker frustration över detta då de 
menar att det är hämmande för lärande och utveckling. Överlag uppfattar dock majoriteten av 
eleverna ändå att kommunikationen i klassrummet fungerar. I ett sociokulturellt perspektiv 
blir individen delaktig i kunskaper och färdigheter genom kommunikation. Vygotskij 
(1934/2001) belyser hur människan är en kommunikativ varelse som är inriktad mot att sam-
spela med andra. Kunskapsinhämtning sker genom att medaktörer hjälper oss att förstå hur 
världen fungerar och skall förstås. Vidare skriver Säljö (2014) att det är genom att kommuni-
cera med andra och via interaktion som man blir delaktig i hur andra människor uppfattar och 
förklarar företeelser, något som genererar i nya kunskaper och insikter.   
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7. Diskussion 

I detta avsnitt redovisas en metoddiskussion följt av resultatdiskussion, slutsats och förslag till 
framtida forskning.   

 

7.1 Metoddiskussion 

Denna studie syftar till att bidra med kunskap kring hur några elever i årskurs 9 uppfattar 
lärmiljön och inkluderande processer i det klassrum där de har sin svenskundervisning, samt 
hur de anser att lärmiljön kan förbättras med särskilt fokus på läs- och skrivutveckling. I relat-
ion till nämnda syfte bedömdes en kvalitativ metodologisk utgångspunkt i form av fokus-
gruppsdiskussioner vara ett fungerande val av metod.  

Wibeck (2010) uppmärksammar att det inte finns några rätt eller fel i valet av metod. Det 
finns metoder som är lämpliga för olika ändamål och det krävs en medvetenhet om att olika 
forskningsstrategier kan ge olika typer av data och olika resultat. Det är till exempel en mar-
kant skillnad på om en grupp människor diskuterar ett ämne eller om bara en person gör det. 
Då jag är intresserad av elevers uppfattningar om lärmiljön i det klassrum där de har sin 
svenskundervisning, var mitt ursprungliga metodval att göra en enkätundersökning bland ele-
ver i årskurs 9. Eftersom individuella skriftliga svar kan ställa till med problem och lätt resul-
tera i alltför kortfattade eller uteblivna svar, ändrade jag däremot snabbt metod och bestämde 
mig istället för att utgå ifrån intervjuer. Steget från enskilda intervjuer till gruppintervjuer i 
form av fokusgruppsdiskussioner grundade sig på att jag ville nå så många elever som möjligt 
i min undersökning. Ytterligare en aspekt kring valet av fokusgruppsdiskussioner framför en-
käter och individuella intervjuer var att skapa bättre förutsättningar för en bredare skala av 
åsikter och idéer via muntliga diskussioner. Resultatet visar dock att även gruppdiskussioner 
kan påverka informationsflödet negativt då elever av olika anledningar kan känna sig häm-
made att göra sina röster hörda. 

Studien omfattar fyra fokusgruppsdiskussioner med sammanlagt 23 elever från två olika hög-
stadieskolor i samma kommun. Jag förhåller mig kritisk till att studien endast mäter ett fåtal 
elevers uppfattningar kring det valda ämnet. Samtidigt räckte det empiriska materialet i denna 
småskaliga studie för att dra vissa generella slutsatser kring hur elever uppfattar lärmiljön och 
hur de anser att den kan förbättras. Det bör dock vara önskvärt att i framtiden involvera fler 
elever för att ge forskningen en högre tillförlitlighet och trovärdighet, något som påverkar hur 
andra ser på forskningsresultaten (Wibeck, 2010).  

Det skulle förmodligen även vara gynnsamt att ta mer hänsyn till eventuella maktförhållanden 
mellan mig som forskare och mina medforskare för att säkerställa att det inte påverkar resulta-
tet i undersökningen. Detta nämns av såväl Ahrne och Svensson (2015) som Wibeck (2010). 
Jag kände inte de elever som deltog i mina fokusgruppsdiskussioner sedan tidigare men de var 
vid flera tillfällen tydligt beroende av mig som moderator och min strukturerade frågeguide 
för att hålla igång sina diskussioner utifrån de aktuella ämnen som skulle diskuteras. Samti-
digt belyser Wibeck (2010) hur en hög grad av moderatorinblandning gör det möjligt att för-
säkra sig om att de önskvärda ämnesaspekterna täcks in. Målet är en fri diskussion där forska-
ren delvis kommer åt föreställningar som kommer upp spontant men det huvudsakliga syftet 
med fokusgruppsdiskussioner är att lyssna till vad gruppmedlemmarna själva tycker är viktigt. 
Något studien lyckades med. Samtidigt hade klassrumsobservationer kunnat vara en metod att 
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fördjupa studien med. Genom att göra observationer hade man fått ett objektivt perspektiv av 
elevernas lärmiljö i de klassrum där de har sin svenskundervisning och därmed kunnat göra 
spännande jämförelser mellan resultaten från respektive metod.   

I övrigt upplevde jag det som lärorikt att göra en undersökning med elever som medforskare. 
Det var intressant att ta del av elevernas tankar kring hur de uppfattar lärmiljön i det klassrum 
där de har sin svenskundervisning, vilka hinder/möjligheter de utrycker samt de förslag på 
förbättringar, med fokus på läs- och skrivutveckling, som de tipsar om. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

I denna del diskuteras studiens frågeställningar, resultat och slutsatser i relation till tidigare 
forskning.   

 

7.2.1 Fysisk lärmiljö 

Resultatet i studien visar att elevernas uppfattningar kring den fysiska miljön i klassrummet 
till stor del sammanfaller med den forskning som nämnts i forskningsöversikten. Arndt 
(2012), Park och Keum Choi (2014) och Barett et al. (2017) redogör alla för hur den fysiska 
lärmiljön i skolan påverkar elevernas möjlighet till lärande. Fysiska komponenter i klassrum-
met såsom utformning, ljussättning, ljudnivå, temperatur, luftkvalité, visuell miljö och elever-
nas placering nämns alla som betydande resurser/faktorer som styrker lärande.  

Det som framkommer i flertalet fokusgruppsdiskussioner är att majoriteten av eleverna före-
drar stora klassrum med naturligt dagsljus framför små klassrum med skarpa lampor och/eller 
direkt solljus. Barett et al. (2017) bekräftar hur ljussättning har visat sig ha en betydande posi-
tiv inverkan på skrivprocessen. En intressant skillnad mellan fokusgrupperna är att den grupp 
som består utav enbart flickor konstaterar att de föredrar små grupprum framför stora klass-
rum. De anser att små rum skapar en lugnare och tryggare miljö för lärande. Fokusgruppen 
med enbart pojkar är istället tydliga med att de föredrar stora luftiga klassrum. Arndt (2012) 
påpekar hur klassrummets utformning har en stark inverkan på elevens trygghetskänsla, något 
som anses vara direkt avgörande för lyckosamma studier. Barett et al. (2017) påtalar hur äldre 
barn oftast föredrar större utrymmen för att tillgodose sina behov i klassrummet, något som 
alltså inte helt stämmer överens med resultaten i denna studie. 

Genomgående störs elever i samtliga fokusgrupper av höga ljudnivåer, otillräcklig ventilation 
och varierande temperaturer i klassrummen. Flickorna uppger ljudnivån i klassrummet som 
något mer störande än pojkarna. Enligt Arndt (2012) bör ett klassrum i största möjligaste mån 
gynna lärprocessen utan att skapa stress eller onödiga krav på kognitiva och fysiska förmågor. 
Resultatet i studien visar hur eleverna anser att väggtavlor utan pedagogisk relevans är oin-
tressanta och dessutom i många fall upplevs som störande vilket kan bidra till oro i klassrum-
met. Eleverna föreslår istället att det som hänger på väggarna bör gynna lärandet. Barett et al. 
(2017) förespråkar hur klassrum förslagsvis ska inredas i anspråkslösa färger utan för kom-
plexa och stimulerande lärverktyg som stör elevernas koncentration. Naturmaterial i lärmiljön 
har också visat sig bidra till en lugnande effekt i klassrummet.  

Elever i de olika fokusgrupperna diskuterar betydelsen av att skapa likadana förutsättningar 
för alla elever i klassrummet så att alla ska kunna lyckas med sin läs- och skrivutveckling. 
Några elever tycker att lärverktyg och undervisningsmaterial bör placeras så att man ser dem 
oavsett var i klassrummet man sitter. Park och Keum Choi (2014) redogör för hur elevernas 



 

 32

placering i det traditionella klassrummet på universitetsnivå skapar guldzoner och skuggzo-
ner, där placering i guldzonen uppfattas som mer gynnsam för lärprocessen. Strävan mot lik-
värdighet i klassrummet kräver att man tänker till kring det moderna klassrummets design.  

Arndt (2012) belyser vikten av att skapa multifunktionella klassrum där det reserveras sär-
skilda områden för olika former av skolarbete, alltifrån föreläsningar till grupparbeten och in-
dividuella uppgifter. Den fokusgrupp som består utav enbart flickor tycker att ett hemtrevligt 
klassrum med bekväma sittplatser bidrar till koncentration och studiero. De föreslår en läs-
hörna med mjuk matta då det skapar en mysighetsfaktor, något som uppfattas som tryggt. Den 
fokusgrupp som består utav enbart pojkar förordar istället stora öppna ytor med få distrakt-
ioner i klassrummet. Pojkarna kommer fram till att avgränsningar kan upplevas som störande 
för koncentrationen då man gärna vill ha koll på vad som händer inom alla områden i klass-
rummet.  

 

7.2.2 Pedagogisk lärmiljö 

Betydelsen av lärarens roll och användandet av varierande lärmetoder och tillvägagångssätt 
för en framgångsrik undervisning lyfts av Tjernberg och Heimdahl Mattson (2014). Även Ba-
rett et al. (2017) lyfter lärarens möjligheter att förmedla kunskap som en betydande kompo-
nent för lärande. Studiens resultat speglar elevernas syn på hur de upplever läraren som sär-
skilt viktig för den pedagogiska miljön i klassrummet. De tycker att det är viktigt att läraren 
har god pedagogisk kompetens och kunskap om många olika lärmetoder. Eleverna konstaterar 
att en fungerande lärare skapar trygghet och goda relationer i ett klassrum. Wiener och Dani-
els (2016) nämner hur lärare som förstår eleverna samt lärare som undervisar i tydliga organi-
satoriska strategier ofta värderas högre än andra av sina elever. Porter et al. (2013) diskuterar 
liknande åsikter gällande hur många föräldrar till barn i skolsvårigheter anser att de viktigaste 
områdena gällande stöd i skolan är hur undervisningen organiseras samt graden av vuxenkon-
takt. 

I samtliga fokusgrupper diskuteras varierande former av läs- och skrivundervisning. Viss fru-
stration uppkommer kring ämnen som tidsbrist och otillräcklig stöttning vid enskilda instrukt-
ioner. Eleverna önskar mer tid till att göra färdigt sina uppgifter samt uttrycker ett starkt be-
hov av handledning via läraren. Vaugn och Wanzeck (2014) styrker att faktorer som visat sig 
vara viktiga för läsutvecklingen i klassrummet är den tid som eleverna deltar i läsundervis-
ning, kvalitén på läsundervisningen, enskilda instruktioner och gruppinstruktioner. Arndt 
(2012) understryker att den undervisningsmetod som dominerar i ett klassrum är helt avgö-
rande för hur man bör organisera den fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljön. Även Barett 
et al. (2017) menar att flexibilitet där hänsyn tas till åldersgruppens behov har en positiv in-
verkan på läs- och skrivutvecklingen i klassrummet. 

Generellt så anser eleverna att datorer och skrivplattor i form av Ipads underlättar skrivproce-
sen i klassrummet. Gällande de hjälpmedel som erbjuds i skolan märks en tydlig skillnad mel-
lan de två skolor som deltog i studien. På den skola där eleverna har tillgång till digital teknik 
i form av en varsin dator är samtliga elever nöjda med de hjälpmedel som erbjuds. På den 
skola där eleverna har begränsad tillgång till digital teknik finns ett brett missnöje gällande de 
hjälpmedel som erbjuds, något som de tycker påverkar förutsättningarna för att kunna maxi-
mera sin läs- och skrivutveckling. Vaugn och Wanzeck (2014) resonerar kring hur det krävs 
specifika hjälpmedel och/eller åtgärder för att möta elevers olikheter. Inkludering och generell 
läsundervisning i klassrummet verkar inte täcka de behov av särskilt stöd som krävs för stött-
ning av elever med exempelvis lässvårigheter.  
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7.2.3 Social lärmiljö 

Eleverna i studien redogör för hur de upplever det som ett stöd i lärprocessen att arbeta till-
sammans med sina klasskamrater då de ser det som en viktig del av lärandet. En betydelsefull 
funktion i ett klassrum är en trygg social lärmiljö som kan erbjuda bra förutsättningar för in-
teraktion mellan eleverna. De berättar hur de lär sig genom muntliga diskussioner och uppgif-
ter, både enskilt och i grupp. Cooc och Kim (2017) trycker på hur elevernas påverkan och in-
teraktion med varandra stöttar deras lärprocess, särskilt när det gäller läskapaciteten hos svaga 
läsare.  

Det framkommer olika åsikter bland eleverna i respektive fokusgrupp gällande huruvida alla 
elever i klassrummet har samma villkor till lärande och möjlighet att lära sig lika mycket. 
Några elever påpekar att alla elever har olika grundförutsättningar och därmed sannolikt lär 
sig på olika sätt. Eleverna är medvetna om att förmågor värderas olika. Howes et al. (2005) 
lyfter oro kring tendenser där elever systematiskt marginaliseras utifrån social acceptans och 
framsteg i utvecklingen. Rix et al. (2013) konstaterar att barn marginaliseras inom alla utbild-
ningssystem. De flesta elever i studien tycker däremot inte att elevers olikheter är ett problem 
för lärandet. De menar att alla elever erbjuds den hjälp och stöttning de behöver.  

Även om eleverna i studien inkluderas i undervisningen ur ett pedagogiskt perspektiv, via di-
gitala verktyg och stödinsatser inom klassrummets ramar, visar resultatet att den sociala 
lärmiljön anses påverka elevernas framsteg. Eleverna i alla fyra fokusgrupper är överens om 
att alla elever i klassrummet har möjlighet att göra sin röst hörd. Samtidigt konstaterar de att 
det är ett problem att många elever inte vågar uttrycka sin åsikt i klassrummet. Det finns olika 
anledningar till detta, eleverna ger flera exempel såsom personlighet, blyghet och rädsla att bli 
retade. Cooc och Kim (2017) skriver om hur lärare kan stötta lärprocessen genom att struktu-
rera inkluderande klassrum där alla elever känner gemenskap och delaktighet. 

 

7.2.4 Det specialpedagogiska fältet och speciallärarens uppdrag 

I studien lyfts flera olika specialpedagogiska perspektiv fram. Det kritiska perspektivet vill 
diagnostisera elevens brister och anpassa det till skolans krav. Det synliggörs när eleverna ta-
lar om elever med diagnostiserade läs- och skrivsvårigheter. Det kompensatoriska perspekti-
vet vill kompensera individer för deras problem. Detta perspektiv synliggörs via diskussioner 
kring den fysiska lärmiljön, digitaliserade hjälpmedel och anpassningar som görs i klassrum-
met för att inkludera alla elever i svenskundervisningen. Dilemmaperspektivet eftersträvar att 
tillvarata elevers olikheter och manar till försiktighet gentemot specialpedagogiska lösningar. 
Detta synliggörs i lärmetoder som diskussioner och samarbete där fokus ligger på sociala pro-
cesser.   

Hur undervisning och lärmiljöer formas verkar vara beroende av hur skolan förhåller sig till 
elevers olikheter (Rix et al., 2013). De flesta elever som deltog i studien anser att alla elever 
får det stöd de behöver för att lyckas i sitt läs- och skrivlärande, såväl via pedagogisk stöttning 
av lärare som via pedagogiska hjälpmedel. Den generella tanken kring inkludering visar sig 
genom att alla elever, oavsett förutsättningar, i möjligaste mån undervisas i det ordinarie 
svenskklassrummet. Kommunikation bestående av diskussioner och socialt samspel upplevs 
enligt flertalet elever som fungerande inkluderande processer medan ett mindre antal elever 
inte tycker att det sociala klimatet i klassrummet är särskilt tillåtande. Rix et al. (2013) påpe-
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kar hur det specialpedagogiska arbetet inom internationella forum är varierande och inte sär-
skilt inkluderande, länders beskrivning av specialpedagogik är mer av en allmän beskrivning 
av god undervisning för alla elever. 

I resultatet nämns speciallärare och specialpedagoger endast i förbigående. De refereras till 
som personer som ansvarar för och tillhandahåller digitala lärverktyg och som i mindre om-
fattning erbjuder en lugn miljö för stöttning vid skrivande. Då enbart för de elever som har 
diagnostiserade läs- och skrivsvårigheter. Om man ser resultaten ur ett övergripande organisa-
toriskt perspektiv framträder dock delar av speciallärarens uppdrag tydligare. Ett viktigt upp-
drag för speciallärare är att styrka barns och elevers rätt till likvärdig utbildning genom att 
uppmärksamma lärmiljöns betydelse för lärande. Aktiva åtgärder kring den fysiska, pedago-
giska och sociala lärmiljön skapar en trygg och fungerande skola där alla elever uppmuntras 
till att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.  

I den specialpedagogiska professionen ingår det att verka för en tillgänglig lärmiljö ur ett in-
kluderande perspektiv på individ, grupp och organisationsnivå. För speciallärare med speciali-
sering språk-, läs- och skrivutveckling innebär detta att hålla sig uppdaterade kring den sen-
aste forskningen kring lärmiljön, med särskilt fokus på hur det påverkar läs- och skrivutveckl-
ingen. Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv argumenterar Tjernberg och Heimdahl Matt-
son (2014) för hur muntlig framställning och kommunikation inom olika undervisningsområ-
den framträder som en signifikant faktor vid framgångsrik läs- och skrivundervisning. Genom 
att problematisera lärmiljön och lärprocessen i klassrummet och använda sig av ett språkut-
vecklande arbetssätt kan specialläraren skapa förutsättningar för tillgängliga lärmiljöer där 
kommunikation och socialt samspel spelar en central roll.  

 

7.3 Slutsats 

Syftet med studien är att bidra med kunskap kring hur några elever i årskurs 9 uppfattar 
lärmiljön och inkluderande processer i det klassrum där de har sin svenskundervisning, samt 
hur de anser att lärmiljön kan förbättras med särskilt fokus på läs- och skrivutveckling. Stu-
dien belyser vikten av att kunna undanröja hinder i den fysiska, pedagogiska och sociala 
lärmiljön i klassrummet för att på så vis skapa gynnsamma förutsättningar för elevernas läs- 
och skrivutveckling. Genom att koppla teori och forskning till praktiken, att kritiskt granska, 
pröva och sätta faktakunskaper i ett sammanhang och söka efter förklaringar och orsakssam-
band skapas möjligheter till en tillgänglig läs- och skrivundervisning.  

Resultatet i studien synliggör ett sociokulturellt perspektiv på lärande. En gemensam syn för 
lärande framträder, där artefakter såsom den fysiska miljön och fungerande lärverktyg, vikten 
av den pedagogiska miljön och lärarens roll samt den sociala miljön och kommunikativa pro-
cesser såsom gruppdiskussioner och samarbete mellan elever i klassrummet anses gynna lä-
randet. Denna syn stämmer väl överens med Vygotskijs idéer om artefakter, den närmaste ut-
vecklingszonen och kommunikativa processer (Vygotskij 1930/2016; Vygotskij 1934/2001; 
Lindqvist, 1999; Gibbons, 2013; Säljö, 2014).  

En intressant slutsats från resultatet är hur flickgruppen och pojkgruppen tydligt visar sig ha 
olika syn på hur en trivsam lärmiljö i klassrummet bör se ut. Flickorna önskar mindre klass-
rum då de upplever dessa som mer trivsamma medan pojkarna är överens om att större klass-
rum med större ytor att röra sig på är mer önskvärda. Flickorna uttrycker dessutom att de störs 
av oro och hög ljudnivå i klassrummet i högre grad än pojkarna. En annan intressant slutsats 
från resultatet är hur elevernas åsikter om den digitala tekniken skiljer sig markant åt inom 



 

 35

samma kommun. Här finns frågetecken kring hur arbetet med likvärdighet gällande den digi-
tala tekniken i kommunens högstadieskolor hanteras. Tillgång till fungerande digitala lärverk-
tyg och internet i dagens moderna skola kan vara direkt avgörande för om en elev ska kunna 
nå kunskapskraven eller inte. SPSM (2016) menar att digitala lärverktyg är en rättighet i da-
gens skola.   

I artikel 29 i Konventionen om barnets rättigheter (FN, 1989/1990) kan man läsa hur barn har 
rätt till att inhämta och utveckla kunskaper och värden utifrån sina egna förutsättningar. Ut-
bildning ska vara tillgänglig för alla barn och elever och skolverksamheten måste erbjuda 
lärmiljöer och arbetsformer som möjliggör det. Med bakgrund av studiens resultat anser jag 
att elever bör ges större utrymme att medverka i utvecklingen av lärmiljön i klassrummet. Ar-
tikel 12 i Konventionen om barnets rättigheter (FN, 1989/1990) beskriver hur barnets åsikter 
ska få komma fram och respekteras. Att skapa förutsättningar för goda relationer och en kom-
munikativ miljö är en betydelsefull och viktig faktor i klassrummet. Delaktighet är en rättig-
het för barn och elever. Elever som känner sig delaktiga känner sig tryggare vilket är en 
grundförutsättning för att lärande ska kunna ske (Arndt, 2012; SPSM, 2016). 

 

7.4 Förslag till framtida forskning 

Det var enkelt att hitta relevant och modern forskning kopplad till lärmiljö. Bristen på forsk-
ning kring tillgänglig lärmiljö ur ett elevperspektiv blev dock snabbt tydlig. Det saknades 
framförallt forskning grundad på uppfattningar från elever i de yngre tonåren, något som 
känns viktigt att uppmärksamma inom forskning både nationellt och internationellt. I skolla-
gen står det att barn ska ha möjlighet att uttrycka sina åsikter fritt i alla frågor som rör dem, 
där hänsyn ska tas i förhållande till barnets ålder och mognad (SFS 2010:800, 1 kap. 10 §). 
Skolan har ett särskilt ansvar att skapa möjligheter för elever att samtala och kommunicera 
och därigenom vara en del av skolans fortlöpande utvecklingsarbete. 

Resultatet i studien visade på kloka och väl övervägda åsikter gällande ungdomars syn på till-
gänglig lärmiljö i klassrummet och hur detta påverkar deras skolarbete. De högstadieelever 
som deltog i studien hade spännande tankar kring hur de kopplade fysiska, pedagogiska och 
sociala faktorer till hur väl de lyckades med sitt läsande och skrivande. I resultatet anar man 
skillnader mellan hur flickor och pojkar upplever framförallt den fysiska och sociala lärmiljön 
i klassrummet samt hur och i vilken grad de önskar förändringar. Detta är något som jag gärna 
skulle vilja få fördjupad kunskap om då det är av relevans för det specialpedagogiska arbetet i 
skolan. Genom att kartlägga elevers olikheter och skiftande behov ur ett elevperspektiv skapas 
förutsättningar för att forma en tillgänglig och inkluderande skola för alla. En betydelsefull 
uppgift i speciallärarens uppdrag är att ta hänsyn till barnperspektivet och att arbeta förebyg-
gande för en likvärdig skola, något som också stämmer väl överens med skolans styrdoku-
ment.        

Ett annat intressant förslag på framtida forskning utifrån studiens resultat skulle kunna vara att 
forska vidare kring ungdomars syn på digitala verktyg i klassrummet. Hur de påverkas såväl 
positivt som negativt av digitala verktyg i sitt skolarbete samt förslag på hur icke relevant 
social interaktion via sociala medier kan minimeras. Jag är övertygad om att eleverna har 
mängder med kunskap och åsikter kring detta område. Det är även intressant ur ett specialpe-
dagogiskt perspektiv då sådan forskning skapar utrymme för elever att själva reflektera över 
vilka svårigheter som skapas när de förlorar tid och fokus i klassrummet till förmån för inter-
netbaserat socialt umgänge.    
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Bilaga 1 
Informationsbrev till skolledning och berörda lärare 

Jag heter Malin Andersson och läser den sista terminen på speciallärarprogrammet på 
Karlstads universitet. Min specialisering är språk-, läs- och skrivutveckling. Under 
vårterminen skriver jag mitt examensarbete och jag önskar därmed samla delar av det 
empiriska materialet för min kommande studie på er skola.  

Jag är intresserad av att granska lärmiljöernas utformning i klassrummet ur ett elevperspektiv 
för att på så vis identifiera behov i lärmiljön. Då alla elever har egna erfarenheter av att brott-
tas med olika former av hinder under sin skoltid och har mycket kunskap om hur skolan kan 
bli mer tillgänglig och inkluderande känns det viktigt att ta tillvara på deras synpunkter och 
förslag till förändringar, särskilt med fokus på förbättringsområden inom språk-, läs- och 
skrivutveckling. 

För att få perspektiv på elevers uppfattningar kring den pedagogiska, sociala och fysiska 
lärmiljön i klassrummet samt hur lärmiljön kan tänkas gynna språk-, läs- och 
skrivutvecklingen har jag i min studie tänkt genomföra sammanlagt 4 stycken 
fokusgruppsdiskussioner med grupper om ca 4-6 elever i årskurs 9. Min förhoppning är att få 
genomföra 2 av dessa fokusgruppsdiskussioner på er skola. De andra 2 kommer att 
genomföras på en annan av kommunens högstadieskolor. 

Fokusgruppsdiskussionerna kommer att gå till så att jag kommer att agera moderator och 
ställa ett antal nyckelfrågor till fokusgruppen som deltagarna sedan får diskutera. Graden av 
struktur kommer att vara beroende av interaktionen i gruppen. Diskussionerna kommer att 
spelas in på ljudfil och beräknas ta ca 45-60 minuter inklusive en kort paus med något gott att 
äta.  

Det inspelade data som kommer fram kommer endast att användas i studien och när studien är 
slutförd kommer all data att förstöras. Elevernas namn och annat som kan identifiera dem 
kommer inte att användas i studien utan behandlas konfidentiellt. Då de tänkta eleverna är 
över 15 år finns inga etiska förbehåll gällande kontakt med vårdnadshavare, det räcker med 
elevens godkännande. Jag har därmed nöjt mig med att skriva ett sk missivbrev till berörda 
elever med riktad information om studien samt poängterat att de när som helst kan välja att 
avbryta sitt deltagande, utan risk för negativa följder. 

För kännedom så kommer det färdiga examensarbetet att finnas tillgängligt på Karlstads 
Universitets bibliotek.  

Mvh Malin Andersson 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

Bilaga 2 
Informationsbrev till vårdnadshavare 

Jag heter Malin Andersson och läser den sista terminen på speciallärarprogrammet på 
Karlstads universitet. Min specialisering är språk-, läs- och skrivutveckling. Under 
vårterminen skriver jag mitt examensarbete och jag önskar därmed samla delar av det 
empiriska materialet för min kommande studie på XX.  

Jag är intresserad av att granska lärmiljöernas utformning i klassrummet ur ett elevperspektiv 
för att på så vis identifiera behov i lärmiljön. Då alla elever har egna erfarenheter av att brott-
tas med olika former av hinder under sin skoltid och har mycket kunskap om hur skolan kan 
bli mer tillgänglig och inkluderande känns det viktigt att ta tillvara på deras synpunkter och 
förslag till förändringar, särskilt med fokus på förbättringsområden inom språk-, läs- och 
skrivutveckling. 

För att få perspektiv på elevers uppfattningar kring den pedagogiska, sociala och fysiska 
lärmiljön i klassrummet samt hur lärmiljön kan tänkas gynna språk-, läs- och 
skrivutvecklingen har jag i min studie tänkt genomföra sammanlagt 4 stycken 
fokusgruppsdiskussioner med grupper om ca 4-6 elever i årskurs 9. Jag kommer att 
genomföra 2 av dessa fokusgruppsdiskussioner på XX. De andra 2 kommer att genomföras på 
en annan av kommunens högstadieskolor.  

Jag vill poängtera att det är helt frivilligt att delta i studien. Urvalet av 8-12 elever väljs ut 
med hjälp av befintlig pedagogisk personal och eleverna får själva ta ställning till om de vill 
vara med i studien eller inte.  

Fokusgruppsdiskussionerna kommer att gå till så att jag kommer att agera moderator och 
ställa ett antal nyckelfrågor till fokusgruppen som deltagarna sedan får diskutera. Graden av 
struktur kommer att vara beroende av interaktionen i gruppen. Diskussionerna kommer att 
spelas in på ljudfil och beräknas ta ca 45-60 minuter inklusive en kort paus med förtäring. 

Det inspelade data som kommer fram kommer endast att användas i studien och när studien är 
slutförd kommer all data att förstöras. Elevernas namn och annat som kan identifiera dem 
kommer inte att användas i studien utan behandlas konfidentiellt. Då de tänkta eleverna är 
över 15 år finns inga etiska förbehåll gällande kontakt med vårdnadshavare, det räcker med 
elevens godkännande men jag vill ändå passa på att informera er om studien så att ni på så vis 
känner er delaktiga. Jag har skrivit ett sk missivbrev till berörda elever med riktad information 
om studien samt poängterat att de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande, utan risk 
för negativa följder. 

För kännedom så kommer det färdiga examensarbetet att finnas tillgängligt på Karlstads 
Universitets bibliotek. 

Mvh Malin Andersson 

 

 



 

 

Bilaga 3 
Missivbrev 
 
Jag läser speciallärarprogrammet på Karlstads universitet. Min specialisering är språk-, läs- 
och skrivutveckling. Under vårterminen skriver jag mitt examensarbete och jag önskar fråga 
dig om du vill delta i min studie.  
 
Studien kommer att handla om hur ett antal elever i årskurs 9 uppfattar den nuvarande 
pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön i klassrummet samt elevernas eventuella förslag på 
förbättringar för att främja språk-, läs- och skrivutvecklingen i klassrummet.  
 
För att få underlag till min studie kommer jag att genomföra en fokusgruppsdiskussion under 
lektionstid tillsammans med dig och ca 4-5 andra elever i åk 9 på din skola. Jag kommer att 
ställa ett antal frågor till gruppen som ni får diskutera och diskussionen kommer att spelas in 
på ljudfil. Diskussionerna beräknas ta ca 45-60 minuter inklusive kort paus med något gott att 
äta.  
 
Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande, 
utan risk för negativa följder.  
 
Det inspelade data som kommer fram används endast i studien och när studien är slutförd 
kommer all data att förstöras. Ditt namn och annat som kan identifiera dig kommer inte att 
användas i studien utan behandlas konfidentiellt.  
 
Det färdiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt på Karlstads Universitets bibliotek.  
Om du accepterar att delta i studien kommer jag att be dig skriva under nedanstående talong 
när vi möts. 
 
Tack på förhand! 
  
Med vänlig hälsning  
 

Malin Andersson 

 

 
Jag väljer att delta i studien gällande mina uppfattningar kring den sociala, fysiska och 
pedagogiska lärmiljön i klassrummet.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------  
Underskrift 
 
------------------------------------------------------------------------------------------  
Ort och datum 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 4 
Studieprotokoll 
 
Datasamling 
Syfte 

Att bidra med kunskaper kring hur högstadieelever i årskurs 9 uppfattar lärmiljön i 

klassrummet samt hur de anser att lärmiljön kan förbättras med särskilt fokus på språk-, läs 

och skrivutveckling. 

Nyckeldiskussionsfrågor  

-Hur ser den fysiska miljön ut i det klassrum där du har din svenskundervisning?  
-Vilka pedagogiska stödstrukturer för att stötta din läs- och skrivutveckling finns i  
 klassrummet?  
-Vilken social gemenskap finns klassrummet?  
-Finns det hinder i klassrummet som gör det svårt för dig att utveckla ditt läsande och  
 skrivande?  
-Vilka förslag på förbättringar har du när det gäller att utveckla lärmiljön i klassrummet för att 
du ska kunna blir bättre på att läsa och skriva?  

 

Fokusgruppssammansättning 
Inkludering 

I studien ska det ingå elever i årskurs 9. Deltagarna kontaktas och tillfrågas om deltagande av 

pedagogisk personal på respektive skola. 

Homogenitet 

Ska uppnås genom att det enbart ingår elever i årskurs 9 i studien. 

Heterogenitet 

Fås genom skillnader i kön, personliga erfarenheter, personliga förutsättningar gällande 

inlärning. 

Antal grupper 

Fyra grupper som genomförs under max 2 veckors tid. 

Antal deltagare per grupp 

Det planeras för minst 4 deltagare per grupp men 6 deltagare tillfrågas per grupp för att 

förbereda för bortfall.  

Gruppsessionens längd 

Varje grupp träffas vid ett tillfälle under ca 45-60 minuter inklusive kort paus. 

 
Gruppledare 
Gruppledare  

Dvs moderatorn, har rollen att guida diskussionen och består i detta fall av forskaren, en 

speciallärarstudent. 

 
 
 
 



 

 

Genomförande 
Individuell kontakt med skolledning 

Gruppledaren tar kontakt med rektorer för att presentera den planerade studien samt bifoga 

information kring studien på de två skolor där fokusgruppsdiskussioner önskas genomföras. 

Detta sker via mejl. 

Individuell kontakt med lärare 

Gruppledaren tar en första kontakt med lärare via mejl för att presentera den planerade studien 

samt forskningsmetod. Där bifogas även ett missivbrev med information till elever om den 

planerade studien. Nästa steg blir ett telefonsamtal med respektive lärare för att reda ut 

eventuella frågetecken samt få hjälp med gruppsammansättning och planering av tid och plats 

för själva genomförandet. Första mötet mellan gruppledaren och fokusgruppen blir vid 

fokusgruppsdiskussionen. 

Introduktion i fokusgruppen 

Gruppledaren presenterar sig samt delger sina erfarenheter, presenterar syftet med mötet och 

går igenom hur fokusgruppsdiskussionen ska genomföras (inspelning, exakt tid för 

diskussionen, förtäring mm). 

Bryta isen fråga 

Gruppen ska starta med att varje deltagare berättar kort vad hen heter, om hen använder sin 

mobiltelefon eller surfplatta till skolarbete i klassrummet och i så fall hur/till vad samt vad 

hen har sökt för gymnasieval till hösten. 

Plats för fokusgruppen 

Exakt plats bestäms av rektor/lärare på respektive skola. Förmodligen ett grupprum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 5 
Intervjuguide  
 
Strukturerad frågeguide 
 
Öppningsfrågor 
Syftet är att få deltagarna bekanta med varandra och öka gruppkohesion. Alla ska svara på 

dessa frågor och det ska vara snabba svar. Ska handla om fakta, ej attityder och åsikter. 

(Brukar ej tas med i analysen). 

 
-Vad heter du? 
-Vad läser du hemma? 
-Vad skriver du hemma? 
-Var gör du dina läxor? Beskriv kort hur det ser ut där. 

 

Introduktionsfrågor  
Används för att introducera ämnet. Ge deltagarna möjlighet att reflektera över egna 

erfarenheter som har med ämnet att göra. Viktiga för innehållsanalys och för interaktionen i 

gruppen. Bör vara öppna och ge möjlighet att tala om hur deltagare ser på det fenomen som 

står i centrum för diskussionen.   

 

-Vilket klassrum på din skola tycker du bäst om och varför? 
-Hur skulle du beskriva en god lärmiljö i ett klassrum? 

 

Övergångsfrågor 
För fram diskussionen till nyckelfrågor. Tar deltagarna djupare in på sina erfarenheter av 

diskussionsämnet.  

 
-Vilka former av läsning förekommer i det klassrum där du har din svenskundervisning? Ge      
 exempel! 
-Vilken form av läsning upplever du ger bäst förståelse? Förklara varför. 
-Vilka former av skrivande förekommer i klassrummet? Ge exempel! 
-Vilken hjälp/vilka hjälpmedel finns i klassrummet för att stötta dig i ditt skrivande? 
 
Nyckelfrågor 
Två till fem stycken. Mera tid ska ägnas åt dem än åt tidigare frågor. Nyckelfrågorna ställs 

när en tredjedel eller hälften av den utsatta tiden för fokusgruppsdiskussionen har gått. 
  
-Hur ser den fysiska miljön ut i det klassrum där du har din svenskundervisning?  
-Vilka pedagogiska stödstrukturer för att stötta din läs- och skrivutveckling finns i   
 klassrummet?  
-Vilken social gemenskap finns klassrummet?  
-Finns det hinder i klassrummet som gör det svårt för dig att utveckla ditt läsande och 
 skrivande?  
-Vilka förslag på förbättringar har du när det gäller att utveckla lärmiljön i klassrummet för att   
 du ska kunna blir bättre på att läsa och skriva?  
Avslutande frågor 



 

 

Ger alla deltagare möjlighet att uttrycka sin slutliga position och att de får reflektera kring 

vad som sagts i diskussionen. Kan läggas upp så att moderatorn gör en kort sammanfattning 

av nyckelfrågorna och vilka övergripande idéer som framkommit av diskussionen.  

 

-Moderatorn gör en kort sammanfattning av nyckelfrågorna och vad eleverna har kommit  
 fram till. Saknas svar från någon? 

 

Slutfråga 
Ska fungera som en försäkring för att ingen viktig aspekt har förbisetts och inleds med en kort 

överblick över studiens syfte. Kan lyda ”är det någonting vi missat”? Eller ”är det någon 

som vill tillägga någonting”? 

 

-Är det något vi missat? 
-Är det någon som vill lägga till något? 

 

Stimulimaterial 
Nej. Eleverna går i årkurs 9 och förväntas kunna tänka till kring lärmiljö på egen hand med 

hjälp av ovanstående frågeställningar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 6 
Transkribering av fokusgruppsdiskussioner 

Linell (1994) ger exempel på tre olika transkriptionsnivåer, nivå 1-3, där nivå 1 innebär en 
detaljerad transkription, där nivå 2 är fortsatt ordagrann men innehåller konventionell 
stavning och där nivå 3 är helt skriftspråksnormerad. En första transkription av samtliga fyra 
fokusgruppsdiskussioner gjordes mellan nivå 2 och 3, sedan komprimerades materialet ner till 
att mer efterlikna nivå 3 för innehållsanalys. Syftet med transkription på nivå 3 är i första 
hand att återge det huvudsakliga innehållet i det som sägs för vidare analys. Deltagarnas 
interaktion är ointressant för analys i denna studie. 
 
Följande transkriptionskonventioner med hänvisning till Linnell (1994) har använts: 
 
-  avbrott, exempelvis avbrutet ord. 
kursiv             betoning 
.    avslutningsintonation 
--  avbrutet eller utebbat yttrande 
(1 s)  paus, räknat i sekunder 
=  yttrande som följer omedelbart på det föregående 
understrykning samtidigt tal 

 
 


