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Abstract 
 

The purpose of this study is to investigate the teachers views of complicity and availability 

within the learning environment, for students with language-, reading- and writing 

impairments. Furthermore, the study aims at deepening the teachers understanding of the 

possibilities and challenges in regard to creating beneficial learning environments for all 

students. 

 

The study focuses on the first grades of primary school. The method chosen in the study is 

semi- structured, qualitative interviews. The theories used in order to interpret the results are 

based on a socio- cultural and relational perspective on learning. 

 

The results indicate that activities where students cooperate are beneficial to learning as well 

as to social interaction. The respondents specify a number of different success factors they 

consider important in the process of creating benign environments for learning, for all 

students. They also share the common view that the teacher should meet the students at their 

current level of knowledge and provide support, or challenges, based on the individual 

students´ needs. 

 

It is evident, however, that there are variations in the type of support provided for the 

students. The results indicate differences between classes depending on priorities made and 

what perspective on learning that predominates. A common view is that cooperation between 

members of the organization; politicians, school- leaders and teachers, is an important 

prerequisite for the schools´ abilities of providing a benign learning environment. This study 

contributes with a deepened knowledge of the teachers´ perspectives on availability and 

complicity within the learning environment of students with language-, reading- and writing 

impairments. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares uppfattningar om delaktighet och 

tillgänglighet i lärmiljön för elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter. Vidare syftar studien till 

att fördjupa förståelsen för lärares uppfattning om möjligheter och utmaningar vad gäller att 

skapa gynnsamma lärmiljöer för alla elever.  

 

Fokus för studien är grundskolans tidigare år. Den metod som använts i undersökningen är 

kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer. De teorier som använts för att tolka resultatet är 

baserade på ett sociokulturellt och ett relationellt perspektiv på lärande.  

 

Resultatet visar att aktiviteter där eleverna samarbetar främjar både lärande och social 

interaktion. Respondenterna anger en rad framgångsfaktorer de anser viktiga i arbetet med att 

skapa gynnsamma lärmiljöer för alla elever. De delar även åsikterna att man som lärare bör 

möta eleverna där de befinner sig kunskapsmässigt samt erbjuda stöttning respektive 

utmaningar utifrån varje elevs behov.  

 

Det framkommer emellertid att det finns variationer när det gäller vilken sorts stöd eleverna 

erbjuds. Resultatet visar att det kan se olika ut i olika verksamheter beroende på vilka 

prioriteringar som görs i organisationen samt vilket perspektiv på lärande som dominerar. En 

gemensam uppfattning är att samarbete mellan olika aktörer inom organisationen, såsom 

politiker, skolledare och lärare, är en viktig förutsättning för att skolan ska lyckas skapa 

gynnsamma lärmiljöer. Studien bidrar till en fördjupad kunskap om lärares perspektiv på 

tillgänglighet och delaktighet i lärmiljön för elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter. 
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1. Inledning 

En av de arbetsuppgifter jag kommer möta i mitt uppdrag som speciallärare är att stötta 

arbetslag i att skapa lärmiljöer som gynnar alla elevers lärande och utveckling samt 

förebygger och åtgärdar hinder för lärande. Som speciallärare med specialisering mot språk-, 

läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att ha goda kunskaper om elevers kommunikativa 

förmågor. Det är också väsentligt att ha kunskap om hur skolans organisation och lärares 

arbete påverkar skolans förmåga att tillvarata elevers olikheter och hur detta speglar den 

dagliga undervisningen. Att medverka till att skapa lärmiljöer för alla elever i vår verksamhet, 

där de upplever att de har meningsfulla skoldagar och känner sig delaktiga såväl socialt som 

pedagogiskt, är en viktig del i uppdraget som speciallärare.  

Hur skolan och lärarna väljer att organisera sin undervisning och vilka perspektiv de utgår 

från har stor betydelse för elevernas förutsättningar att utveckla sitt lärande, menar Ahlberg 

(2009). Mitt intresse för att fördjupa förståelsen för detta har väckts genom diskussioner och 

frågeställningar på min arbetsplats kring hur vi som verkar inom skolan ska arbeta fram 

hållbara lösningar för alla elevers lärande, gemenskap och känsla av delaktighet. Alla 

personalgrupper i skolan ska arbeta för att ge alla elever samma förutsättningar till lärande 

och delaktighet, därför är det viktigt att vi som arbetar i skolan lyckas skapa gemensamma 

utgångspunkter och samverkar kring arbetet med en likvärdig utbildning för alla våra elever. 

De teoretiska perspektiv jag har som utgångspunkt i min undersökning är ett sociokulturellt 

perspektiv och ett relationellt perspektiv på lärande. Jag kommer använda mig av begreppen 

delaktighet och tillgänglighet när jag resonerar kring elevernas lärmiljö. Med lärmiljö menar 

jag de olika miljöer som elever befinner sig i under en skoldag, till exempel lektioner och 

raster. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) definierar begreppet delaktighet som 

något som sker i ett sammanhang, i en aktivitet tillsammans med andra. En elevs villkor för 

delaktighet skiljer sig åt mellan olika aktiviteter, eftersom olika typer av aktiviteter och 

sammanhang ställer olika krav på individen och på omgivningen. Om en elev av omgivningen 

uppfattas som oengagerad i en aktivitet kan orsaken vara att eleven befinner sig i en miljö 

som leder till elevens låga engagemang, inte ett ointresse för uppgiften. En viktig aspekt av 

begreppet delaktighet är tillgänglighet, enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten. Alla 

elever har rätt till en tillgänglig lärmiljö och en förutsättning är att eleverna har tillgång till 

skolans olika aktiviteter och kan delta i dem. Alla elevers behov är olika och det är skolans 

ansvar och utmaning att ta hänsyn till det. Ahlberg (2013) menar att den stora utmaningen för 

skolans personal är hur de ska möta alla elevers olikheter och hantera att alla elever har olika 

erfarenheter, förutsättningar och behov.  

Skogman (2012) anser att om en fysisk, social eller pedagogisk miljö är utformad för att passa 

alla individer är miljön inte hindrande, utan inkluderande, och då är den tillgänglig för alla. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) delar upp tillgänglighetsaspekten i tre delar: 

fysisk tillgänglighet, tillgängligt meningssammanhang och tillgängligt sociokommunikativt 

samspel. Dessa tre delar överlappar varandra och hänger samman, enligt författarna. De två 

sista aspekterna menar jag hänger samman med språk-, läs- och skrivinlärningen och kan 

utvecklas i undervisningen. Tillgängligt meningssammanhang handlar om att förstå meningen 

med det som sägs och det som händer. Tillgängligt sociokommunikativt samspel innebär att 
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språk, koder och regler är förståeliga. I denna studie används ovanstående definitioner av 

begreppen. 

I min undersökning vill jag ta reda på hur fem lärare beskriver begreppen delaktighet och 

tillgänglighet. Jag vill fördjupa förståelsen för vilka möjligheter och utmaningar de ser i 

arbetet med att skapa språk-, läs- och skrivmiljöer där alla elever har möjlighet att nå skolans 

kunskapskrav och känner sig delaktiga. Fokus för studien är grundskolans tidigare år. 

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka fem lärares uppfattningar om delaktighet och 

tillgänglighet i lärmiljön för elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter. 

1.1.1 Frågeställningar 

 

1. Vilken uppfattning har respondenterna av begreppen delaktighet och 

tillgänglighet? 

2. Vilka möjligheter respektive utmaningar ser respondenterna med att skapa 

gynnsamma lärmiljöer för alla elever i språk-, läs- och skrivundervisningen? 

3. Vilken uppfattning har respondenterna om den pedagogiska lärmiljöns betydelse 

vad gäller att skapa förutsättningar för gynnsam språk-, läs- och skrivinlärning? 

 

2. Bakgrund 

Begreppen delaktighet och tillgänglighet används i texter som handlar om skola och lärande 

och det finns en del forskning om undervisning i relation till begreppen. Det framkommer i 

artiklar och litteratur jag studerat att det kan vara en utmaning för skolan att skapa lärmiljöer 

som är tillgängliga för alla elever. Det finns en rad faktorer som kan påverka utfallet av 

arbetet, vilket jag belyser i forskningsöversikten. Att alla elever ska kunna känna sig socialt 

delaktiga i skolans gemenskap och att de har möjlighet att lära utifrån sina egna 

förutsättningar påtalas i skolans styrdokument, vilket jag redogör för i detta avsnitt.  

2.1 Policy- och styrdokument 
 

2.1.1 Skollagen 
 

Skolans uppdrag är förutom att förmedla kunskap också att förbereda alla elever för att leva 

sitt liv i ett demokratiskt samhälle.  

 

Enligt skollagen (SFS, 2010:800, 3 kap 3§) ska alla barn ges den ledning och stimulans de 

behöver i sitt lärande och sin utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 
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utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Utbildningen ska ta hänsyn till barns 

olika behov, barn och elever ska ges stöd och stimulans så de utvecklas så långt som möjligt 

och en strävan ska vara att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen (SFS, 2010:800, 1 kap 4 §). Om det framkommer att det finns oro för att en elev 

inte kommer nå de kunskapskrav som minst ska uppnås ska eleven ges stöd inom ramen för 

den ordinarie undervisningen (SFS, 2010:800, 3 kap 5a §). När skolan känner oro för att en 

elev inte kommer nå kunskapskraven trots stöd i form av anpassningar eller om eleven uppvi-

sar andra svårigheter i skolsituationen, ska behovet av särskilt stöd utredas. Om utredningen 

visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska han eller hon få detta stöd (SFS, 2010:800, 3 

kap 8 §). Enligt skollagen (SFS, 2010:800, 3 kap 7 och 8 §) ska elever så långt det är möjligt 

undervisas och få stöd inom ramen för den ordinarie undervisningen i den elevgrupp som han 

eller hon tillhör.  

 

2.1.2 Läroplan 
 

Enligt Skolverket (2011) ska undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och be-

hov. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen. 

 

2.1.3 Barnkonventionen 
 

FN:s konvention om barnets rättigheter (Utrikesdepartementet, 2006) handlar om alla barns 

lika värde. Konventionsstaterna är överens om att alla barn ska ha lika rätt till utbildning som 

bör förbereda barnet för livet. Utbildningen ska syfta till att alla barn ges möjlighet att ut-

veckla kunskap och personlighet utifrån sin förmåga. 

 

2.1.4 Diskrimineringslagen 
 

Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering, enligt diskrimineringslagen (SFS 

2008:567). Det innebär att en person med någon form av funktionsnedsättning missgynnas om 

inte åtgärder vidtas för att den personen ska komma i jämförbar situation med personer utan 

denna funktionsnedsättning.    

 

2.2 Forskningsöversikt  
 

Studien fokuserar på delaktighet och tillgänglighet i lärmiljön, för elever i språk-, läs-, och 

skrivsvårigheter. Avsnittet inleds därför med en kort beskrivning av vad språk-, läs- och 

skrivsvårigheter kan innebära, med utgångspunkt i nationell litteratur. Därefter presenteras 

nationella och internationella vetenskapliga artiklar samt litteratur, som behandlar olika 

perspektiv på begreppen delaktighet och tillgänglighet i elevers lärmiljöer. 
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2.2.1 Språk-, läs- och skrivsvårigheter 
 

Enligt Bruce (2006) kan språkliga svårigheter innebära grammatiska problem som visar sig i 

form av att barnet pratar i korta satser med genomgående rak ordföljd och utelämnar småord 

och ändelser. Det kan också innebära brister i ljudsystemet som visar sig i form av 

uttalssvårigheter. Individuella språkliga svårigheter kan bedömas utifrån en genomgång av 

olika språkliga aspekter. Det innefattar till exempel kommunikativ förmåga, uttal, grammatik, 

hörförståelse, hörselminne, ordförråd, språklig medvetenhet, läsförmåga och skrivförmåga 

(Bruce, 2006). 

Wengelin och Nilholm (2013) menar att läs- och skrivsvårigheter kan innebära många olika 

saker. Det kan vara svårigheter med ordavkodning eller svårt med läsförståelse av olika skäl. 

Om en elev har svårt med ordavkodning kan det bero på brister i den fonologiska 

medvetenheten. Det vill säga att barnet inte har upptäckt den alfabetiska principen, att 

skrifttecken representerar språkljud. Det kan i sin tur bero på att barnet inte har upptäckt att 

ord går att dela upp i mindre enheter. Om barnet har problem med läsförståelse kan det finnas 

flera olika förklaringar. En orsak kan vara ordavkodningssvårigheter, det vill säga om man 

inte lyckas läsa ut orden blir det svårt att få ett sammanhang i texten. Svårigheter med 

avkodning gör att läsningen går långsamt och tar upp så mycket arbetsminne att det blir svårt 

att komma ihåg vad man läste för en liten stund sedan. Det kan också vara svårt att förstå en 

text om orden i texten inte finns i läsarens ordförråd.  

Både Wengelin och Nilholm (2013) och Westlund (2009) menar att man som läsare ibland 

behöver kunna läsa mellan raderna och använda sina bakgrundskunskaper för att dra 

slutsatser. Att läsa mellan raderna kräver dels att vi har tillräckligt med bakgrundskunskaper 

för att kunna göra det och dels att vi har fungerande strategier för det. Westlund (2009) påtalar 

även att det är en form av inferenser när läsaren skapar inre bilder under läsningen. Wengelin 

och Nilholm (2013) skriver att det är vanligt att barn med läs- och skrivsvårigheter är passiva 

läsare. De läser inte mellan raderna och har inte strategier för att hantera de svårigheter som 

uppkommer under läsningen. Westlund (2009) menar att det är viktigt att elever får 

systematisk undervisning i att göra inferenser för att kunna utveckla sin läsförståelse. 

Wengelin och Nilholm (2013) framhåller att många elever i läs- och skrivsvårigheter har 

problem som omfattar både lässvårigheter och skrivsvårigheter. Skrivsvårigheterna är oftast 

de mest bestående och kan många gånger upplevas som det största problemet, både av elever 

och av deras lärare. Eleverna upplever ofta stavning som ett stort hinder, samt att de har låg 

skrivhastighet som resulterar i korta texter.  

Wengelin och Nilholm (2013) anger biologiska och genetiska, sociala eller 

undervisningsbaserade faktorer som möjliga orsaker till läs- och skrivsvårigheter. 

2.2.2 Studier av läs- och skrivfrämjande program  
 

Flera forskningsrapporter jag har studerat belyser frågan hur undervisningen kan utformas för 

elever i läs- och skrivsvårigheter för att ge bäst resultat för den enskilde eleven.  

Akyol, Cakiroglu och Gül Kuruyer (2014) genomförde en studie där syftet var att undersöka 

hur läsförmågan kan förbättras hos elever som har svårt att läsa, med hjälp av ett läsprogram. 

Studien visade en viss förbättring av deltagarnas läsfärdigheter. Forskarna konstaterar att för 

elever med lässvårigheter kan en god läsmiljö och genomförande av läsprogram, där eleverna 

får lära sig att använda olika strategier vid läsning, ge god effekt för att öka läsförmågan. 
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Enligt studier genomförda av Myrberg (2007) samt Ulu och Akyol (2016) har upprepad 

läsning en positiv inverkan på förbättringen av elevers läsförmåga. Eleverna läser då samma 

text vid många tillfällen varje vecka. Läsningen dokumenteras och eleven får tillsammans 

med läraren följa sina framsteg med hjälp av diagram. Den upprepade läsningen pågår under 

ett antal veckor.  

I en studie genomförd av Gustafson, Fälth, Svensson, Tjus och Heimann (2011) analyserades 

effekterna av tre åtgärdsstrategier gällande läsförmåga hos elever i lässvårigheter i årskurs 2. 

Åtgärderna bestod av datoriserade träningsprogram där den ena delen syftade till att öka 

ordavkodningsförmågan och de fonologiska färdigheterna. En annan del fokuserade på 

bearbetning av ordens betydelse och innehållet i texten. Den tredje var en kombination av 

dessa två program. Studien visar att alla grupper förbättrade sin läsförmåga, men att en 

undervisning där man kombinerar övningar i ordavkodning med läsförståelsestrategier ger 

bäst resultat. Jose och Dharma Rajas (2011) studie visar att läraren är en mycket viktig faktor 

för att elever ska kunna bli goda läsare och få goda läsvanor. De poängterar att det är av stor 

vikt att lärare undervisar elever i att läsa kritiskt, vilket innebär att kunna läsa inte bara på 

raderna, utan också mellan och bortom raderna. Eleverna behöver få lära sig att dra slutsatser 

och utmana författarens antaganden samt reflektera över tillförlitligheten i det de läser. 

Även i nationell litteratur framgår att det är av vikt att undervisa i lässtrategier. Wengelin och 

Nilholm (2013) menar att elever som är i läs- och skrivsvårigheter ofta behöver undervisning i 

både ordavkodning och läsförståelse. Om de har svårt med ordavkodningen kan det bli 

kognitiv överbelastning när de samtidigt försöker förstå vad de läser. De behöver få 

lässtrategier för att kunna hantera svårigheter som uppstår under läsningen. 

 

2.2.3 Framgångsfaktorer i organisation och undervisning 
 

Davis (2010) menar att lärare har stora möjligheter att organisera läs- och skrivundervisning 

på ett sätt som bidrar till att eleverna utvecklar en positiv uppfattning om sig själva som läsare 

och får en känsla av kompetens. Davis (2010) påpekar i sin studie att undervisningen generellt 

är mer gynnsam när uppgifterna skapar möjligheter för eleverna att göra val, samarbeta och 

vara delaktiga i inlärningsprocesser. 

Tjernberg och Heimdahl Mattson (2014) har undersökt hur framgångsrik läs- och 

skrivundervisning kan yttra sig i praktiken utan att vara exkluderande. Studien visar att lärare 

som bedriver framgångsrik undervisning använder olika metoder och strategier för att möta 

variationen av elever. De arbetar på olika sätt utifrån vad som passar den enskilde eleven i 

varje specifik situation och prövar och omprövar sina strategier utifrån vilka effekter 

undervisningen får. Även Sandberg, Hellblom- Thibblin och Garpelin (2015) påtalar i sin 

studie vikten av att använda sig av olika metoder och arbetssätt för att stimulera elevernas 

intresse och motivation. De menar att det är av stor vikt att möta olika inlärningsstilar och 

även att göra den fysiska miljön till ett rum för lärande. Lärare behöver använda olika 

strategier för att möta den variation av elever som finns i ett klassrum. Ett sätt att möta den 

variationen är att ha grundtanken att alla elever lär i sin egen takt och med stöd från mer 

kvalificerade kamrater eller från läraren. Då kan läs- och skrivundervisningen bygga på 

individuellt och självinstruerande material. Ett annat sätt att hantera individualisering i 

förhållande till variationen av elever i klassrummet, menar Sandberg m.fl. (2015), är att 

erbjuda varje elev material och uppgifter på lämplig nivå, men utifrån ett gemensamt innehåll.  
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Att undervisa med utgångspunkt i språkutvecklande arbetssätt gör det möjligt att möta 

variationen av elever och ger varje elev goda förutsättningar för lärande, enligt litteratur i 

ämnet. Gibbons (2006) menar att cirkelmodellen är ett sätt att undervisa om olika texttyper, 

där stor vikt läggs vid inlärningsprocessen. Eleverna får steg för steg lära sig vad som 

förväntas av dem, vilket underlättar för alla elever. I cirkelmodellen får eleverna det stöd de 

behöver i varje moment. De förväntas inte klara av något som är främmande för dem, men 

med stöttning kan de så småningom klara av uppgiften på egen hand. Med cirkelmodellen 

som grund integrerar man tala, lyssna, läsa och skriva och man integrerar språket med 

innehållet i undervisningen. I cirkelmodellen går man igenom fyra faser: bygga upp kunskap 

om ämnesområdet, studera texter inom genren för att få förebilder, skriva en gemensam text 

och slutligen skriva en individuell text. Detta arbetssätt ger alla elever möjlighet att delta i 

diskussioner om texters innehåll och form utifrån sina förutsättningar och med den stöttning 

de behöver. 

Tjernberg och Heimdahl Mattson (2014) nämner även att viktiga framgångsfaktorer är att få 

den enskilde eleven att se vad lärande handlar om och att som lärare ha förtroende för elevens 

förmåga. Deras studie visar att framgångsrik läs- och skrivundervisning präglas av ett tydligt 

syfte med innehållet i undervisningen, hög lärar- och elevaktivitet, diskussioner, läsning och 

skrivande där lärarna arrangerar olika lärandesituationer i vilka olika förmågor kan användas 

och utvecklas. Att ha goda rutiner för att tidigt kunna identifiera läs- och skrivsvårigheter 

betonades, för att lärarna ska ha möjlighet att arbeta förebyggande med språkutvecklingen. 

Ytterligare en framgångsfaktor är att undervisningen arrangeras i heterogena grupper där 

elever i samma ålder och med blandade förmågor arbetar tillsammans i samma klassrum och 

får stöd av varandra. När lärare och elever först genomför aktiviteter tillsammans ökar 

möjligheterna för att alla sedan ska kunna lyckas i självständigt arbete (Tjernberg & Heimdahl 

Mattson, 2014).  

Även i nationell litteratur påtalas vikten av att lärare noga följer sina elevers läsutveckling. 

Lundberg och Herrlins (2003/ 2005) uppfattning är att utvecklingen av barns läsförmåga 

innefattar flera olika dimensioner. De menar att fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i 

läsningen, läsförståelse och läsintresse samspelar och är fem viktiga faktorer för att elever ska 

ha möjlighet att bli goda läsare. Läraren är ytterligare en viktig faktor, eftersom läraren är den 

som samordnar de olika utvecklingsstegen inom varje dimension och därmed bevakar elevens 

läsförmåga.  

Costa, Edwards och Hooper (2016) menar att deras studie visar att det är av stor vikt att 

identifiera läs- och skrivsvårigheter i tidig ålder, för att kunna erbjuda stödinsatser i god tid 

och därmed undvika att elevernas inlärningssvårigheter blir mer allvarliga. 

2.2.4 Lärarens undervisning och elevens lärmiljö 
 

En rad forskare, som presenteras under denna rubrik, har undersökt hur klassrumsmiljön och 

lärarens sätt att undervisa kan påverka elevernas inlärning.  

I en studie genomförd av Jackson, Simoncini och Davidson (2013) undersöktes ett databaserat 

system som har utvecklats för att upprätthålla stödjande inlärningsmiljöer och mer specifikt 

lärarens roll i klassrummet. Forskarna undersökte huruvida systemet kan stötta blivande lärare 

i att reflektera över strategier de använder i klassrummet och om denna lärprocess kan öka 

deras kunskaper och säkerhet i att leda sina elever. Jackson m.fl. ( 2013) menar att resultatet 

visar att de lärare som deltog i studien utvecklade en större säkerhet och beredskap i att 
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hantera en klass och skapa goda undervisningsmiljöer. De fick en ökad medvetenhet och 

förmåga att reflektera över sin undervisning och sin egen roll i klassrummet.  

Florian och Spratt (2013) genomförde en studie där nyutbildade lärare fick utforska ett 

analysverktyg, med syfte att stötta lärarna i hur de kan skapa en inkluderande undervisning 

som möter individualiteten hos alla barn i klassrummet. Studien visade att lärarna fick en 

fördjupad förståelse för hur de beslut som tas av läraren i klassrummet påverkar eleverna.  

Schulman och Colbert (1988) betonar i sin studie vikten av att nyutbildade lärare får stöd av 

mer erfarna kollegor för att kunna skapa meningsfulla lektioner för sina elever. De menar att 

det är viktigt att de nyutbildade lärarna får möjlighet att reflektera över sin undervisning och 

tillsammans mer erfarna kollegor analysera effekten av den, för att ha möjlighet att utveckla 

väl fungerande undervisningssituationer. Pogodzinski (2014) påtalar också vikten av att 

nyutbildade lärare kan få stöttning. Han menar att ett nätverk av kollegor kan vara viktigt för 

att kunna få stöd när problem och frågeställningar uppstår i det dagliga arbetet. 

Även Tjernberg och Heimdahl Mattson (2014) poängterar att det är viktigt att lärares 

reflekterande förmåga främjas och att de ges möjlighet att reflektera över effekten av sin 

undervisning.  

Likaså Fulton och Kimes Myers (2014) har intresserat sig för hur lärare kan undervisa på ett 

sätt som gör att alla elever ges goda möjligheter att lära. De har studerat ett forum för 

blivande lärare där de med hjälp av dilemmafrågor kan dela med sig av framgångsfaktorer i 

undervisningen samt diskutera svårigheter som kan uppstå, skulle kunna underlätta lärarnas 

arbete med att skapa goda lärmiljöer. Tjernberg och Heimdahl Mattson (2014) menar att en 

förutsättning för att lyckas med framgångsrik undervisning är att det skapas tid och 

förutsättningar för samarbete mellan och inom arbetsgrupper, där kontinuerliga pedagogiska 

samtal kan föras. Att lärare har en god teoretisk grund och att de reflekterar över sin 

undervisning tillsammans med andra framhålls av Tjernberg och Heimdahl Mattson (2014) 

som en viktig faktor. Även Nilholm (2015) betonar i sin forskningsöversikt, att viktiga 

faktorer för att lyckas skapa miljöer som gynnar alla elever är att ge lärare stöd, tid och 

utbildning.  

I en amerikansk studie beskrivs hur lärare vilka undervisar i skolans första år deltog i en 

fortbildning under ett läsår. Syftet med fortbildningen var att lärarna skulle utveckla sin 

yrkesskicklighet i att undervisa elever i grundläggande läsförmåga. Flera av de deltagande 

lärarna som var relativt nyutbildade menade att de kände sig oförberedda för att undervisa 

elever i läsning och välkomnade därför fortbildningen. Dessa lärare menade att de under det 

läsår fortbildningen pågick fick ökad kompetens, ökad förmåga att planera och bedöma sin 

undervisning samt förtroende för sin förmåga att lära barn läsa. Äldre, mer erfarna lärare som 

deltog i fortbildningen ansåg att de inte hade lika stor nytta av den som sina nyutbildade 

kollegor (Brady, et.al, 2009).  

Alatalo (2014) har studerat läs- och skrivundervisningen i skolans första årskurser, och hon 

poängterar vikten av att blivande lärare får goda kunskaper om grundläggande läs- och 

skrivinlärning. Hon menar att blivande lärare för de första årskurserna behöver få kunskaper 

om hur de kan identifiera var eleven befinner sig i sin läsutveckling och därmed också kunna 

stödja de elever som befinner sig i riskzon för svårigheter. Alatalos (2014) åsikt är att blivande 

lärare dels måste få grundläggande kunskap om interaktionens och miljöns betydelse för 

lärande, men också kunskap om funktionellt läsande och skrivande. Hon menar att det är 

nödvändigt att lärarstudenter får kunskap om hur lärare kan arbeta för att hjälpa läsare framåt 

så de kan automatisera sin avkodning och få läsflyt samt lära sig läsförståelsestrategier. 
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Myrberg (2007) påtalar i sin rapport att elever i läs- och skrivsvårigheter tillbringar merparten 

av undervisningstiden i sin klass. Undervisningen i klassrummet måste därför präglas av ett 

specialpedagogiskt perspektiv på läs- och skrivutveckling, menar han. Myrberg (2007) anser 

att alla lärare behöver ha tillräckliga kunskaper för att förstå och kunna hjälpa elever i läs- och 

skrivsvårigheter. 

Nilholm (2015) poängterar i sin forskningsöversikt, att ett bra bemötande är av stor vikt för 

alla elever. Vidare menar han att det som är bra för elever i svårigheter oftast är bra för alla 

elever. 

2.2.5 Specialpedagogiska perspektiv 
 

Utifrån nationell litteratur presenteras under den här rubriken olika synsätt vad gäller 

specialpedagogiska perspektiv. 

 Ahlberg (2009) menar att den teoretiska utgångspunkten för undervisningen blir styrande för 

problemuppfattning och lösningsförslag, medvetet eller omedvetet. Att reflektera över 

teoretiska utgångspunkter är därför viktigt i utveckling av praktisk verksamhet. Teorier kan 

synliggöra det som tas för givet och som verkar självklart. När det gäller undervisning och 

lärande handlar det om att skapa förbindelser mellan teori och praktik, för att kunna betrakta 

och kritiskt granska den egna verksamheten och därefter kunna utveckla och förbättra den. 

Det specialpedagogiska forskningsfältet brukar beskrivas utifrån olika perspektiv, det vill säga 

olika synsätt. Ett utmärkande drag för forskningen inom specialpedagogik är dess 

tvärvetenskapliga karaktär. Det finns kopplingar såväl till pedagogik, medicin, psykologi, 

sociologi och filosofi som till biologi och fysik. Den specialpedagogiska forskningens många 

influenser från olika teorier och perspektiv har stor betydelse för kunskapsbildningen inom 

fältet, enligt Ahlberg (2009). 

Persson (2007) menar att det finns två specialpedagogiska perspektiv som utgör radikalt olika 

sätt att förstå elevers skolsvårigheter. Det ena är ett kategoriskt perspektiv där elevens 

svårigheter ses som medfödda eller på annat sätt individbundna och där eleven är i fokus för 

de specialpedagogiska åtgärderna. Det andra är ett relationellt perspektiv där elevens 

svårigheter antas uppstå i mötet med olika företeelser i uppväxt och utbildningsmiljö. I ett 

relationellt perspektiv är elev, lärare och lärandemiljö i fokus för de specialpedagogiska 

åtgärderna. 

Enligt Ahlberg (2001) ser man det i ett individinriktat perspektiv som att 

specialundervisningens uppgift är att kompensera elevens brister och skapa möjligheter för 

eleven att nå upp till skolans krav. Eleverna erbjuds den hjälp de behöver för att nå upp till 

samma kunskaps- och färdighetsnivå som kamraterna i samma ålder. Det specialpedagogiska 

arbetet i skolan handlar till stor del om att det är eleven som ska anpassas till skolan och inte 

tvärtom. I ett relationsinriktat perspektiv däremot, står samspelet mellan skolans organisation 

och verksamhet och den enskilde eleven i fokus. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Jag har valt ett sociokulturellt perspektiv på lärande som utgångspunkt i min studie med tanke 

på att meningsfullhet och samspel med andra människor ses som viktiga aspekter i 

undervisningen. Denna studie behandlar delaktighet och tillgänglighet i elevers lärmiljöer, 

vilket jag menar hör samman med att interagera och kommunicera med andra.  

För att lyfta nyare forskning samt få en specialpedagogisk utblick valde jag även att ha ett 

relationellt perspektiv som utgångspunkt. I ett relationellt perspektiv fokuserar man på 

relationer och samspel med omgivningen, när skolsvårigheter studeras. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 
 

Inom den sociokulturella traditionen ses inte kunskaper och färdigheter hos människor som 

endera teoretiska eller praktiska, de är alltid både och. Människor både tänker och utför 

fysiska handlingar och dessa båda aspekter är sammankopplade och beroende av varandra. I 

alla situationer måste det enligt den sociokulturella traditionen finnas såväl reflektion och 

kunskaper som fysisk handling om något ska åstadkommas. Den sociokulturella traditionen 

har sitt ursprung i Lev Vygotskijs arbete om utveckling, lärande och språk (Säljö, 2010). 

  

I denna studie utgår jag från ett sociokulturellt perspektiv på lärande med utgångspunkt i 

Vygotskijs forskning. 

 

3.1.1 Begreppsbildningsprocessen 
 

Vygotskij (1999) undersökte relationen mellan tanke och ord och intresserade sig bland annat 

för hur vetenskapliga begrepp utvecklas i ett skolbarns intellekt. Han studerade 

begreppsbildningsprocessen och såg att det är en komplicerad tankeakt som barnet omöjligt 

kan lära sig att behärska genom enkel inlärning, utan kräver att barnets tänkande höjer sig till 

en högre nivå för att begreppet ska kunna medvetandegöras. Det vill säga, barnet kan inte 

utveckla sin begreppsförståelse endast genom att ta emot orden, utan måste få möjlighet och 

hjälp med att utveckla ordens betydelse. Ordens betydelser utvecklas allteftersom barnets 

tänkande utvecklas, med stigande ålder. När barnet för första gången tillägnar sig ett nytt ord 

som är förbundet med en viss betydelse börjar ordets utveckling i barnets medvetande. Från 

början är ordet av grundläggande betydelse och i takt med sin utveckling övergår barnet till 

allt högre typer av generaliseringar, och processen med att bilda verkliga och äkta begrepp 

kan så småningom fullbordas. Den process där ordens och begreppens betydelse utvecklas, 

kräver också att en rad helt andra funktioner utvecklas, till exempel den medvetna 

uppmärksamheten, det logiska minnet, abstraktionen, jämförelsen och särskiljandet. Allt detta 

är mycket komplicerade psykologiska processer som man inte bara enkelt kan lära sig utantill 

och sedan hämta ur minnet. Vygotskij (1999) menade att undervisningen i skolan därmed 

måste bedrivas på ett annat sätt än att endast mekaniskt överföra begrepp från lärare till elev 

med hjälp av utantillinlärning, annars blir resultatet bara ett tomt inlärande av ord som saknar 

väsentlig betydelse för eleven. 
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3.1.2 Den närmaste utvecklingszonen 
 

Lindqvist (1999) skriver att enligt Vygotskij var frågan om förhållandet mellan undervisning 

och barnets utveckling i skolåldern central när man ska diskutera och analysera den 

pedagogiska processen. Att undervisning på ett eller annat sätt måste överensstämma med 

barnets utveckling är ett faktum, enligt Vygotskij. Fastställande av utvecklingsnivå och dess 

förhållande till undervisningsmöjligheterna utgör ett grundläggande faktum att ha som 

utgångspunkt. Man kan dock inte begränsa sig till att enbart bestämma utvecklingsnivån när 

man försöker förklara förhållandet mellan utvecklingsprocessen och 

undervisningsmöjligheterna. Man måste först fastställa barnets aktuella utvecklingsnivå. 

Därefter fastställa den närmaste utvecklingen, det vill säga utvecklingsmöjligheter med stöd. 

Handlingar som barnet kan härma eller få hjälp med från andra genom till exempel ledande 

frågor eller att den andre visar exempel. Barnet förmår göra betydligt mer med hjälp av 

efterhärmning i kollektiv verksamhet, under handledning av vuxna. Nivån i barnets närmaste 

utvecklingszon reglerar skillnaden mellan de nivåer för att lösa uppgifter som nås genom 

handledning, med hjälp av vuxna och genom eget handlande. Här kan fastställas vilken 

utveckling som är möjlig för barnet. Det som barnet för tillfället gör med hjälp av en vuxen 

kan det i morgon göra på egen hand. Den närmaste utvecklingszonen visar det dynamiska 

tillståndet i barnets utveckling, och påvisar både den utveckling barnet redan har uppnått och 

även den som snart kan ske. Tillståndet i barnets intellektuella utveckling kan fastställas med 

hjälp av förklaringen om de två nivåerna- den aktuella utvecklingen och den närmaste 

utvecklingszonen (Lindqvist, 1999). 

3.2 Relationellt perspektiv 
 

Liksom i ett sociokulturellt perspektiv på lärande, ser jag det som att kommunikation och 

samspel mellan individen och omgivningen har en framträdande roll i ett relationellt 

perspektiv. 

 

Inom det kommunikativt relationsinriktade perspektivet är begreppen lärande, delaktighet och 

kommunikation centrala. Begreppen används i syfte att framhålla en skola för alla (Ahlberg, 

2009). Ett relationellt perspektiv innebär att skolsvårigheter studeras med fokus på relationer 

och interaktion (Ahlberg, 2013). Enligt Persson (2007) innebär ett relationellt perspektiv på 

lärande att skolan har förmåga att anpassa undervisningen till skilda förutsättningar för 

lärande hos eleverna. Simeonsdotter Svensson (2009) menar att lärande utvecklas i samspel 

med miljön och är en social process. Vi människor lär på olika sätt även om vi deltar i samma 

situation. Vilket perspektiv lärare väljer i sin undervisning har stor inverkan på elevernas 

möjligheter att utvecklas och lära. Ett relationellt perspektiv innebär att förändringar i 

omgivningen ska kunna ge elever goda förutsättningar att nå uppsatta mål. Interaktionen 

mellan människor är central och det handlar om vad som sker i samspel och kommunikation 

mellan människor. I det relationella perspektivet uppfattas inte en enskild individs svårigheter 

som brister som ska åtgärdas utan det är lärandemiljön som ska förändras, menar 

Simeonsdotter Svensson (2009). Persson (2007) anser att ett relationellt perspektiv även 

innebär att elevens förutsättningar i olika avseenden också ses relationellt, det vill säga 

förändringar i hans eller hennes omgivning anses kunna påverka elevens förutsättningar att nå 

uppställda krav eller mål. 
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4. Metod 
 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av mitt metodval, det vill säga den kvalitativa 

forskningsintervjun som metod för datainsamling. Därefter beskrivs undersökningens urval 

och genomförande samt aspekter av undersökningens tillförlitlighet och giltighet. Vidare 

beskrivs bearbetning och analys av data samt de etiska aspekter som varit betydelsefulla för 

undersökningen.  

4.1 Kvalitativ metod 
 

Ahrne och Svensson (2011) beskriver kvalitativa metoder som ett övergripande begrepp för 

alla typer av metoder som bygger på intervjuer, observationer eller analys av texter. Jag har 

valt att använda kvalitativa, halvstrukturerade forskningsintervjuer som metod för att samla in 

data i denna undersökning. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver den kvalitativa 

forskningsintervjun som ett sätt att förstå någon aspekt från den levda vardagsvärlden ur den 

intervjuades eget perspektiv. De menar att strukturen är ungefär som i ett vanligt 

vardagssamtal, men med skillnaden att som professionell intervju har den ett syfte och en 

speciell frågeteknik. Att den är halvstrukturerad syftar till att den varken är ett öppet 

vardagssamtal eller har ett slutet frågeformulär. Intervjun utförs enligt en intervjuguide med 

ett antal förberedda frågor vars svar sedan kan utvecklas med hjälp av följdfrågor. Intervjun 

spelas vanligtvis in och skrivs sedan ut. Den transkriberade texten och inspelningen utgör 

sedan det material som analyseras. Denna studie kommer att följa den struktur som Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver.  

4.2 Urval 
 

Med anledning av den tidsram jag haft att förhålla mig till är mitt urval begränsat och jag 

bestämde mig därmed för att intervjua fem lärare. Jag valde att kontakta möjliga respondenter 

vilka arbetar i grundskolans tidigare år, eftersom fokus för min undersökning riktar sig mot 

dessa skolår. Respondenterna arbetar vid två olika skolor i två kommuner. Med anledning av 

den begränsade tidsramen valde jag att kontakta skolor som ligger relativt nära min hemort 

geografiskt. Jag valde att maila information till rektorerna för de olika områdena där jag 

meddelade att jag skulle skicka en förfrågan till ett antal lärare angående intervju. Därefter 

mailade jag ett antal lärare som arbetar i grundskolans tidigare år vid tre olika skolor. Några 

av de lärare som fick förfrågan om att delta tackade nej. Jag fick positiv respons från fem 

lärare, till vilka jag sedan skickade ett brev med ytterligare information om min undersökning. 

(Bilaga 1.) Samtliga respondenter har utbildning för grundskolans tidigare år och deras 

arbetslivserfarenhet från grundskolan sträcker sig från två år till och med trettio år.  

 

4.3 Genomförande  
 

En pilotintervju genomfördes med hjälp av en kollega, för att jag skulle få pröva frågorna i 

intervjuguiden och även få en ungefärlig känsla för hur lång tid varje intervju skulle ta.  

 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser i rum där vi kunde sitta ostörda 

genom hela intervjun. Jag använde mig av en intervjuguide (Bilaga 2). Inledningsvis berättade 

jag kort om undersökningens syfte och praktiskt upplägg under intervjusituationen, t.ex. 



 

 12 

inspelning av samtalet och så vidare. Därefter bad jag respondenterna berätta om sin 

utbildning och yrkesbakgrund, dels för att få lite bakgrundskunskaper om den intervjuade och 

dels för att öppna upp samtalet med en mer allmän fråga som skapar en första kontakt och god 

stämning. Kvale och Brinkmann (2014) menar att de första minuterna av en intervju är 

avgörande och att det är viktigt att intervjuaren skapar god kontakt med den intervjuade. 

Under intervjun förde jag anteckningar samtidigt som jag använde min mobiltelefon som 

inspelningsverktyg. Jag valde att använda mobiltelefonen eftersom den är smidig att använda 

och jag känner den väl sedan förut. Ahrne och Svensson (2011) menar att tekniken bör vara 

enkel och säker, samt att man som intervjuare bör ha testat den ordentligt så inte samtalet 

kommer av sig på grund av teknikproblem. De påpekar även att det alltid är lämpligt att ta 

anteckningar, för att man ska kunna återställa samtalets innehåll även om tekniken skulle 

krångla. Under intervjuerna säkerställde jag mig om jag hade uppfattat respondenternas svar 

korrekt, genom att ställa frågan har jag uppfattat dig rätt … och därefter sammanfatta det de 

sagt. Varje intervju tog cirka 40- 50 minuter att genomföra. 

 

4.4 Bearbetning och analys av data 
 

Alla intervjuer har transkriberats och utskrifterna tillsammans med inspelningarna ligger till 

grund för min analys av det insamlade materialet. Genom att transkribera intervjuerna gjorde 

jag mig bekant med datamaterialet, vilket var till fördel när jag senare skulle läsa igenom allt 

material och analysera innehållet. Under transkriberingen justerade jag språket en aning, för 

att det skulle bli läsvänligt och för att respondenternas åsikter skulle framställas på rätt sätt, 

vilket Ahrne och Svensson (2012) menar är tillåtet vid transkribering av en intervju. Jag 

gjorde inga justeringar som skulle ha förändrat innehållet, utan justerade endast dialektala 

uttryck samt formulerade sektioner med talspråk till skriftspråk.  

 

Jag valde att genomföra mina analyser utan att följa någon specifik analytisk teori. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att man kan genomföra allmänna, teoretiskt präglade tolkningar 

utifrån olika filosofiska synsätt, där kunskap om ämnet betyder mer än tillämpningen av 

specifika analystekniker. Utifrån min teoretiska ansats har jag således betraktat mina 

empiriska data utifrån ett sociokulturellt perspektiv och ett relationellt perspektiv på lärande.  

 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver ett tillvägagångssätt där forskaren först läser igenom 

intervjuerna för att skaffa sig ett allmänt intryck och sedan går tillbaks till specifika 

intressanta avsnitt för att finna förbindelser och strukturer som har betydelse för studien. På 

det sättet kan forskaren hitta mönster och teman som sedan tolkas och analyseras. Jag har läst 

igenom intervjuerna och läst om dem gång på gång, för att söka efter likheter och skillnader i 

respondenternas svar. Därefter har jag kategoriserat vilka samband och variationer som kan 

utläsas i det insamlade materialet.  

 

För att klargöra vilka olika teman som synliggjordes under analysen färgkodades olika 

mönster som framträdde. Materialet sammanställdes sedan i ett enkelt analysschema.  

 

För att synliggöra vilka teorier som kan ligga till grund för respondenternas uppfattningar 

sökte jag igenom varje intervju efter uttryck som har samband med respektive teori. Jag 

markerade de uttalanden som representerar ett sociokulturellt perspektiv respektive ett 

relationellt perspektiv på lärande. Därefter sammanställdes de punkter som framkom. 
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4.5 Tillförlitlighet och giltighet 
 

Utgångspunkten har varit att på ett sanningsenligt sätt framföra de resultat som framkommit 

utifrån respondenternas svar på intervjuguidens frågor. Undersökningen beskriver således 

respondenternas uppfattningar på ett tillförlitligt sätt och kan på så vis sägas äga stor giltighet. 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att begreppet giltighet syftar till sanningen, riktigheten 

i ett yttrande. 

 

Begreppet tillförlitlighet behandlar frågan om ett resultat kan anses vara möjligt att 

reproducera vid ett annat tillfälle och av andra forskare. När det gäller intervjuer handlar det 

om huruvida intervjupersonerna kommer att förändra sina svar under en intervju och om de 

ger olika svar till olika intervjuare (Kvale och Brinkmann, 2014). Med tanke på att jag 

genomfört kvalitativa, halvstrukturerade forskningsintervjuer minskar möjligheten att 

reproducera resultatet, eftersom en annan intervjuare kanske skulle ställa andra följdfrågor 

som skulle kunna påverka svaren. Ett sätt att stärka tillförlitligheten i min undersökning var 

att både spela in intervjun och att föra anteckningar. 

 

Kvale och Brinkmann (2010) menar att en vanlig invändning när det gäller intervjuforskning 

är att det finns för få intervjupersoner för att man ska kunna generalisera resultaten. I denna 

studie ingår fem respondenter, vilket är för få för att resultatet ska kunna anses 

generaliserbart. Studien kan dock ge vägledning om lärares perspektiv på tillgänglighet och 

delaktighet i lärmiljön för elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter. 

4.6 Etiska aspekter 
 

Min utgångspunkt när det gäller de etiska aspekterna i min undersökning är vetenskapsrådets 

(2011) fyra huvudkrav, som benämns informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera respondenterna om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. Jag skickade en förfrågan till några olika skolor i förväg, där jag 

beskrev syftet med min undersökning. Lärarna fick då möjlighet att via mail tacka ja till 

intervju, alternativt frånsäga sig deltagande. Jag skickade sedan ut ett informationsbrev till de 

som tackat ja till att delta i undersökningen. 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning själva ska få bestämma över sin 

medverkan. Vid intervjutillfället undertecknade respondenterna det informationsbrev de tagit 

del av i samband med att de tackat ja till att medverka. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att respondenternas personuppgifter ska förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Respondenternas identiteter är anonymiserade 

genom att deras namn är fingerade i min undersökning. 

 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in i undersökningen endast får användas 

för forskningens ändamål. Jag meddelade mina respondenter att insamlade data från 

undersökningen endast skulle användas i min studie och därefter förstöras. 
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5. Resultat 
 

Studiens syfte är att undersöka fem lärares uppfattning om delaktighet och tillgänglighet i 

lärmiljön för elever i språk-, läs-, och skrivsvårigheter. Resultatet presenteras under rubriker 

utifrån de olika teman som framträtt vid bearbetning av intervjuerna. 

5.1 Presentation av respondenterna 
 

Respondenterna arbetar vid två olika skolor, vilka jag anger som skola A och skola B. På 

skola A går elever från förskoleklass till årskurs 6. På skola B går elever från förskoleklass till 

årskurs 5. Här följer en kort presentation av de lärare som deltar i studien: 

 

Malin är utbildad grundskollärare för årskurs 1-7. Hon har en påbyggnadsutbildning i svenska 

som andraspråk där hon har behörighet i årskurs 1-9. Malin har arbetat som lärare i tjugo år. 

För närvarande arbetar hon på lågstadiet i skola A. 

 

Julia är utbildad grundskollärare för förskoleklass- årskurs 9. Hon har arbetat som lärare i tio 

år och arbetar just nu på lågstadiet i skola A. 

Lisa är utbildad grundskollärare för förskoleklass- årskurs 6. Hon har arbetat som lärare i tio 

år, först i förskolan och de sex sista åren i grundskolan. För närvarande arbetar hon på 

lågstadiet i skola A. 

Maria är utbildad tidigarelärare. Hon har arbetat tio år i förskoleklass samt i grundskolan de 

två sista åren. Hon arbetar för närvarande på lågstadiet i skola A. 

Karin är utbildad lågstadielärare för årskurs 1-3. Hon har arbetat som lärare i trettio år och 

arbetar för närvarande på lågstadiet i skola B.  

5.2 Respondenternas uppfattning om begreppen delaktighet 

och tillgänglighet 
 

Respondenterna definierar begreppen med utgångspunkt i elever respektive lärare.  

5.2.1 Delaktighet 
 

Malin beskriver att delaktighet handlar om att eleverna ska kunna ta del av det skolan 

erbjuder, oavsett om det finns fysiska, psykiska eller språkliga hinder eller annat som är svårt. 

De ska kunna ta del av både aktiviteter och undervisningens innehåll och känna att de är 

delaktiga, att de är med.  

//… att de ska kunna ta del av det skolan erbjuder, oavsett om det finns fysiska hinder eller psykiska 

hinder eller språkliga hinder… eller vad det nu kan finnas för något. (Malin) 

Julia menar att delaktighet handlar om att eleven får med sig själv så mycket som möjligt i det 

de gör i skolan, att de kan göra allt till sitt eget och att de känner motivation. Hon säger att det 

inte bara handlar om att de får vara med och bestämma utan att eleverna känner att det är bra 

för dem, att de är i skolan för sin egen skull. De ska känna att de är en del av en gemenskap 

och att alla gör saker tillsammans. Hon tillägger att det är viktigt att eleven känner sig som en 
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del av det sociala samspelet. Lisa menar att det är eleven som ska känna sig delaktig, men att 

läraren ska vara delaktig i lärandeprocessen och den som har ansvar för elevernas lärande. 

Hon betonar att som lärare är hon där för elevernas skull och för att de ska lära sig att bli 

individer som är nyfikna på lärandet.  

Delaktighet… det är väl eleven som ska vara delaktig… alltså… //… fast det ska ju ändå vara jag som 

ska vara delaktig i lärandeprocessen, vad de ska lära sig, att jag vet vad de ska ha med sig… det är 

mitt ansvar. (Lisa) 

Lisa menar att hon inte kan hälla kunskap i eleverna och att hon därför säger till dem att de 

måste vara delaktiga i lärandet och att det är upp till dem om de vill lära sig. Karin säger att 

begreppet delaktighet får henne att tänka på vilka möjligheter hon har att påverka. Hon menar 

att när man arbetar tillsammans i arbetslag har man väldigt stor möjlighet att påverka hur man 

som lärare vill lägga upp arbetet så det passar eleverna. Hon tänker att alla är delaktiga i 

barnens lärande; föräldrarna, eleverna och alla lärare som träffar barnen. Maria menar att 

delaktighet är när man som lärare ser att alla har möjlighet att delta och att det finns intresse 

och motivation. En bra gruppsammanhållning är viktigt för att man som elev ska kunna känna 

delaktighet, tycker hon, och tillägger att man måste arbeta mycket med det sociala samspelet.  

I delaktigheten så tycker väl jag... också att det behövs en bra gruppsammanhållning, att man har 

börjat med det… för att man ska kunna känna den här delaktigheten. (Maria) 

Maria menar att om barnen känner att de har grupptillhörighet kan hon se det genom att de 

deltar i grupparbeten i klassrummet och att de visar att de följer med i undervisningen på ett 

bra sätt, till exempel vid en introduktion av en uppgift. 

 

5.2.2 Tillgänglighet 
 

Malin säger att hon tycker det finns många aspekter av tillgänglighet och att det är lätt att 

hamna i att endast tänka på funktionshinder och fysiska hinder, men att hon har insett att det 

handlar om alla elevers tillgänglighet. Det handlar om att skolan klarar av att erbjuda alla 

elever stöd för att kunna tillgodogöra sig skolans undervisning på ett bra sätt, menar hon, och 

tillägger att det är skolans ansvar att anpassa sin verksamhet efter elevernas behov.  

//… det handlar ju om alla elevers tillgänglighet, och… helt enkelt att skolan klarar av att erbjuda 

liksom alla elever… att de kan tillägna sig undervisningen och det kan ju då innebära olika åtgärder 

för olika elever, tänker jag. Men de ska kunna tillgodogöra sig skolans undervisning på ett bra sätt. 

Och då är det vi på skolan som får… som sagt, anpassa vår verksamhet efter deras behov. (Malin) 

Julia säger att pedagogen ska skapa den tillgänglighet som krävs, både fysiskt och mentalt och 

annat. Lisa berättar att hennes förhållningssätt gentemot eleverna är viktigt. Om hon inte 

möter dem på rätt sätt och vet vilken nivå de är på lär de sig ingenting. Karin säger att 

begreppet tillgänglighet får henne att tänka på allt från kollegor till styrdokument, 

fortbildning, lokaler och gruppstorlek. Hon menar att allt påverkar vad hon har möjlighet att 

förmedla till eleverna. Hon behöver som lärare ta reda på hur varje barn tar till sig kunskap 

och hur hon bäst ska förmedla den kunskapen.  

//… hur jag når dem… //… hur tar det här barnet till sig kunskap? Är det bäst genom det auditiva, 

eller… (Karin) 

Maria menar att tillgänglighet kan handla om både pedagoger och om lärmiljön. I 

klassrummet är det viktigt att det finns material som är till för alla, till exempel mallar på 



 

 16 

väggen så barnen kan få vägledning i att skriva en text eller begrepp man arbetar med för 

stunden. Det kan handla om att det finns praktiskt material, böcker, skrivplattor eller dator 

tillgängligt för de som behöver. Det kan ibland behövas två pedagoger i klassrummet för att 

eleverna ska få tillräckligt med vuxenstöd under arbetet. För läraren kan tillgänglighet betyda 

att det finns tillgång till stöttning från andra professioner som kan ge råd och visa material. 

 

5.3 Respondenternas uppfattning om en tillgänglig lärmiljö 

som är gynnsam för delaktighet 
 

Respondenterna beskriver den fysiska lärmiljön, den pedagogiska lärmiljön och den sociala 

lärmiljön. 

5.3.1 Den fysiska lärmiljön 
 

Malin berättar att hon tänker på att skolan är tillgänglig rent fysiskt och att alla ska kunna 

delta fysiskt sett. De ska kunna ta sig in i skolans lokaler och det ska inte finnas några fysiska 

hinder. Hon säger att man också behöver ta hänsyn till vad det är för ljus- och ljudmiljö som 

påverkar elever. Det kan finnas elever som behöver hörlurar till exempel. En del elever 

behöver avskärmade ytor för att kunna koncentrera sig och andra kan behöva stöd i form av 

pedagogiska verktyg, till exempel dator eller bildstöd.  

Även Julia nämner vikten av att inreda klassrummet så det finns möjlighet för elever att gå 

undan och jobba, men ändå ha kvar närheten till klassen. Hon tycker att det är viktigt att det 

finns grupprum i anslutning till klassrummet, där elever kan få avskildhet men ändå känna att 

de är med och hör kamrater och lärare. Maria beskriver också att grupprum kan skapa goda 

möjligheter för elever att stötta varandra i grupparbeten.  

Julia säger att det är viktigt att klassrummet inbjuder till lärande och väcker nyfikenhet, 

samtidigt som det inte får bli för mycket intryck för de elever som har svårt med 

koncentrationen. Hon menar också att det är viktigt hur man som lärare väljer att placera 

bänkarna i klassrummet och säger att hon oftast väljer att placera som en hästsko eller 

halvcirkel för att alla ska se varandra och känna sig delaktiga. Även Maria menar att 

placeringen i klassrummet påverkar undervisningen. Hon tycker det är bra med placering två 

och två där eleverna bildar lärpar, som kan stötta varandra i lärandet och hjälpa varandra i 

kunskapsutvecklingen. 

Maria menar att miljön i klassrummet är viktig och att det ska finnas hjälpmedel och 

stödstrukturer för de elever som behöver. Till exempel praktiskt material eller mallar för 

skrivande på väggen, så eleverna kan få vägledning. 

//… i klassrummet, att det finns material som är till för alla, några mallar så barnen kan få vägledning, 

alfabetet på väggen och på bänken för de som behöver det. När vi har gått igenom sagostruktur eller 

berättande, hur man skriver en berättande text… att man har en mall på väggen för hur man skriver… 

och i matten, att det finns de begrepp man jobbar med just nu. (Maria) 

Karin tycker att den fysiska miljön är viktig. Hon anser dock inte att den är anpassad efter 

dagens skola. Hon säger att det skulle vara bra om det fanns möjlighet att dela upp 

klassrummet i olika delar där det fanns en läshörna, en plats där man kan ha bild, möjlighet att 
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möblera med ett bord där man kunde sitta och måla och så vidare. Hon menar att det i nuläget 

inte finns de möjligheterna därför att det är väldigt trångt i klassrummen. 

Julia beskriver att hon tycker det är viktigt med en skolgård som är väl anpassad för barn och 

att den ska vara inbjudande till både lek och avkoppling. Det är också viktigt, säger hon, att 

det inte finns ytor som är dolda där det kan pågå oroligheter mellan barn och vuxna. Hon 

tycker det är bättre med en mer öppen miljö. Maria menar att det är viktigt att det är lugnt på 

skolgården och att det erbjuds planerade aktiviteter även under rasttiden. 

5.3.2 Den pedagogiska lärmiljön 
 

Malin säger att det är viktigt att alla elever får möjlighet att ta del av all undervisning och att 

de känner att de är delaktiga i allt som sker. Hon menar att elever ibland behöver anpassningar 

rent pedagogiskt, det vill säga att de behöver stöd i form av att den pedagogiska miljön 

tillrättaläggs och att metoder och arbetssätt anpassas. Hon säger att läraren behöver kunna 

anpassa de aktiviteter som sker så att även elever i svårigheter kan vara med på det som andra 

gör, i stället för att plocka bort eller förenkla. Till exempel när det gäller språket kan man 

tänka att man ska försöka förstärka språket i stället för att förenkla det, menar Malin. Hon 

säger att det är viktigt att lärare har höga förväntningar på eleverna, men samtidigt ger 

tillräckligt med stöttning för att eleverna ska klara de uppgifter de ställs inför. Malin anser att 

lärare behöver fundera över hur de kan få alla elever att jobba mot samma mål men med olika 

typer av stöttning efter vägen. Lisa, Maria och Malin menar att språkutvecklande arbetssätt, 

där man arbetar mycket tillsammans, gynnar alla elever i alla ämnen. Malin säger att lärare 

behöver tydliggöra och ge eleverna olika verktyg för att klara av läsning och skrivande i alla 

ämnen. 

Julia menar att det är viktigt att utgå från varje individ och identifiera intressen och styrkor att 

bygga vidare på. Hon säger att den egna motivationen är viktig för hur man tar sig an 

uppgifter. Julia menar att det är lättare för elever att öva på till exempel läsning om eleven får 

läsa om något den är intresserad av eller som eleven själv har upplevt. Julia poängterar att det 

är viktigt att göra saker tillsammans först, för att barnet sedan ska kunna klara det på egen 

hand. Hon menar att pedagogen ska fungera som en vägvisare och vägleda barnet. Julia säger 

att det är viktigt att pedagogen inbjuder till lärande och skapar lust att lära. Det är också 

viktigt att de elever som behöver det får använda sig av olika hjälpmedel, menar hon. Till 

exempel kanske någon elev behöver sitta och plocka med något för att orka lyssna. 

Lisa och Karin menar att det finns många olika sätt att lära och att eleverna måste få prova 

olika sätt. En del lär bäst visuellt, andra auditivt och det är viktigt att alla får hitta sin strategi. 

Hur jag når dem, hur man liksom plockar russinen ur kakan, ur de saker man vet att man har på sin 

palett… ja, hur det här barnet tar till sig. (Karin) 

Lisa anser att lärare ska ha ett smörgåsbord där eleverna erbjuds olika sätt att lära och där de 

kan hitta sitt sätt, med stöttning av läraren. Hon säger att det är viktigt att erbjuda alla elever 

lärande på den nivå där de befinner sig, oavsett om de behöver extra stöttning eller extra 

utmaningar. Lisa påtalar vikten av att diskutera mycket i gruppen och att arbeta gemensamt 

med språkutvecklande arbete. Hon anser att det är ett sätt att undervisa där man får med sig 

alla elever. Lisa väljer att inte rätta elevernas arbeten och sätter inga bockar och klipper inga 

hörn. Hon menar att det dämpar barnen och sänker motivationen. Hon väljer i stället att hjälpa 

dem mer under arbetets gång och att lära dem hur de kan hjälpa varandra. 
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Karin tycker att det har blivit mer och mer gemensamt arbete i alla ämnen. Ofta gör man ett 

moment tillsammans först och läraren visar en modell för hur det ska göras, sedan följer eget 

arbete. Hon tycker att det är ett bra sätt att möta de individuella behov som finns i en grupp. 

De som behöver stöttning får det av att samarbeta med andra och de som behöver utmaningar 

får det genom reflektioner och resonemang. 

Maria påtalar vikten av samsyn och menar att det är viktigt att det inte skiljer sig alltför 

mycket mellan olika lektioner och aktiviteter under skoldagen. Eleven behöver få känna sig 

trygg i att alla pedagoger har en någorlunda lika syn på elevhållningen och att alla säger 

samma sak. Det är också viktigt för tryggheten att alla elever vet när, var och hur de ska göra 

saker, anser Maria. Hon tycker att undervisningen ska vara inspirerande och att läraren 

försöker locka alla elever att delta. Läraren ska skapa lärsituationer där alla vågar försöka och 

där eleverna kan stötta och hjälpa varandra, tycker hon. 

5.3.3 Den sociala lärmiljön 
 

Malin berättar att hon arbetar mycket med bemötande i sina grupper. Hon menar att det kan 

vara stor skillnad i hur väl grupper fungerar tillsammans beroende på hur läraren i respektive 

grupp har arbetat med det sociala klimatet. Malin tycker att den sociala miljön är nyckeln till 

delaktighet på många sätt, därför att om man inte har en bra lärmiljö i gruppen spelar det 

nästan ingen roll hur mycket man försöker fixa och ordna. Då blir det inte bra förutsättningar 

för lärande ändå. Hon menar att läraren är en viktig förebild och om man som vuxen känner 

sig osäker och otillräcklig läser eleverna i klassen av det och så blir det en negativ spiral. 

Malin ger exempel på att man kan känna sig osäker som lärare när det kommer nyanlända 

elever till klassen. Läraren kan känna sig obekväm i rollen för att man inte har språket att 

kommunicera med som man är van och det kan skapa frustration när man känner att man inte 

riktigt räcker till. 

Julia tycker att det har varit mycket fokus på måluppfyllelse och resultat de senaste åren, och 

att det sociala samspelet på grund av det har gått lite förlorat. Hon menar att vi i skolan har 

tappat fokus på det eftersom det inte är mätbart på samma sätt som måluppfyllelse. Julia säger 

att det blir en ond cirkel. Om inte det sociala samspelet fungerar får inte individen ut det den 

ska av undervisningen för att nå de resultat man önskar. Om det till exempel är lite stökigt 

runt omkring kanske inte individen kan fokusera och då påverkar det individens resultat. Julia 

tycker att det är föräldrarnas och skolans gemensamma ansvar att skapa goda förutsättningar 

för inlärning och välmående och att det är ovärderligt att som lärare ha en bra relation med 

föräldrarna. Hon menar att ett barn som inte mår bra inte heller lär bra, och tillägger att barnet 

då inte är tillgängligt för inlärning. 

Lisa säger att om inte den sociala tryggheten och tilliten finns, då lär man sig ingenting. Hon 

menar att man som lärare måste lägga grunden för tillit och visa eleverna att hon litar på dem 

och att de kan lita på henne.  

//… har man inte det här sociala… tilliten och tryggheten… då lär man sig ingenting. Det där 

liksom… känner jag att… jag som pedagog måste bygga upp en förståelse för… det är ju grunden. 

(Lisa)   

Hoppar man över arbetet med gruppnormer i ettan blir det väldigt kämpigt senare. Lisa menar 

att rutiner är viktigt för tryggheten och att man som lärare behöver vara lite fyrkantig och 

hålla hårt på regler i början, då kan man släppa efter mer och mer med tiden. Lisa tycker det 

är viktigt att eleverna lär sig lyssna på varandra och ta del av varandras erfarenheter och 
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livshistorier för att få förståelse för varandras olika förutsättningar. Hon ger exempel på vilken 

fördel hon tycker det har varit att få ta emot många nyanlända elever. 

Karin menar att man som lärare måste skapa ett gott klimat för att ha möjlighet att få allt att 

fungera. Hon tycker att det är väldigt viktigt att eleverna får förståelse för och kan känna 

respekt för varandra. Karin säger att man måste vara ihärdig och arbeta med det varje dag, 

eftersom det är färskvara och inget som är gratis eller självklart. Man måste också visa tydligt 

som vuxen hur man ska vara mot andra, menar hon. 

Maria säger att det är väldigt viktigt att alla elever kan känna sig trygga under hela skoldagen. 

Trygghet gör att man kan lära sig bättre på lektionerna. Det är viktigt att det finns en bra 

känsla, en grundtrygghet i gruppen och att olikheter är okej. Det gör att alla elever vågar delta 

i undervisningen utifrån sina förutsättningar, menar hon. 

 

5.4 Respondenternas uppfattning om organisation och 

stödfunktioner 
 

Utifrån intervjufrågan om vilka möjligheter respektive utmaningar respondenterna ser i 

arbetet med att skapa gynnsamma lärmiljöer för elever i språk-, läs och skrivsvårigheter, 

uppkom dessa två följdfrågor i samtliga intervjuer: 

- Behöver du stöd från andra professioner? Vilken typ av stöd behöver du? 

Samtliga respondenter påtalar vikten av en fungerande organisation med tillgängliga 

stödfunktioner. 

Malin tycker att rektorn har en avgörande roll vad gäller att skapa en hållbar organisation där 

lärare har möjlighet att stötta varandra. Malin menar att rektorn visar vägen genom att skapa 

tillfällen då svåra frågor kan lyftas i kollegiet. Om man inte lyfter svåra frågor och sätter ord 

på vad man tycker är svårt så föds en osäkerhet hos den enskilde läraren. 

/…/ och så går alla omkring och tänker att det är jag som inte fixar detta och så blir det en nedåtspiral. 

(Malin) 

Malin menar att det är viktigt med tillgång till olika stödfunktioner att ta hjälp av om man som 

lärare inte tar sig vidare på egen hand. Hon ger exempel på att man kan ta stöd av arbetslaget, 

elevhälsan, speciallärare och även studievägledare som agerar språkstöd för nyanlända elever. 

Julia anser att rektorn och politiker har det yttersta ansvaret för att skapa en tillgänglig 

lärmiljö, eftersom det är de som hjälper till att ge förutsättningar till att allt ska fungera. När 

det gäller organisationen för detta läsår tycker hon att kommunens politiker har lyssnat och 

gett bra förutsättningar i form av nya lokaler och färre elever i grupperna i årskurs ett. Julia 

anger Specialpedagogiska skolmyndigheten som en användbar stödfunktion. Hon menar att de 

både kan ge stöd till den enskilde läraren och även fungera som vägledare när det krävs extra 

resurser till elever i behov av särskilt stöd. 

De har ju ett ganska tungt vägande ord också, om det handlar om resurser eller någonting som vi 

behöver hjälp med från högre ort. (Julia) 

Julia tycker att även elevhälsan och föräldrarna kan ge stöd i svåra frågor. 

Lisa upplever att arbetslaget har goda förutsättningar att kunna dela eleverna i mindre 

grupperingar vid flera tillfällen varje vecka, vilket ger utrymme för en undervisning där alla 



 

 20 

elever får utvecklas utifrån sina förutsättningar. Hon anger elevhälsan som en tillgänglig 

stödfunktion, men säger att man som lärare ibland känner att man inte får någon hjälp. Hon 

tycker att man ofta pratar om samma sak många gånger, men att inget händer på grund av att 

det saknas pengar till resurser. Lisa menar att det är brist på resurser och att inte politikerna 

förstår problemet. 

Karin berättar att man har väldigt stor möjlighet att själv påverka hur man vill lägga upp 

undervisningen när man arbetar tillsammans i arbetslag. Lärarna har möjlighet att själva 

kunna fördela resurser till de barn som har svårigheter. Hon tycker dock inte att det finns 

tillräckligt med resurs, utan arbetslaget får hela tiden prioritera de elever som absolut behöver 

stöd. Karin säger att arbetslaget har prioriterat att resursläraren undervisar elever enskilt, 

eftersom de anser att det finns många elever som har behov av det. Det innebär att hon sällan 

har möjlighet till delning av klassen. Ibland finns en personal från fritids med i gruppen och 

då kan de dela i halvklass, men oftast undervisar hon ensam i helklass. Karin upplever att det 

är mycket som påverkar hennes sätt att undervisa. Läroplanens innehåll, schematekniska 

svårigheter, lokalbrist, tidsbrist och resursbrist. Karin tycker att det kollegiala stödet är viktigt 

i det vardagliga arbetet. När hon behöver specifika råd frågar hon den som har 

spetskompetens inom området, det kan till exempel vara specialpedagog eller speciallärare. 

Maria menar att det är viktigt att skolan organiserar även rasterna, för att skapa en trygg 

utemiljö. Hon berättar att de äldre eleverna får ta ansvar för att planera aktiviteter för de yngre 

eleverna. Det har fungerat bra, tycker hon. I klassrummet skulle Maria gärna vilja arbeta mer 

med grupperingar, där eleverna kan stötta varandra. Hon menar dock att hon inte har 

möjlighet till det så ofta eftersom det är svårt när hon arbetar ensam i klassen. Maria skulle 

vilja att eleverna hade något längre skoldagar. Hon tycker att dagarna blir väldigt 

komprimerade och att tiden inte riktigt räcker till. Elever i läs- och skrivsvårigheter skulle 

tjäna på det, tror Maria. De skulle få fler pauser och möjlighet att röra på sig mer. 

 

5.5 Respondenternas uppfattning om framgångsrik språk-, 

läs-, och skrivundervisning 
  

Respondenterna anger metoder och arbetssätt som de menar gynnar en tillgänglig lärmiljö och 

skapar delaktighet för elever i språk-, läs-, och skrivsvårigheter. 

Malin berättar att hon och hennes kollegor ofta pratar om att ha höga förväntningar på 

eleverna och att alla ska arbeta mot samma mål, men med stöttning. Hon menar att det är 

viktigt att som lärare fundera över vilken stöttning varje elev behöver. Det kan till exempel 

handla om visuellt stöd eller språkligt stöd. Hon säger att det handlar om att ge alla elever 

förutsättningar för att delta och då är det ju olika vad det är för stöd de behöver. Malin menar 

att man till exempel ska försöka förstärka språket i stället för att förenkla det. Hon berättar att 

hon arbetar mycket med språkutvecklande arbetssätt, genrepedagogik och gemensamt 

skrivande. De brukar börja med att introducera ord och begrepp, som har sin utgångspunkt i 

en gemensam upplevelse eller en text de läst tillsammans. Elevernas vardagsspråk ligger till 

grund för samtalet och lärarna introducerar ämnesspecifika ord och begrepp och närmar sig på 

så sätt ett skriftspråk. 

/…/ för de brukar ju säga att talet är liksom bron till det talade språket. (Malin) 

Att arbeta gemensamt med texter skapar delaktighet och är en utgångspunkt för diskussioner 

som ger insikter i hur språket är uppbyggt, anser Malin. I både läsning och skrivande är det 
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viktigt att man modellerar mycket som lärare. Man ger eleverna stöttning genom att visa hur 

man själv gör, säger hon. För de elever som har svårt att komma igång med sin läsning skapas 

små grupper där eleverna får arbeta med fonologisk medvetenhet. De arbetar med språkljud 

och har munbilder som visuellt stöd för hur ljudet ska produceras. Malin säger att det är 

viktigt att man som lärare reflekterar över hur den metod eller det arbetssätt man använder sig 

av fungerar. Man måste få syn på sin egen undervisning och fundera på om det man gör ger 

effekt, om det ger det resultat man önskar. Om man bara kör på som man alltid har gjort är det 

lätt att hamna i ett ekorrhjul och då kanske det är elever som blir ställda utanför, som inte 

klarar att tillvarata undervisningen. Det ligger på läraren att ändra på sin undervisning och 

anpassa i sitt klassrum, för eleven kan ju i regel inte ändra på sig, menar Malin. Då måste man 

som lärare fundera på vad det är de behöver för att kunna delta.  

Julia poängterar hur viktigt det är att utgå från elevens intressen och styrkor. Hon menar att 

elever i läs- och skrivsvårigheter ofta visar ett ointresse för läsning och att det är jobbigt för 

dem eftersom det tar mycket tid och kraft i anspråk. Då är det är lättare att få med sig eleverna 

i undervisningen om man övar med hjälp av något de intresserar sig för. Julia säger att den 

egna motivationen är väldigt viktig för hur man tar sig an skolarbetet. Hon berättar att hennes 

elever får arbeta mycket med boksamtal, där eleverna sitter tillsammans i mindre grupper och 

diskuterar en bok. De pratar om hur de uppfattar boken och hur de har tolkat innehållet. 

Eftersom de kanske har tolkat boken på olika sätt uppstår intressanta diskussioner om både 

grammatik och innehåll. Läraren är med och ställer följdfrågor till eleverna. Julia berättar 

vidare att de arbetar mycket med genrepedagogik för att försöka ge eleverna en helhetsbild 

och skapa större förståelse. De utgår från en gemensam upplevelse och skriver gemensamma 

texter. Hon säger att det verkligen gynnar de elever som är lite svagare och kanske inte kan 

formulera långa meningar på egen hand. När de kan fylla på med de gemensamma orden kan 

även de skriva och de får hjälp med att formulera sina tankar. Det är kamratstödjande och lite 

Vygotskij bakom arbetssättet, menar Julia: 

 
/…/ i dag gör vi det här tillsammans och i morgon mindre med mig och sen gör du det själv. (Julia) 

Julia säger att hon tänker på pedagogen som en vägvisare som är där och vägleder barnen och 

att det handlar om att man vill att de ska klara sig själva och lära för livet. Det måste vara 

grundläggande att barn är trygga och mår bra. Julia menar att man som lärare kan ha god hjälp 

av att arbeta med estetiska lärprocesser som till exempel drama och bild. Man kan utgå från 

det när det gäller att förstärka språket, för att inte bara lägga fokus på skrivande och att forma 

bokstäver. Julia tycker det är viktigt att lärare ger sina elever möjlighet att få uttrycka sig på 

annat sätt än med ord, för att undvika att skapa hämningar. 

Lisa säger att hon arbetar med många olika metoder och arbetssätt för att kunna erbjuda varje 

elev det sätt som passar honom eller henne bäst. För att synliggöra vilka förmågor de arbetar 

med har hon en kunskapsvägg, med förmågorna tydligt visualiserade. Hon pratar mycket med 

eleverna om begreppen för att få dem att förstå vad de ska lära sig. Lisa säger att hon inte 

rättar, klipper hörn eller sätter röda bockar, eftersom hon tror att det dämpar barnen och 

sänker motivationen. Hon vill hellre lägga tid på att hjälpa dem och arbetar hellre med 

kamratbedömning. Hon upplever att eleverna får bra tips av varandra och att det skapar 

många fina samtal elever emellan. Lisa berättar att arbetslaget delar eleverna i läsgrupper och 

skrivgrupper där de får utmaningar utifrån var de befinner sig i sitt lärande. Hon menar att det 

ofta blir så att de elever som har kommit lite längre och egentligen behöver mer utmaningar 

bara glider med och anpassar sig. Lisa upplever att man som lärare oftast arbetar mer med de 
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elever som behöver extra anpassningar, eftersom det fungerar ändå med de som kommit 

längre. Hon känner dock att det inte blir rättvist och att det kan bli tråkigt för dem i längden. 

Det fungerar väldigt bra med läs- och skrivgrupperna, tycker hon. Man kan se en tydlig 

progression under de månader de arbetat på det här sättet. Lisa påpekar att det inte är samma 

uppdelning av eleverna i läsgrupperna och i skrivgrupperna, eftersom man hela tiden utgår 

från vilka behov eleven har. Vidare berättar hon att de arbetar med genrepedagogik och 

cirkelmodellen i skrivande, vilket hon tycker fungerar väldigt bra.  

/…/ man får med sig alla, det passar alla detta arbetssättet. I genrepedagogiken är verkligen alla med 

på tåget. (Lisa) 

Lisa tycker att de under en tid har läst mycket ny forskning och att det varit många nya 

metoder som presenterats för dem. Hon känner nu att det är viktigt för henne att få landa i 

genrepedagogiken och jobba med den för att se vad som händer. Vidare menar Lisa att det 

även är viktigt att hitta metoder som övar avkodning. Hon ger exempel på en metod där 

hennes elever får öva med hjälp av läslistor som är anpassade efter hur långt eleverna har 

kommit i sin läsning. De läser tillsammans med en kamrat som kommit ungefär lika långt i 

läsutvecklingen. Varje läspass tar några minuter och de läser en gång varje dag. De behåller 

samma läslista under en vecka, sedan tar de en ny lista. De läser tillsammans under sex veckor 

och byter sedan läskamrat. Lisa upplever att de kan se resultat och att denna metod verkligen 

gynnar elevernas läsförmåga. Hon berättar att de även har något som kallas läspuffar och 

mattepuffar. Då kommer en resurslärare och arbetar med eleverna i tjugo minuter fyra gånger 

i veckan. Skolan erbjuder elever och vårdnadshavare en sexveckorsperiod, där de tjugo 

minuter som avsätts ligger utanför ordinarie skoltid. Lisa menar att det har varit gynnsamt för 

eleverna.  

Karin säger att en viktig grund för lärande är att eleverna förstår varför de gör olika saker och 

att de gör det för sin egen skull. Hon berättar att hon använder sig av arbetssätt och metoder 

där klassen arbetar väldigt mycket gemensamt. Hon menar att det har blivit mer och mer av 

det på senare år, eftersom den forskningsbaserade fortbildning som bedrivits på skolan har 

fokuserat på att undervisa på det sättet. Läraren modellerar först och de arbetar gemensamt i 

gruppen, sedan kommer det individuella arbetet. Hon tror att det gynnar de elever som har 

svårt att arbeta på egen hand, plus att det även gynnar de elever som behöver extra 

utmaningar. Hon ger exempel på undervisning där klassen övar strategier för läsförståelse. 

Där är utgångspunkten diskussioner i vilka eleverna får reflektera och fundera utifrån sin 

förmåga, vilket gör att alla får den utmaning de behöver. Karin tycker att det är svårt att få tid 

för tillräckligt mycket färdighetsträning. Hon menar att eleverna måste få möjlighet att öva 

länge och många gånger på samma sak för att kunskapen ska befästas. Det tycker hon inte det 

finns tid för, eftersom det är många delar som ska få utrymme under en skoldag. Hon upplever 

att hon många gånger skulle vilja välja andra arbetssätt och metoder än de hon har, för att 

skapa utrymme för fler sätt att lära om samma sak. Hon väljer dock oftast bort alternativen på 

grund av tidsbrist. Karin menar att det är viktigt att man som lärare alltid har teorier och 

forskning i bakhuvudet när man undervisar, för att veta varför man gör på det ena eller andra 

sättet. Hon nämner Barbro Westlunds forskning om läsförståelse och genrepedagogik som 

metod för skrivande. Karin berättar att hon utgår mycket från Ingvar Lundbergs forskning när 

hon följer sina elevers läsutveckling. Hon säger att hon tycker om hans sätt att se på läsning. 

/…/ att man ser det i fem dimensioner liksom… läsning är inte bara att kunna läsa flytande liksom… 

utan att du har med läsintresset, du har med flytet, du har med avkodningen, fonologisk medvetenhet 

och förståelse … dessa måste liksom följas åt hand i hand. (Karin) 
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Karin säger att hon kan upptäcka läs- och skrivsvårigheter genom att följa de fem 

dimensionerna och menar att om någon del saknas kan läsningen bli besvärlig. Hon försöker 

alltid tänka på de fem delarna när hon undervisar i läsning och när hon bedömer elevers 

läsförmåga. 

Maria tycker det är viktigt att lärare skapar en inspirerande lärmiljö och använder sig av 

arbetssätt och metoder där eleverna kan stötta varandra. Hon vill att eleverna ska lära av 

varandra och hjälpa varandra i kunskapsutvecklingen. De ska ha möjlighet att ta vara på 

varandras förmågor och lyfta varandra kunskapsmässigt. Hon menar att eleverna ska ha 

möjlighet att sitta tillsammans i grupper och öva på någon förmåga tillsammans, medan hon 

som lärare finns där för att visa och se till att det sker ett lärande. Det kan vara svårt om hon 

är ensam med klassen och arbetssättet förutsätter att det finns en resursperson med under 

lektionen. Maria berättar att hon gärna använder sig av Montessoriinspirerat material, 

eftersom hon upplever att man kan arbeta väldigt individanpassat med materialet och på det 

viset få med sig alla elever. Hon berättar också om genrepedagogik och om cirkelmodellen 

som en modell för skrivande. Maria tycker att det är ett arbetssätt som gynnar och lyfter alla 

elever, speciellt elever i läs- och skrivsvårigheter. Hon menar att det är viktigt att arbeta 

mycket med den första läs- och skrivinlärningen och skapa en god grund. I den första 

läsinlärningen använder hon ett material där eleven får visuellt stöd i form av munbilder för 

att befästa kopplingen mellan ljud och bokstavstecken. Maria säger att hon lutar sig mycket 

emot gamla, beprövade teorier som till exempel Vygotskij. Hon tycker att man ska tillvarata 

det som visat sig ge goda resultat. Hon menar att det ibland kan vara riskabelt att hela tiden 

förnya sig och att det ibland prövas modeller och arbetssätt som kanske inte fungerar så bra 

egentligen. Man måste som lärare vara lite kritiskt och reflektera över om undervisningen ger 

avsedd effekt, tycker hon. 

6. Analys 
 

Den teoretiska utgångspunkten för denna undersökning är ett sociokulturellt perspektiv och ett 

relationellt perspektiv på lärande. I detta avsnitt tolkas delar av resultatet med utgångspunkt i 

valda teorier. 

6.1 Analys av resultat 
 

Utifrån analys av intervjuerna framkommer att respondenternas gemensamma uppfattning är 

att aktiviteter där elever samarbetar främjar både lärande och social interaktion. En gemensam 

nämnare är att respondenterna framhåller metoder och arbetssätt där läraren modellerar och 

visar vägen. Det vill säga metoder där lärare och elever arbetar tillsammans med uppgifter, för 

att eleverna sedan även ska kunna arbeta självständigt. Flera av respondenterna påtalar också 

vikten av att läraren skapar undervisningssituationer där eleverna kan stötta varandra i 

lärandet. De menar att det är viktigt att eleverna får möjlighet att tillvarata varandras förmågor 

och lyfta varandra kunskapsmässigt. Detta speglar ett sociokulturellt perspektiv på lärande, 

och har stöd i Vygotskijs forskning om barnets utvecklingsmöjligheter när det erbjuds 

stöttning från omgivningen.  

På samma sätt som eleverna har behov av stöd påtalar respondenterna även vikten av att som 

lärare få stöd i sitt arbete, från kollegor eller olika professioner i organisationen. Även det kan 
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sägas falla inom ramen för ett sociokulturellt perspektiv, om man betänker respondenternas 

syn på att man som lärare ibland kan fastna och inte ta sig vidare på egen hand. 

Samtliga respondenter menar att det är viktigt att som lärare utgå från varje individ och möta 

eleverna där de befinner sig kunskapsmässigt. En respondent menar att man bör ge eleverna 

stöttning i den närmaste utvecklingszonen, vilket visar att hennes undervisning har sin 

teoretiska grund i Vygotskijs forskning. Samtliga påtalar vikten av att lärare skapar 

undervisning där alla elever får den utmaning de behöver och kan utvecklas utifrån sina 

förutsättningar. En respondent menar att man då kan se en tydlig progression i lärandet. En 

annan respondent påpekar vikten av att ha höga förväntningar på eleverna, men ge stöttning 

utifrån individuella behov. Även dessa yttranden har stöd i Vygotskijs forskning om den 

närmaste utvecklingszonen, vilken syftar till att påvisa den utveckling barnet redan har 

uppnått och den som kan ske med hjälp av omgivningens stöd. 

Jag tolkar det som att ett relationellt perspektiv framträder i respondenternas gemensamma 

syn på vikten av att skapa en god social lärmiljö, där eleverna känner trygghet och tillit samt 

visar respekt och förståelse för varandra. De menar att en trygg lärmiljö skapar goda 

förutsättningar för delaktighet och lärande. 

Samtliga respondenter berättar att de ger eleverna stöttning genom att arbeta med olika typer 

av språkutvecklande arbetssätt, där läraren ger eleverna modeller för hur de framgångsrikt kan 

läsa och skriva texter. Detta speglar ett relationellt perspektiv med tanke på att undervisningen 

sker i samspel och genom kommunikation mellan elever och mellan elever och lärare. 

Lärmiljön formas efter de behov som finns i gruppen. 

Flera av lärarna berättar hur de arbetar grundligt med ord och begrepp för att samtliga elever 

ska kunna delta i undervisningen utifrån sina förutsättningar. Med tanke på Vygotskijs studier 

kring begreppsbildningsprocessen hjälper lärarna genom sitt arbete eleverna att 

medvetandegöra svåra begrepp och därmed att utveckla sin begreppsförståelse. Deras 

beskrivningar av hur de börjar i elevernas vardagsspråk för att sedan föra in mer 

ämnesspecifika ord och begrepp överensstämmer med hur Vygotskij beskriver utvecklingen 

av den process där ordens och begreppens betydelse utvecklas. 

Ett relationellt perspektiv på lärande kan skönjas i lärarnas beskrivningar av hur lärmiljön bör 

anpassas för att samtliga elever ska kunna delta i alla aktiviteter och i all undervisning. Fyra 

av respondenterna påpekar vikten av att anpassa den fysiska lärmiljön. Två av dem menar att 

den pedagogiska lärmiljön ska tillrättaläggas och anpassas för att alla elever ska kunna delta 

utifrån sina förutsättningar. En respondent menar att lärmiljön är tillgänglig om skolan klarar 

av att erbjuda alla elever stöd för att kunna tillgodogöra sig skolans undervisning på ett bra 

sätt. Min tolkning är att det överensstämmer väl med definitionen av ett relationellt 

perspektiv.  

Fyra av respondenterna berättar att de arbetar med många olika metoder och arbetssätt för att 

kunna erbjuda varje elev det som passar bäst för honom eller henne. De säger att de 

individanpassar det material som används i undervisningen och att alla elever får utvecklas 

utifrån sina förutsättningar. Detta menar jag speglar både ett sociokulturellt och ett relationellt 

perspektiv på lärande. 

I resultatet framträder många likheter i respondenternas svar, som speglar ett sociokulturellt 

perspektiv. Det kan bero på att flera av respondenterna genomfört sina utbildningar under de 

år lärarutbildningarna fokuserat mycket på interaktionens betydelse vid inlärning.  
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När det gäller läs- och skrivinlärningen framträder en skillnad i respondenternas svar. Medan 

övriga lägger fokus på samarbete och samspel, betonar en lärare vikten av att följa varje elevs 

läsutveckling och hänvisar till de fem dimensionerna: fonologisk medvetenhet, ordavkodning, 

flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. Den läraren har en lågstadielärarutbildning och 

har arbetat längre än de övriga, vilket kan innebära att det skiljer sig en del i deras 

teoribakgrund. 

Denna skillnad tolkar jag som ett exempel på vikten av att lärare får tid till reflektion och 

samarbete, där de kan fånga upp varandras erfarenheter och kunskaper, vilka är värdefulla för 

utveckling och förbättring av undervisningen. Lärare behöver både goda kunskaper om 

grundläggande läs- och skrivundervisning och om interaktionens och miljöns betydelse för 

lärande. 

Min tolkning är att ett relationellt perspektiv på lärande framträder tydligare i uppfattningar 

som delges av den lärare som under det senaste året har genomgått en påbyggnadsutbildning i 

svenska som andraspråk. Det tyder på att hon, förutom de kunskaper hon förvärvat under sin 

grundutbildning, även grundar sin undervisning utifrån teorier och nyare forskning som 

studerats i påbyggnadsutbildningen. 

7. Diskussion 
 

7.1 Metoddiskussion 
 

Studiens syfte är att undersöka fem lärares uppfattning om delaktighet och tillgänglighet i 

lärmiljön för elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter. 

För att fördjupa förståelsen för lärares perspektiv på vilka möjligheter och utmaningar de ser i 

arbetet med att skapa språk-, läs- och skrivmiljöer för alla elever, valde jag att genomföra 

kvalitativa forskningsintervjuer. Intervjuerna genomfördes med utgångspunkt i en 

intervjuguide med förberedda frågor, vars svar utvecklades med hjälp av ett antal följdfrågor. 

För att ha möjlighet att samla in större mängd data som underlag till min undersökning 

övervägde jag att använda mig av enkäter. Det kunde ha varit intressant att få fler 

respondenters svar på frågorna, för att få ett vidgat perspektiv. Intervjuer ger dock i jämförelse 

med enkäter mer uttömmande svar och möjligheter till fördjupande följdfrågor. Genom 

intervjuer ansåg jag att det skulle finnas större möjligheter att fånga upp respondenternas 

tankar och uppfattningar. Valet föll därför på intervju som metod.  

Jag är nöjd med valet att genomföra intervjuer, eftersom jag genom intervjuerna har fått en 

tydligare bild av dessa fem lärares uppfattning av mina frågeställningar. Genomförandet av 

intervjuerna fungerade väl och jag fick god kontakt med respondenterna. Kvale och 

Brinkmann (2014) påpekar vikten av att en intervju börjar bra och att intervjuaren under de 

första minuterna skapar en god kontakt med den intervjuade. Det fungerade bra att börja med 

en mer allmän fråga om utbildning och yrkesbakgrund för att skapa en första kontakt och en 

god stämning. Samtliga intervjuer präglades av ett avslappnat samtalsklimat. 

Inspelning med hjälp av mobiltelefon fungerade mycket bra, det var enkelt att hantera 

tekniken och jag anser att den fyllde sin funktion till full belåtenhet. Att transkribera 

intervjuerna tog lång tid, men gav god insikt i alla detaljer som framträdde i intervjuerna. 
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Det analysförfarande jag valde fungerade bra. Ett antal teman framträdde tydligt vid analys av 

intervjuerna och jag fick ett användbart stoff som besvarade mina frågeställningar väl. 

 

 

7.2 Resultatdiskussion 
 

I detta avsnitt presenteras en diskussion utifrån mina frågeställningar i relation till de teman 

som visades i resultatdelen. Jag sammanför resultatet med tidigare forskning och litteratur. 

7.2.1 Respondenternas uppfattning av begreppen delaktighet och 

tillgänglighet 
 

Respondenterna definierar begreppen med utgångspunkt i elever respektive lärare.  

Flera av dem menar att delaktighet handlar om att alla elever ska kunna känna att de kan ta 

del av alla skolans aktiviteter och all undervisning. Som lärare ska man kunna se att alla har 

möjlighet att delta. Det innebär också att eleverna ska känna sig som en del i det sociala 

samspelet, säger flera av respondenterna. Två av dem lyfter aspekten att läraren är delaktig i 

elevens lärandeprocess och påverkar i hög grad hur undervisningen presenteras för eleverna. 

En av dem menar att alla som träffar barnen är delaktiga i deras lärande. 

Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) kan begreppet delaktighet tolkas på 

många olika sätt. Det anses viktigt att utveckla en gemensam förståelse samt använda ett 

gemensamt språk kring delaktighet för att undvika att det uppstår problem. Deras definition 

av begreppet delaktighet innefattar följande sex aspekter: tillhörighet, tillgänglighet, 

samhandling (delta och bidra i gemensam aktivitet), erkännande (vara accepterad av andra), 

engagemang och autonomi (självbestämmande). Dessa aspekter belyser både det som 

individen själv upplever och det som andra kan uppmärksamma. Alla aspekter anses hänga 

samman och vara viktiga att ge akt på eftersom de har betydelse för elevers möjlighet till 

delaktighet i skolans lärmiljöer. Sammantaget kan alla dessa aspekter skönjas i 

respondenternas svar. Om man analyserar varje respondents svar ser man dock endast 

exempel på några av aspekterna. Jag menar att det visar vikten av att lärare diskuterar 

begreppen i det arbetslag man tillhör, för att ha möjlighet att vidga det egna perspektivet. 

Begreppet tillgänglighet beskrivs av flera respondenter utifrån aspekten att skolan ska anpassa 

sin verksamhet, det vill säga undervisning och miljö, efter elevens behov. De lyfter även 

vikten av lärarens förhållningssätt och bemötande. Denna uppfattning stämmer väl överens 

med Specialpedagogiska skolmyndighetens (2015) definition av tillgänglighet. Enligt den 

definitionen är det en förutsättning för tillgänglighet att eleverna har tillgång till skolans olika 

aktiviteter och att de kan delta i dem utifrån sina förutsättningar.  

En respondent tänker på begreppet utifrån vad som påverkar hennes möjligheter att förmedla 

kunskap till eleverna. Hon nämner kollegor, styrdokument, fortbildning, lokaler och 

gruppstorlek och tycker att allt detta påverkar det hon har möjlighet att förmedla till eleverna. 

Denna aspekt menar jag synliggör vikten av att alla skolans professioner samverkar kring 

utformandet av elevernas lärmiljö. Denna samverkan kan underlättas av en gemensam 

begreppsförståelse, som Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) förespråkar. 



 

 27 

Skogman (2012) menar att det egentligen inte finns någon vedertagen, klar och tydlig 

definition av begreppet tillgänglighet, men att det kan definieras som en förutsättning för full 

delaktighet och inkludering, där tillgänglighet i den fysiska och sociala miljön är viktiga 

komponenter. Vidare anser Skogman (2012) att om en fysisk, social eller pedagogisk miljö är 

utformad för att passa alla är den inte hindrande för individen, utan inkluderande. Det betyder 

att den är tillgänglig för alla. 

Jag kan notera att de fem lärare jag har intervjuat har många gemensamma nämnare i sina 

definitioner av begreppen, men även att det skiljer sig en del. Jag tror det är viktigt att alla 

som arbetar inom skolans verksamhet får möjlighet att diskutera ord och begrepp som handlar 

om arbetet med att stödja elever. Vårt gemensamma arbete börjar i en gemensam förståelse 

för begreppens innebörd. Först när vi utgår från samma grund kan vi göra skillnad för 

eleverna. Då kan vi utveckla lärmiljöer där alla elever har möjlighet att nå skolans 

kunskapskrav och kan känna sig delaktiga i skolans alla aktiviteter. 

 

7.2.2 Möjligheter respektive utmaningar med att skapa 

gynnsamma lärmiljöer för alla elever i språk-, läs-, och 

skrivundervisningen 

 
Respondenterna anger olika faktorer som påverkar arbetet med att skapa gynnsamma 

lärmiljöer för elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter.  

Samtliga respondenter påtalar vikten av en fungerande organisation. Flera av dem menar att 

politiker och huvudmän har ett stort ansvar när det gäller organisatoriska förutsättningar för 

att skapa tillgängliga lärmiljöer. De har skilda erfarenheter vad gäller fördelning av resurser 

samt engagemang från politiker och huvudman. Några av dem ger en positiv bild där de 

upplever att politiker har lyssnat på dem och gett goda förutsättningar i form av nya lokaler 

och färre elever i klasserna. De menar att det har gett positiva effekter på undervisningen och 

att eleverna har fått goda förutsättningar till lärande.  

I intervjuerna framkommer dock även exempel på mindre goda förutsättningar vad gäller 

tillgång till fungerande lokaler, it- verktyg samt pedagogiska resurser. Respondenterna 

beskriver i dessa fall att de känner sig begränsade i hur väl de förmår bedriva undervisning 

som ger alla elever goda möjligheter att utvecklas. 

Ahlberg (2013) menar att skolan är beroende av ideologiska och politiska ställningstaganden i 

samhället och att skolans uppdrag förändras i takt med att politiska ideér och värderingar 

skiftar. Den ideologi och policy som uttrycks i officiella dokument har enligt Ahlberg (2013) 

inte alltid sin motsvarighet i skolans verksamhet. Hon menar att en orsak kan vara att skolans 

officiella styrdokument kännetecknas av motsägelsefulla formuleringar, vilka å ena sidan 

pekar på alla elevers rätt att delta i gemenskap och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 

Å andra sidan pekar de på att alla elever ska uppnå samma mål på samma tid för att klara 

kravnivåerna. En av respondenterna beskriver att hon ofta känner sig stressad av läroplanens 

innehåll och att hon upplever tidsbrist, vilket påverkar de val hon gör när det gäller metoder 

och arbetssätt. Ahlberg (2013) menar att skolan inte alltid förmår kompensera för alla elevers 

olikheter och att skolan inte är likvärdig. Den ideologi och politik som formuleras på nationell 

nivå i skollag, förordningar och läroplaner ska omsättas i handling i skolans praktik, vilket 

inte alltid är fallet. De fem respondenternas svar speglar de skillnader som finns i olika 
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verksamheter. Jag menar att det är av stor vikt hur politiker och huvudmän väljer att fördela 

sina resurser. Om skolan ska ha möjlighet att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever är det 

en förutsättning att hela organisationen samarbetar i att identifiera och anpassa behov i 

lärmiljön.  

Flera av respondenterna nämner rektorn som en betydelsefull faktor för hur en hållbar 

organisation skapas. De anser att rektorn visar vägen och pekar ut den riktning skolans 

verksamhet ska ha. Nilholm (2015) menar att det framför allt är rektorers och lärares 

arbetssätt som kan göra miljöer mer inkluderande för elever i svårigheter.  

Även stödfunktioner som exempelvis elevhälsan anges av respondenterna som en 

betydelsefull faktor. De menar att man som lärare ibland har behov av att få stöttning av andra 

professioner för att komma vidare i sitt arbete med eleverna. Jag anser att ett samarbete med 

elevhälsans yrkesgrupper är en förutsättning för att skolan ska kunna utveckla lärmiljöer som 

är tillgängliga för alla elever. Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) är inte ett 

kunskapsuppdrag möjligt att uppnå utan en lärmiljö där alla elever känner sig trygga, 

engagerade och erkända. Lärare och skolledare behöver arbeta tillsammans med många andra 

personalgrupper för att skapa goda förutsättningar för lärande samt stärka elevers möjligheter 

till delaktighet. 

Respondenternas åsikt är att de själva har stora möjligheter att påverka undervisningens 

innehåll, metoder och arbetssätt. Den frihet de har att välja skapar i sin tur goda 

förutsättningar för att kunna möta alla elevers behov, menar de. Att de har möjlighet att ta stöd 

i arbetslaget ses som en viktig faktor för att lyckas skapa undervisningssituationer som gynnar 

alla elever. Såväl Tjernberg och Heimdahl Mattson (2014) som Sandberg, Hellberg- Thibblin 

och Garpelin (2015) påtalar vikten av att lärare använder olika metoder och arbetssätt för att 

möta variationen av elevers olika inlärningsstilar. Detta tycker jag speglar att läraren är en 

oerhört viktig framgångsfaktor för eleverna. Pogodzinski (2014) menar liksom Tjernberg och 

Heimdahl Mattson (2014) att lärare behöver samarbeta med kollegor för att kunna få stöd i det 

dagliga arbetet samt tillsammans reflektera över och förbättra sin undervisning.  

Jag menar att det är i samtal med andra som vi utvecklar våra tankar och tillsammans med 

andra vi kan förankra teori i praktisk handling. Goda förutsättningar för samarbete är mycket 

betydelsefullt för hur väl vi lyckas i arbetet med att skapa gynnsamma lärmiljöer. 

7.2.3 Den pedagogiska lärmiljöns betydelse vad gäller att skapa 

förutsättningar för gynnsam språk-, läs-, och skrivinlärning  
 

Respondenterna berättar om hur de använder språkutvecklande arbetssätt där de fokuserar på 

språkets roll i olika ämnen. Det betyder att undervisningen är kommunikativ, varierad och 

elevcentrerad. Eleverna är språkligt aktiva under lektionerna och lärarna visar att de har höga 

förväntningar på eleverna i kombination med att de ger den stöttning som behövs. Detta sker i 

samtliga respondenters undervisning, men i olika hög grad. Att språkutvecklande arbetssätt är 

en framgångsfaktor i språk-, läs och skrivundervisningen har stöd i forskningen (Tjernberg & 

Heimdahl Mattson 2014, Gibbons 2006). I de transkriberade intervjuerna framkommer flera 

exempel på undervisningsstrategier som är utformade för att vara flexibla och kunna fungera 

för de allra flesta elever.  

Respondenterna är överens om att det är oerhört viktigt att som lärare ständigt arbeta med det 

sociala klimatet i gruppen. De menar att det sociala samspelet måste fungera för att det ska 

finnas goda förutsättningar för lärande. Det är viktigt att det finns en grundtrygghet i gruppen 
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och gemensamma värderingar i fråga om att olikheter är en tillgång. De påtalar vikten av att 

som lärare ständigt arbeta för att skapa ett tillåtande och tryggt klassrumsklimat, vilket de 

anser sig ha goda möjligheter att genomföra. Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(2015) är delaktighet i lärmiljöns alla delar grundläggande för alla elevers personliga, sociala 

och kunskapsmässiga utveckling. Det betyder att alla elever ska få rätt stöd, ha kamrater och 

känna sig trygga i skolan. Det överensstämmer väl med respondenternas syn på vikten av att 

ständigt arbeta med skolans värdegrund och det sociala klimatet i gruppen. 

Respondenterna menar att man som lärare bör möta eleverna där de befinner sig 

kunskapsmässigt och att alla elever ska erbjudas stöttning utifrån de behov som finns. 

Intervjuerna visar emellertid att det finns variationer när det gäller vilken sorts stöd elever 

erbjuds om de riskerar att inte nå kunskapskraven. Några respondenter menar att den 

pedagogiska lärmiljön ska tillrättaläggas och anpassas så alla elever kan delta utifrån sina 

förutsättningar, vilket speglar ett relationellt perspektiv på lärande. Ett kategoriskt perspektiv 

på lärande framträder i en respondents beskrivning av att arbetslaget har gjort valet att 

resursläraren undervisar elever enskilt. Arbetslagets utgångspunkt är att eleverna har behov av 

enskild läs- och skrivundervisning för att ha möjlighet att utveckla sitt läsande och skrivande. 

Denna variation i hur stöd erbjuds visar vilka skillnader som kan förekomma i skolors olika 

sätt att organisera sin undervisning och vilka perspektiv de väljer att utgå ifrån. Ahlberg 

(2009) menar att den teoretiska utgångspunkten för undervisningen blir styrande för 

problemuppfattning och lösningsförslag. Reflektion över teoretiska utgångspunkter är därför 

viktigt för utvecklingen av den praktiska verksamheten. Teorier hjälper oss att synliggöra det 

vi tar för givet och självklart. De kan därmed bidra till att öka förståelsen för verksamheten 

och på så vis leda till professionell utveckling och förbättring av undervisningen. Ahlberg 

(2009) menar att när lärare har verktyg och teoretiska begrepp för att betrakta och kritiskt 

granska den egna verksamheten kan de tillsammans utveckla den. Därför är det viktigt med en 

ständig växelverkan mellan teori och praktik, vilket också några av respondenterna påpekar. 

Att kontinuerligt reflektera över hur undervisningen är organiserad tror jag är viktigt för att 

inte förutfattade meningar eller antaganden får styra formerna för undervisningen.  

En respondent berättar om vilka rutiner som används för att tidigt kunna identifiera läs- och 

skrivsvårigheter. Tjernberg och Heimdahl Mattson (2014) betonar vikten av ha goda rutiner 

för tidig identifiering av språksvårigheter, för att lärarna ska ha möjligheter att arbeta 

förebyggande med språkutvecklingen. Respondenten anger fem viktiga komponenter i läs- 

och skrivlärandet, som hon anser att lärare måste uppmärksamma. Hon hänvisar till Lundberg 

och Herrlin (2003, 2005) och de fem dimensionerna fonologisk medvetenhet, ordavkodning, 

flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. Denna uppfattning har även stöd i Alatalos 

(2014) forskning, vilken visar vikten av att som lärare bedriva skicklig läs- och 

skrivundervisning där läraren med precision identifierar var eleven befinner sig i sin läs- och 

skrivutvecklingsprocess. Utifrån det kan läraren hjälpa eleven att utveckla god läs- och 

skrivförmåga. 

7.3 Slutsats 
 

Respondenternas gemensamma uppfattning på ett mer övergripande plan, är att samarbete 

mellan politiker, skolledare och lärare är en mycket viktig förutsättning för att skolan ska 

lyckas skapa gynnsamma lärmiljöer för alla elever. Detta överensstämmer med Ahlbergs 

(2001) åsikt om att kommunikationen mellan olika ledningsnivåer i skolans organisation 

måste fungera för att man ska kunna skapa en god lärandemiljö för alla elever. Prioriteringar 
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och fördelningen av tillgängliga resurser har stor betydelse när det gäller att skapa en 

organisation som kan tillgodose alla elevers behov. Genom intervjuerna synliggörs relativt 

stora skillnader mellan olika verksamheter, vilket jag anser är olyckligt med tanke på att 

eleverna ska erbjudas en likvärdig utbildning. 

Vidare menar respondenterna att det finns en rad verksamhetsinriktade faktorer som i hög 

grad påverkar hur väl skolan lyckas vad gäller att skapa gynnsamma lärmiljöer för elever i 

språk-, läs- och skrivsvårigheter. Flera av dem menar att läraren är den viktigaste resursen och 

att val av metoder och arbetssätt påverkar resultatet av undervisningen. I min roll som 

speciallärare får jag en viktig uppgift i att vara en kvalificerad samtalspartner i arbetslagens 

diskussioner och reflektioner kring hur undervisningen organiseras. Ahlberg (2009) menar att 

när det gäller undervisning och lärande måste teori och praktik knytas samman för att man ska 

kunna utveckla den egna verksamheten. Ahlberg (2001) anser att lärarnas didaktiska 

kompetens är en viktig aspekt för att kunna utveckla förhållningssätt, strategier och metoder 

för att utveckla pedagogisk mångfald i skolan och skapa kunskap och förutsättningar för 

lärande och delaktighet för alla elever. Den här undersökningen har bekräftat mina tankar om 

vikten av att jag som speciallärare har goda kunskaper om hur jag kan stötta arbetslag i att 

skapa lärmiljöer som gynnar alla elevers lärande och utveckling. Under arbetets gång har jag 

även blivit påmind om hur viktigt det är att jag har en god teoretisk kompetens och beredskap 

för att stödja såväl lärare som elever i svårigheter. Tillsammans med lärarna behöver jag goda 

teoretiska kunskaper för att kunna skapa de variationer i undervisningen som är nödvändiga 

för att göra lärmiljön tillgänglig för alla elever. 

En framgångsfaktor för att alla elever ska få goda förutsättningar för lärande, som framträder i 

intervjusvaren, är att skolan utvecklar undervisning och lärmiljöer utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande. Att de kommunikativa och interaktivistiska förutsättningarna har en 

mer framträdande roll än de individuella, framträder tydligast som gemensamt synsätt. 

Respondenterna menar att undervisning med fokus på dialog och kommunikation är en 

framgångsfaktor. De påtalar dock även vikten av att läraren har goda kunskaper om hur 

skicklig läs- och skrivundervisning bedrivs och att skolan har goda rutiner för att identifiera 

läs- och skrivsvårigheter. Undersökningens resultat överensstämmer här med Alatalos (2014) 

forskning. Hon skriver att lärare i skolans tidigare årskurser måste ha grundläggande 

kunskaper om såväl interaktionens och miljöns betydelse för lärande som gedigna kunskaper 

om den tidiga läs- och skrivutvecklingen. 

Resultatet visar att respondenternas synsätt skiljer sig en del vad gäller specialpedagogiskt 

perspektiv. Resultatet pekar generellt mot ett relationellt perspektiv, men i svaren som ges av 

en respondent kan även ett mer individinriktat perspektiv skönjas. Det finns flera aspekter 

som kan påverka val av specialpedagogiskt perspektiv, såsom elevernas behov och skolans 

organisation. Jag tror även att den lärarutbildning man har med sig i bagaget påverkar vilket 

synsätt man väljer att arbeta utifrån. Alatalo (2014) menar att utbildningen för lärare i 

grundskolans första årskurser har genomgått stora förändringar under de senaste årtiondena. 

Den tidigare lågstadielärarutbildningen fokuserade i hög grad på att lärare skulle få goda 

kunskaper i att lära barn läsa och skriva och var mer individinriktad. Under senare årtionden 

har lärarutbildningen antagit ett mer holistiskt perspektiv på lärande och det har handlat mer 

om att göra skolmiljön inspirerande och att låta eleverna utveckla sitt språk i socialt samspel. 

Alatalo (2014) menar att lärare med utbildning från de senaste årtiondena saknar baskunskap 

om barns läsinlärning. Hon skriver dock att det heller inte var optimalt lärande i den äldre läs- 

och skrivundervisningen som var gruppbaserad och alla elever gjorde samma saker oavsett 

hur långt de hade kommit. Alatalo (2014) anser att lärarutbildningen mot skolans tidigare 
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årskurser måste ta det bästa ur de båda traditionerna. Det vill säga åter tala om avkodning och 

lästräning, men mer nyanserat än tidigare och med miljön som viktig aspekt för lärandet.  

På samma sätt anser jag att vi som redan arbetar i skolan måste tillvarata de gemensamma 

kunskaper vi har om barns individuella läs- och skrivutveckling samtidigt som vi tillsammans 

skapar lärmiljöer som främjar alla elevers lärande. Detta kan vi bara göra genom att alla 

aktörer samarbetar, kommunicerar, reflekterar och diskuterar skolans organisation. Rektor, 

arbetslag, lärare, elevvårdsteam och övrig personal måste samverka. Vi behöver ställa oss 

frågan hur vår organisation möter elevers olikheter. 

 

 

7.4 Förslag till framtida forskning 
 

I denna undersökning har jag fokuserat på lärares uppfattning om delaktighet och 

tillgänglighet för elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter. En mer praxisorienterad forskning 

där elevernas uppfattning om det samma får framträda, skulle vara mycket intressant att 

genomföra. Det kan ge andra perspektiv än de jag nu har lyft. Min uppfattning är att det finns 

väldigt lite praktiknära forskning som riktar sig mot elevernas syn på tillgänglighet och 

delaktighet i lärmiljön.  

Ahlberg (2013) föreslår att en fråga i forskningen med fokus på relationer till exempel kan 

handla om vilka grundförutsättningar som är nödvändiga för elevers delaktighet i en skola för 

alla. Den frågan anser jag skulle vara intressant att besvara utifrån ett elevperspektiv. 
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Bilaga 1 Informationsbrev  

 
Examensarbete om delaktighet och tillgänglighet i lärmiljön för elever i språk- läs-och 

skrivsvårigheter 

 

Hej! 

Mitt namn är Marie Gerke och jag studerar på speciallärarprogrammet vid Karlstads 

universitet. Min specialisering är språk-, läs- och skrivutveckling. Jag ska nu skriva mitt 

examensarbete och jag önskar intervjua Er för att samla in data till min undersökning.  

 

Undersökningen handlar om vilka uppfattningar och erfarenheter lärare har av delaktighet och 

tillgänglighet i lärmiljön för elever i språk- läs- och skrivsvårigheter. 

  

Intervjun är halvstrukturerad, det vill säga jag kommer ställa ett antal förberedda frågor och 

utifrån dem sedan följdfrågor. Intervjun kommer att spelas in. De data som samlas in kommer 

bearbetas och analyseras och sedan endast användas i mitt examensarbete. När 

undersökningen är genomförd kommer allt material att förstöras. 

 

Det är helt frivilligt att delta i min undersökning och Ni kan när som helst avbryta ert 

deltagande. 

 

Jag behöver ett skriftligt samtycke för att kunna använda insamlad data i min undersökning, 

vilket skrivs under vid intervjutillfället. 

 

 

 

 

 

 

Respondenten samtycker  

 

 

Namn: _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Ort: ____________________________  Datum: _________________________  



 

 

 Bilaga 2 Intervjufrågor 

 
- Berätta om din yrkesbakgrund (utbildning, antal år i yrket och annat du ser som 

väsentligt att berätta om i detta sammanhang). 

 

- Hur definierar du begreppen delaktighet och tillgänglighet? 

 

- Vad innebär en tillgänglig lärmiljö för dig? (Med lärmiljö avses de olika miljöer som 

elever befinner sig i under en skoldag.) 

 

- Hur skulle du beskriva en lärmiljö som är gynnsam för delaktighet? 

 

- Hur skapar du sådana lärmiljöer för elever i språk- läs- och skrivsvårigheter? 

 

- Känner du till någon teori eller forskning som stödjer arbetet med tillgängliga 

lärmiljöer? 

 

- Vilka möjligheter respektive utmaningar ser du i arbetet med att skapa gynnsamma 

lärmiljöer för elever i språk- läs- och skrivsvårigheter?  

 

- Beskriv den pedagogiska lärmiljöns betydelse när det gäller att skapa förutsättningar 

för gynnsam språk- läs- och skrivinlärning. 


