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Abstrakt 

Grundtanken till att vi valt detta specifika ämnesområde, tillgängliga lärmiljöer, är att vi i vår 
kommande yrkesroll som specialpedagoger kommer arbeta med att förebygga hinder och 
problem för att eleverna ska känna trygghet i skolan. Dessa två delar är av stor betydelse i vårt 
uppdrag som specialpedagoger. Syftet med studien är att få en djupare förståelse samt kunskap 
om pedagogers upplevelser och arbete kring tillgängliga lärmiljöer. Studiens frågeställningar 
är: Vilken innebörd har begreppet tillgänglig lärmiljö för pedagogerna? Vad är, enligt 

pedagogerna, grundläggande för att skapa en tillgänglig lärmiljö? Hur arbetar pedagogerna 

för att tillgängliggöra lärmiljön för alla elever? Som metod används kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer med 14 informanter från tre kommunala grundskolor. 
Informanterna som deltog i studien fördelas på 10 pedagoger och 4 specialpedagoger. Vid 
analys av resultatet används tillgänglighetsmodellen i SPMS:s värderingsverktyg för tillgänglig 

utbildning – förskola, skola och fritidshem. Den teoretiska utgångspunkten har sin inriktning 
utifrån det relationella perspektivet. Med ett relationellt perspektiv ses elevens svårigheter 
utifrån att det är i konfrontation mellan skolans kultur och elevens förutsättningar och behov 
som problem uppstår. Specialpedagogik som område söker svar i elevens sociala-, 
pedagogiska- och fysiska lärmiljö vad som behöver tillrättaläggas eller förändras i 
undervisningen för att hjälpa eleven. Resultatet från våra intervjuer visar att informanterna har 
ett välförankrat synsätt som utgår från ett relationellt perspektiv om faktorer som gynnar en 
tillgänglig lärmiljö. Utifrån analysmodellens tre miljöer, social-, pedagogisk – och fysisk miljö 
och informanternas svar har det skapats en uppfattning om vilka grundläggande faktorer som 
är av betydelse för att tillgängliggöra lärmiljön. Faktorer som i mångt och mycket stämmer in 
på vad studiens litteratur säger. 
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1.INLEDNING 
En svensk grundskoleelev vistas mer än tio tusen timmar i skolan, en självklarhet som kräver 
att tiden som eleverna spenderar i skolan får ett meningsfullt innehåll (Persson & Persson, 
2012). Tufvesson (2017) ställer sig frågan hur en tillgänglig lärmiljö som passar alla elever 
skulle kunna se ut? Forskning kring utformningen av skolans lärmiljö visar att hur lärmiljön 
tillgängliggörs har inverkan på oss människor och vårt beteende samt betydelse för elevers 
förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen (Tufvesson, 2017). Internationell forskning 
visar bland annat att klassrumsmiljön och klassens storlek har inverkan (Martin, 2002), samt 
att lärares undervisningsmetoder påverkar hur eleverna hanterar olika inlärningssituationer 
(Strayhorn & Bickel, 2002, refererad i Tufvesson, 2017). Skollagen uttrycker tydligt att 
utbildningen ska ta hänsyn till elevers olika behov och förutsättningar, skolan ska ge alla 
elever stöd så att kunskap kan tas emot och utvecklas. För att elever ska kunna nå 
utbildningens mål ska stödet ges i tillgängliga lokaler och med de hjälpmedel som behövs 
(SFS 2010:800). Det är därav stor betydelse att undersöka och åskådliggöra miljöer som 
fungerar väl för att på vetenskaplig grund känna igen faktorer som leder till framgång 
(Persson & Persson, 2012). Kunskapen om vilka villkor som gäller för lärande i kombination 
med en tillgänglig lärmiljö kan leda till att behovet av särskilt stöd i verksamheten minskar 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten [SPSM], 2018). 

I undersökningar som genomförts av Skolinspektionen (2018) har det framkommit att skolor 
har svårigheter med att anpassa undervisningen till elevers olika behov och förutsättningar. 
Svårigheterna för i sin tur med sig att lärare får svårt att anpassa lärmiljön vilket leder till att 
elevernas delaktighet i undervisningen inte tillgodoses. Specialpedagogens roll blir att se på 
undervisningen ur ett bredare specialpedagogiskt perspektiv. Från hur lärmiljöerna påverkar 
elevernas lärande och verksamhetens förhållningssätt till elevers svårigheter och styrkor 
(Lindqvist, 2017). 

En inkluderande lärmiljö, där eleverna upplever delaktighet, och en lärmiljö där lärandet är 
tillgängligt för alla elever är en rättighet (Skolinspektionen, 2018). Inom alla skolsystem, 
menar Lindström och Brodin (2007), har det alltid funnits elever som inte kunnat ta till sig de 
kunskaper som skolan erbjuder, många gånger på grund ut av att eleverna inte når upp till 
skolans förväntningar. De rätta förutsättningarna för barn och elever att tillgodogöra sig 
kunskaper ges inte förrän vi ser på lärmiljön i sin helhet och får med de faktorer som påverkar 
utförandet av lärande och kunskapsutveckling, faktorer som i sin tur leder till en tillgänglig 
lärmiljö (SPSM, 2018). Tillgänglighet handlar alltså inte om enskilda individers tillgänglighet 
utan hur tillgänglig miljön som verksamheten befinner sig i är (Skolinspektionen, 2018). En 
lärmiljö med god tillgänglighet, menar Skolinspektionen (2018), ska vara en självklarhet. En 
tillgänglig lärmiljö ger eleverna den förutsättning som behövs för att känna engagemang och 
kunna bli självständiga. Oavsett funktionsförmåga ska eleverna få möjligheten att vara 
delaktiga och få de förutsättningar som behövs för att ha framgång i sitt eget lärande (SPSM, 
2018). Både Skolverket (2016) och SPSM (2018) betonar att de förutsättningar för lärande 
som ges utspelas i ett samspel mellan social-, pedagogisk – och fysisk miljö, SPSM (2018) 
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tillägger även att samspelet mellan social-, pedagogisk- och fysisk miljö sker i en relationell 
process. När lärmiljöns tillgänglighet ses ur ett relationellt perspektiv, menar Jensen (2017), 
hamnar fokus på hur skolan kan ändra undervisningens miljö så elevernas inlärning 
underlättas. Beroende på hur elevernas lärsituationer i undervisningen ändras kan elevens 
svårigheter antingen öka eller minska (Jensen, 2017). Skolan behöver ha ett helhetsperspektiv 
på barns och elevers utveckling och lärande, ett helhetsperspektiv som i sin tur kopplas till 
barnens och elevernas lärmiljö. I arbetet med att utveckla tillgängliga lärmiljöer lär sig skolan 
mer om de individuella förutsättningar som barn och elever har samt vilka konsekvenserna 
blir för lärandet och samspelet. Verksamheter som identifierar och undanröjer hinder har de 
förutsättningar som behövs för att främja en tillgänglig lärmiljö (SPSM, 2018). 

Vilka är de faktiska faktorer som både SPSM (2018) och Persson och Persson (2012) syftar 
på, och som möjliggör en tillgänglig lärmiljö?  Denna studie ger en inblick i vad begreppet 
tillgänglig lärmiljö är för pedagoger inom skolan, hur de arbetar och vilka faktorer, utifrån 
pedagogerna, som skapar en tillgänglig lärmiljö.  

1.1 Specialpedagogisk relevans   

Skolan har ett ansvar att göra utbildningen tillgänglig för alla elever, oavsett svårigheter 
(Brodin, 2011). Den 1 januari 2015 infördes i Diskrimineringslagen bristande tillgänglighet 
som en diskrimineringsform (SFS 2008:567). Elever med någon form av 
funktionsnedsättning, som upplever att det är brister i stödet som skolan är skyldig att 
tillhandahålla, kan i och med denna diskrimineringsgrund göra en anmälan till 
Diskrimineringsombudsmannen. Detta ställer nya krav på skolan. För att göra utbildningen 
tillgänglig är specialpedagog av stor vikt i arbetet att stötta elever i svårigheter. 
Specialpedagogisk relevans är även viktigt i arbetet mot att skolan utvecklas så att alla elever 
får en undervisning som tillgodoser deras förutsättningar och behov (Ahlberg, 2017). Nilholm 
(2014) skriver att specialpedagogik skapades som ett resultat av att skolan inte passade för 
alla grupper av barn. Kotte (2017) framhåller ett nytänkande inom området specialpedagogik, 
ett tänkande som eftersträvar att elever i behov av särskilt stöd ska få stöd och anpassningar 
som möjliggör att de kan delta med samma förutsättningar som andra elever. Johansson 
(2015) menar att specialpedagogik har som utgångspunkt att i första hand förändra miljön inte 
individen. Att se på specialpedagogik ur ett relationellt perspektiv, menar Emanuelsson 
(2001), innebär att det är viktigt att ha förståelse för hur pedagogik påverkas. Kräver även 
kunskap om hur lärmiljön och dess olika sammansättningar påverkar undervisningen. Med ett 
relationellt perspektiv som ses utifrån elevers förutsättningar och behov, kan föreslagna 
förändringar i elevens omgivning stödja elevens redan uppsatta mål och krav. För att 
förebygga så att utbildningen görs tillgänglig för alla elever krävs att lärmiljön granskas och 
specialpedagogiska behov tydliggörs (Emanuelsson, 2001). Specialpedagogens roll blir mer 
proaktiv, med detta menas att i samråd med arbetslag och eleven förändra villkoren i 
undervisningen och gruppen utifrån elevens förutsättningar och behov. Elevers olika behov 
och förutsättningar ska bemötas så att svårigheterna minimeras eller motverkas (Emanuelsson, 
2011: Lindqvist, 2017). Specialpedagogisk verksamhet, menar Lindqvist (2017), handlar inte 
bara om att åtgärda elevers svårigheter. Istället förstå elevers styrkor och vilka svårigheterna 
är för att innan svårigheterna uppstår i skolmiljön forma lärmiljöerna utifrån elevernas behov 
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och förutsättningar. Tillgång till specialpedagogisk kompetens, menar Skolverket (2016), bör 
ses som en självklarhet i skolors strävan att skapa tillgängliga lärmiljöer. En kompetens som 
verkar för att ge alla elever de förutsättningar som behövs för att kunskapsmässigt utvecklas 
och nå målen utifrån sina behov och förutsättningar. Ahlberg (2017) framhåller att 
specialpedagoger och lärare behöver ha en samsyn på hur undervisningen utformas för att 
möta elevers olika behov. Ett arbete som också leder till att elevers delaktighet och lärande 
ökar. 

En lärmiljö som tillgängliggörs bör inte bara ses ur ett specialpedagogiskt - och pedagogiskt 
perspektiv utan även de berörda elevernas röster måste höras. 2018 kom materialet ” 
Skolkompassen”, ett pedagogiskt kartläggningsmaterial som görs tillsammans med eleven, 
och som visar vilka extra anpassningar eleven kan behöva och varför anpassningarna behövs 
(Sjölund & Henriksson, 2018). Materialet bidrar till, att inte bara ur ett specialpedagogiskt 
perspektiv bredda den pedagogiska kartläggningen, även till att elevernas röster blir hörda och 
att lärmiljön görs tillgänglig. En anpassad lärmiljö leder till att eleverna blir mer delaktiga i 
gemenskapen, skriver Skolinspektionen (2018). En anpassad lärandemiljö är också en effektiv 
åtgärd för att få alla elever att lyckas i skolan, vilket därmed innebär att det i allra högsta grad 
är viktigt för alla (Runström Nilsson, 2013).   

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att närmare undersöka pedagogers upplevelser av begreppet tillgänglig 
lärmiljö, samt hur pedagogerna arbetar för att uppnå en tillgänglig lärmiljö. Studien avser 
även att undersöka vilka grundläggande faktorer pedagogerna anser ger förutsättningar för att 
skapa en tillgänglig lärmiljö.  

1.3 Frågeställningar 

• Vilken innebörd har begreppet tillgänglig lärmiljö för pedagogerna? 

• Vad är, enligt pedagogerna, grundläggande för att skapa en tillgänglig lärmiljö? 

• Hur arbetar pedagogerna för att tillgängliggöra lärmiljön för alla elever? 

2.BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING  
Nedan följer, för studien relevanta kopplingar till skolans styrdokument. Vidare tas forskning 
upp kring tillgängliga lärmiljöer samt delaktighet, likvärdighet, inkludering och relationer.  

2.1 Styrdokument 

Studiens definition av elever i behov av stöd: Lärmiljöns bristande tillgänglighet leder, 
enligt Heljskov Elven (2018) och Skolverket (2014) till att elever misslyckas i skolan. Därför 
behöver lärmiljön kontinuerligt granskas och utvecklas både på individ-, grupp- och 
organisationsnivå. 
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Skolan har bland annat läroplanen, skollagen och diskrimineringslagen att förhålla sig till. När 
det gäller elever i behov av särskilt stöd kan skolan använda sig av Skolverkets (2014) 
allmänna råd med kommentarer för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram. Av råden framgår att rektor har det övergripande ansvaret på skolenheten och 
ska ge lärarna de rätta förutsättningarna så hänsyn tas till elevernas behov av anpassningar 
och särskilt stöd. 

I Lgr 11 (Skolverket, 2017) står att undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov (s.8), vilket förstärker vad Skolverket (2014) skriver om rektors 
ansvar. Även skollagen åberopar att alla elever ska ges möjlighet att utvecklas så långt som 
möjligt och att hänsyn ska tas till barn och elevers olika behov. Förutom att hänsyn ska tas till 
barn och elevers olika behov framhäver skollagen att ledning och stimulans ska ges till alla 
barn och elever så att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas. Barn och 
elevers lärande och den personliga utvecklingen ska, enligt utbildningens mål, kunna nås så 
långt som möjligt (SFS 2010:800). Utbildningen ska även vara likvärdig på så sätt att skolans 
resurser fördelas likvärdigt och att hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och 

behov (Skolverket, 2017, s.8). Här har specialpedagoger en viktig uppgift att arbeta 
förebyggande och hälsofrämjande, vilket också skollagen uttrycker (SFS 2010:800). 

Undervisningen kan aldrig se likadan ut för alla elever, och för de elever som har svårigheter 
av olika anledningar att nå utbildningens mål har skolan ett särskilt ansvar. För att eleverna 
ska få en fullvärdig utbildning och kunskapsutveckling ska skolan ha som mål att tillgodose 
de villkor som behövs (Skolverket, 2017). Gällande upptäckt av elever i behov av stöd skriver 
Skolverket (2014) att när lärare och övrig skolpersonal blir uppmärksamma på att en elev kan 
vara i behov av extra anpassningar, kartläggs elevens behov och arbetet med att anpassa 
lärmiljön inom verksamheten påbörjas. 

2.2 Tillgänglig lärmiljö 

Studiens definition av tillgänglig lärmiljö: En lärmiljö som har elevers sociala, pedagogiska 
och fysiska behov i fokus, samt att alla elever ska vara delaktiga utifrån sina förutsättningar 
och behov (SPSM, 2018). 

Persson (2016) skriver att forskning kring tillgängliga lärmiljöer är svårt att hitta och även 
begreppet tillgänglighet är inte frekvent förekommande inom det specialpedagogiska området. 
Skogman (2012) menar att det finns ingen tydlig definition av begreppet tillgänglighet, vad 
begreppet avser är därav svårt att beskriva. Beskrivning av begreppet kan, enligt Skogman 
(2012), ses som en förutsättning för full delaktighet och inkludering där tillgängligheten hos 

den fysiska och den sociala miljön är viktiga komponenter (s. 3). Begreppet lärmiljö är mer 
förekommande och definieras av Jensen (2017) som den fysiska och psykosociala miljön som 
finns inom skolan. Lindqvist (2017) påpekar att både den fysiska och sociala miljön behöver 
tillgängliggöras så att elevernas lärande stödjs och förutsättningar för socialt samspel ges. En 
klassrumsmiljö med tydliga uppstarts – och avslutningsrutiner som förbereder eleverna på vad 
som ska ske, framhåller Lindqvist (2017) är en förutsättning för lärande. 
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En tillgänglig lärmiljö kopplar Skogman (2012) bland annat till Emanuelssons relationella 
perspektiv och Nilholms kategoriska perspektiv. Det relationella perspektivet gentemot det 
kategoriska perspektivet står för helt motsatta synsätt. De båda perspektiven ses, enligt 
Emanuelsson et al. (2001), som idealtyper inom specialpedagogik och används till att 
redogöra för olika teoretiska synsätt inom forskning. Medan det relationella perspektivet 
förespråkar att det är elevens lärmiljö som ger upphov till svårigheterna anser det kategoriska 
perspektivet motsatsen. Ett kategoriskt perspektiv ses som individinriktat, det är eleven som 
är ansvarig för de svårigheter som uppstår i mötet mellan skolan och eleven (Ahlberg, 2017). 
Både Nilholm (2012) och Skolverket (2016) menar att ur ett kategoriskt perspektiv är eleven 
bärare av problemet och svårigheterna placeras hos eleven själv och/eller hemmiljön. Förutom 
skillnaden mellan hur perspektiven ser på elevers svårigheter menar Ahlberg (2017) att även 
synen på elever i behov av stöd samt vilka åtgärder som är de bästa skiljer perspektiven åt. 

2.3 Delaktighet 

Studiens definition av delaktighet: Eleven känner sig välkommen och trygg i den skolmiljö 
som eleven vistas i, samt har samma möjligheter till delaktighet i sin lärmiljö. Eleven är en 
del av gemenskapen både fysiskt, socialt och kommunikativt (Johansson, 2015: Skolverket, 
2015).  

Elevernas inflytande och delaktighet blir mer påtaglig när eleverna ges möjlighet att få göra 
sin röst hörd angående sin lärmiljö (Skolverket, 2015). Elvstrand (2009) betonar att 
delaktighet i själva verket handlar om elevens egen upplevelse av delaktighet, hur delaktig 
personen själv känner sig eller inte. Att det finns samband mellan elevers delaktighet och 
relationer, konkreta förändringar, lärande men även ansvar och motivation visar både 
nationell och internationell forskning (Skolverket, 2015). Även Tufvesson (2007) menar att 
lärandet kan motivera elever, när eleven bemästrar en färdighet blir motivationen högre inför 
nästa uppgift. Delaktighet bidrar till viktiga grundläggande delar för lärandet i egenskap av 
trygghet och motivation för eleven (Skolverket, 2015).  

En form av delaktighet är elevers rätt till demokratisk inflytande, vilket både Skollagen (SFS 
2010:800) och Lgr 11 (Skolverket, 2017) pekar på. Ett demokratiskt inflytande som är vanligt 
inom skolan är klass- och elevråd. Skolverket (2015) antyder att forskning pekar på att det är 
inte alltid som klass- och elevråd fungerar tillfredsställande. De hinder som forskningen 
nämner angående klass – och elevråd är till exempel att skolans organisation inte är tydlig och 
vad eleverna kan påverka har inte uttryckts (Skolverket, 2015). Brumark (2006, refererad i 
Skolverket, 2015) å sin sida fann i sin studie att elever uppmuntras att ge synpunkter på 
skolans verksamhet, de frågor som oftast tas upp är inte av intresse för eleverna. Att elever 
ska vara delaktiga och ha inflytande över sin egen utbildning står också i Lgr 11 (Skolverket, 
2017) Brumark (2006, refererad i Skolverket, 2015) visar även i sin studie motsatsen mot vad 
som står i Lgr 11 (Skolverket, 2017). Elever har inget medbestämmande i frågor som rör 
planering och hur undervisningen ska genomföras samt gemensamma skolproblem. 
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När lärare tydliggör sina förväntningar på eleverna ökar delaktigheten, en delaktighet som 
leder till att elevernas förståelse och medvetenhet om sin egen lärprocess utvecklas. Lärare 
som är flexibel i sin organisering av undervisningen, som låter undervisningens innehåll och 
aktivitet styra hur gruppens olika konstellationerna blir, ger sina elever förutsättningar för 
delaktighet (Skolinspektionen, 2018). Detta är även något som Bergmark och Kostenius 
(2011, refererad i Skolverket, 2015). Delaktighet kan även vara att eleverna har lärarens 
förtroende att ansvara för sitt eget lärande, läraren överlåter en del av ansvaret på 
undervisningen till eleverna. Exempel, som Bergmark och Kostenius (2011, refererad i 
Skolverket, 2015) tar upp är, elevers delaktighet i hur undervisningen läggs upp, vilka 
arbetssätt som kan tillämpas vid ett arbete samt vilka former av redovisningar som kan 
användas. Skolverket (2015) nämner vidare i sin rapport att beroende på vilka lärare och hur 
många lärare elever möter under en dag upplever eleverna delaktighet i olika omfattning.  

Lärares förväntningar på eleverna har inte bara betydelse för delaktighet utan även för 
studieresultatet, betonar Giota (2001). Höga förväntningar från lärare medför att elevernas 
engagemang och delaktighet ökar vilket i sin tur ger en positiv effekt på studieresultatet 
(Giota, 2001). Elvestrand (2009) kom i sin studie fram till att, förutom lärares förväntningar, 
bidrog även goda relationer i klassrummet och ett öppet klassrumsklimat till elevers 
delaktighet och ökat studieresultat. Även i Skolverkets (2016) rapport framkom hur viktig 
elevers delaktighet är, i detta fall i diskussionerna kring vilka anpassningar eller särskilt stöd 
eleven ska ha. Diskussionerna leder till en delaktighet som i sin tur gör att de anpassningar 
och extra stöd som eleven är i behov av blir mer effektiva. Elevernas lärprocess förbättras i en 
tillgänglig lärmiljö där det finns samarbete och samspel, menar Westling Allodi (2007). 
Skolor borde, fortsätter Westling Allodi (2007) även frigöra resurser i skapandet av 
tillgängliga miljöer så varje elev kan lära sig optimalt.   

2.4 Likvärdighet  

Studiens definition av likvärdighet: Elevers rätt till utbildning ska inte påverkas av elevers 
sociala hemförhållanden, skiftande språkkunskaper, olika kön och eventuella funktionshinder 
(Skolverket, 2012).  

Begreppet likvärdig utbildning kan betraktas ur tre olika synvinklar, utbildningen ska 
kompensera för elevens behov, elevers lika rätt till utbildning och lika kvalitét på 
utbildningen. Elevers bakgrund eller vilken skola de går på ska inte påverka elevers 
möjligheter att uppnå goda studieresultat menar Skolverket (2012), något som även Ainscow, 
Dyson, Goldrick och West (2012) skriver om. Därav ställer sig Jarl, Blossing och Andersson 
(2017) frågan hur det kan komma sig att det finns variationer i elevers resultat mellan skolor 
samt varför vissa skolor är mera framgångsrika än andra. Tyvärr visar det sig att elevers 
socioekonomiska bakgrund har stor betydelse för studieresultatet, påvisar Skolverket (2012) i 
sin rapport. Samt att skolor fortfarande är segregerade efter såväl socioekonomisk som 
utländsk bakgrund, vilket påverkar elevers likvärdighet till utbildning (Skolverket, 2012). 
Hattie (2009, refererad i Ahlberg, 2017) å sin sida anser att elevernas bakgrund och 
socioekonomiska förutsättningar inte har betydelse för en likvärdig skolframgång, utan istället 
är det föräldrarnas intresse för sitt barns studier som väger tyngst. Ainscow et al. (2012) 



  
 

7 
 

menar att elevers rätt till en likvärdig utbildning påverkas inte bara av lärarna och skolan utan 
även av områden utanför skolan som samspelar med varandra. En likvärdig utbildning kräver, 
menar Ainscow et al. (2012) att dessa områdens komplexitet erkänns och synliggörs i arbetet 
med att uppnå ett mer rättvist skolsystem. De faktorer inom skolan som Ainscow et al. (2012) 
nämner ger en likvärdig utbildning är bland annat skolans förmåga att anpassa sig till 
mångfalden av kunskap, kön, etnicitet och socialbakgrund. Inom området, faktorer som 
påverkar mellan skolor, finns problem som många gånger kännetecknas av egenskaper i 
skolsystemet. Dessa är till exempel skolors möjlighet att integrera eller segregera, att alla 
elever ska ha samma förutsättningar till en likvärdig utbildning, att söka sig till vilken skola 
de vill. Sista området är faktorer som ligger utanför skolans verksamhet såsom familjen, 
intresset för skola, utbildning och förståelse för vikten av en likvärdig utbildning och de som 
arbetar inom skolan.  

Hattie (2009, refererad i Ahlberg, 2017), skriver att det finns ett flertal beskrivningar av olika 
framgångsfaktorer inom skolan där elevers måluppfyllelse med avseende på kunskapsmålen 
har högst prioritet för att nå en likvärdig utbildning. De påverkansfaktorer som Hattie (2009, 
refererad i Ahlberg, 2017) bedömer ha störst effekt på elevernas studieresultat är bland annat 
elevernas kännedom om uppsatta mål, lärarens pedagogiska förmåga, studiero i klassrummet 
och kollegialt lärande i form av lärares analys av undervisningen tillsammans med kollegor. 
Jarl et al. (2017) menar att det är av stor vikt att skolan har arbetat fram gemensamma normer, 
till exempel att samarbetet mellan kollegor är viktigt samt att det finns en synlig förhoppning 
om konkreta samarbeten mellan kollegor i olika situationer och lägen. Finns även en tydlig 
struktur i arbetslagens arbete eller vilka former som samarbetet mellan lärarna ska följa. Det 
handlar då om att lärarnas arbete för elevernas lärande och resultat ska stå i centrum för en 
likvärdig utbildning, hur undervisningen, men även hur verksamheten i stort ska anpassas 
efter elevernas behov och förutsättningar. Lindqvist (2017) å sin sida tillägger att 
specialpedagogiska kunskaper och insatser ska ingå i lärarens och arbetslagens dagliga arbete, 
inte vara begränsat till utbildade specialpedagoger och speciallärare. För att nå en likvärdig 
utbildning säger Jarl et al. (2017) att gemensam planeringstid för lärarna, strukturer med två 
lärare som undervisar i varje klass, samarbete över klassgränserna där lärare kan fråga 
varandra hur de löser problem runt elever vid olika situationer i skolan är betydelsefullt. Ett 
annat exempel som Bjorndal (2015) nämner är vikten av att som lärare utvärdera sin 
undervisning för att eleverna ska få en likvärdig utbildning. För elever i behov av stöd är 
utvärdering och observation av verksamheten särskilt viktigt för att få en helhetssyn på om 
förutsättning för lärande ges. Bjorndal (2015) menar att genom lärares utvärdering och analys 
garanteras att elever i behov av stöd får de pedagogiska förutsättningar som behövs för att 
kunna tillgodogöra sig undervisningen och en likvärdig utbildning. 

För att nå en likvärdig utbildning, menar Jarl et al. (2017), är höga förväntningar på eleven av 
vikt. Ett sätt att uttrycka vilka förväntningar läraren har på eleverna blir genom regelbundna 
samtal om kunskapsmålen samt krav på eleverna att utföra uppgifter och uppmuntra elever att 
prova nya sätt att lära. En viktig egenskap i undervisningen är användningen av stödstruktur. 
Jarl et.al (2017) anser att genom användningen av stödstruktur, som exempelvis en tydlig 
struktur som genomsyrar hela skoldagen samt anpassat material, anpassas undervisningen till 
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elevernas behov och förutsättningar. Där man som lärare arbetar och låter undervisningen ske 
utifrån eleverna, för att stödja och främja deras lärande. Detta sker genom ett systematiskt och 
medvetet arbete från läraren (Jarl et al, 2017).  

2.5 Inkludering  

Studiens definition av inkludering: Eleven är delaktig i skolans miljö utifrån sina 
förutsättningar, eleven är där den vill vara och känner sig välkommen (Johansson, 2015: 
Persson & Persson, 2012). 

De tre begreppen tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet bildar tillsammans 
förutsättningar för inkludering, menar Johansson (2015), begrepp som är vanliga inom ämnet 
specialpedagogik. Johansson (2015) poängterar också att inkludering är ett brett begrepp där 
innebörden kan betyda olika saker. Nilholm och Göransson (2013) anser att definitionen av 
begreppet inkludering kan ses på tre olika sätt, gemenskapsorienterad, individorienterad och 
placeringsorienterad. Vid gemenskapsorienterad inkludering är det skolans ansvar att alla 
elever ska känna sig socialt och pedagogiskt delaktiga. Individorienterad inkludering utgår 
ifrån hur eleven trivs i skolan, hur eleven utvecklar sociala relationer och uppnår målen. 
Placeringsorienterad inkludering innebär att eleven är i klassrummet och deltar i den ordinarie 
undervisningen (Nilholm & Göransson, 2013). Även Asp – Onsjö (2011, refererad i Nilholm, 
2012) och Jensen (2017) nämner att inkludering kan ses ur tre olika synvinklar. socialt, fysiskt 
och pedagogiskt. Med fysisk eller rumslig inkludering sker undervisningen i samma lokaler 
som övriga klassen. Social inkludering gäller elevers delaktighet, hur delaktiga eleverna är i 
klassens gemenskap. Vid pedagogisk eller didaktisk inkludering är undervisningen anpassad 
efter elevernas olika förutsättningar för inlärning. Dessa tre synvinklar tillsammans är 
avgörande för en skolas tillgänglighet menar Jensen (2017). 

Lindqvist (2017) menar att inkludering är när eleven känner delaktighet, arbetar och utvecklas 
i gemenskapen med resten av gruppen. Att arbeta och utvecklas inom gruppen innebär inte 
automatiskt att alla elever ska göra samma saker. Undervisningen ska tillhandahålla och 
erbjuda varierade arbetssätt, olika arbetsuppgifter och examinationer. Det är, påpekar 
Lindqvist (2017), lärmiljön som ska anpassas efter elevernas förutsättningar och behov, inte 
tvärtom. För att få en förståelse för vad begreppet inkludering står för anser Emanuelsson 
(2011) att skolan ska inta ett relationellt perspektiv. Inkludering ur ett relationellt perspektiv, 
menar Emanuelsson (2008), innebär att orsakerna till elevers svårigheter söks i lärmiljön, och 
att svårigheterna är en konsekvens av att det finns brister i hur skolan möter elevers olika 
naturliga variationer. Emanuelsson (2008) fortsätter med att en inkluderande undervisning 
behöver vara planerad och genomföras på ett sätt att undervisningen kan möta alla elevers 
olika förutsättningar och behov för att undvika att elever hamnar i svårigheter. Att se på 
inkludering via ett relationellt perspektiv innebär att inte bara förändra synen på hur skolan 
ser på elevens svårigheter och orsakerna, utan också hur svårigheterna tacklas och på vilket 
sätt stödet ges. Ett relationellt perspektiv ger möjligheter till inkludering och de svårigheter 
som uppstår är hela skolans ansvar och utmaning (Emanuelsson, 2008). Emanuelsson (2011) 
menar också på att med ett relationellt perspektiv på undervisningen blir synsättet på elevers 
svårigheter bredare. Persson och Persson (2012) håller med Emanuelsson (2008) om att 
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undervisningen bör ses ur ett relationellt perspektiv. För Persson och Persson (2012) handlar 
inkludering om att eleven ska lyckas i klassrummet. Eleven ska få det stöd den behöver för att 
lyckas i skolan samt bli sedd som en betydelsefull person, och eleven ska känna att det är 
gruppen som drar och eleven är en del av den gruppen. Det ska inte bara vara en pedagog som 
säger det till eleven, utan eleven ska verkligen känna att hen är en del av den här gruppen. Det 
handlar inte om, snabbt in med eleven och stänga dörren och som pedagog känna att eleven är 
inkluderad (Persson & Persson, 2012).  

Inkludering handlar om att människor är olika och det är inte skolans uppgift att ha makt i 
denna olikhet, anser Persson och Persson (2012). Det handlar snarare om att med ett 
professionellt grepp ge alla elever uppmuntran och stimulans, där meningsfullt deltagande och 
gemensamhetsskapande är målet. Inkludering är alltså inte i första hand en fråga om fysisk 
placering utan främst om ett bättre samhälle (Persson & Persson, 2012). Nilholm (2012) 
nämner Haug som drivande i diskussioner om inkludering. Haug å sin sida menar att 
inkludering är när elevens undervisning sker i den klass som eleven tillhör, samt att 
socialträning och utveckling av gemenskap är betydelsefullt i inkluderingsprocessen.  
Lindstrand och Brodin (2007) hänvisar även de till Haug som menar att om en inkluderande 
skola ska bli verklig behöver alla pedagoger inom skolan besitta grundläggande special-
pedagogiska kunskaper. Jensen (2017) och även Emanuelsson (2008) framhåller att alla 
elever gynnas när det skapas en skola med högre inkluderings kompetens, en skola som har 
insikt i hur eleverna fungerar. Varje elev är unik, vilket kräver kompetens hos personalen och 
en vilja att forma den undervisningsmiljö och arbetssätt som gör det möjligt för eleverna att 
bli delaktiga och känna gemenskap (Andersson &Thorsson, 2008).  

För att en inkluderande undervisning och integrering ska bli framgångsrik pekar både 
Emanuelsson et al. (2001) samt Andersson och Thorsson (2008) på att ett välfungerande 
samverkan i de arbetslag som är ansvariga för undervisningen är betydande, och positiv 
inställning hos lärare och skolledning. Ingen pedagog klarar ensam att skapa en inkluderande 
lärmiljö, inkludering är en gemensam uppgift att lösa och kräver ett fungerande stöd mellan 
olika yrkesrollers professioner. Dessa olika yrkesrollers professioner, menar Jensen (2017), 
kan bemöta elevernas mångfald av behov.  

2.6 Relationer 

Studiens definition av relationer: Relationen mellan lärare – elev är en betydande faktor för 
att eleven ska må bra i skolan, känna trygghet. Relationer är en av många förutsättningar för 
att eleven ska ha möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen, och en av grundpelarna i att 
tillgängliggöra lärmiljön för eleverna (Aspelin & Johansson, 2017). 

Relationer inträffar tidigare än kunskap hävdar Gregen (2009), och att själva kunskapandet 
blir verklighet i och genom relationsprocesser. Skapandet av relationer är en viktig grund i 
skolans arbete, vilket framgår i Lgr 11 (Skolverket, 2017). Att relationen mellan pedagog och 
elev har en betydande inverkan för att skapa en god lärmiljö är något som vi idag är väl 
medvetna om via forskning (Lundin, 2018). För att ett lärande ska ske, framhåller 
forskningen, att det är samspelet och relationen mellan pedagog – elev och elev – elev som är 
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viktig. En god relation pedagog - elev ger förutsättningar att skapa en trygg lärmiljö, en 
lärmiljö som tillåter eleven att prova och åter prova samt att misslyckas (Lundin, 2018). Även 
Aspelin (2013) pekar på att skapandet av relationer mellan pedagoger och elever har en 
positiv inverkan på hur eleverna lyckas med sitt lärande. Westling Allodi (2010) trycker på att 
det finns argument och forskning som belyser vikten av en lärmiljö som omfattar goda 
relationer och samspel mellan lärare - elever samt elever - elev. Ett exempel är hur lärarens 
utformning av undervisningen speglas i det samspel som råder inom gruppen. Lindqvist 
(2017) fortsätter med att som lärare ha en ständig dialog kring lektionens upplägg och 
målsättningar gör att skapandet av den goda relationen till eleverna sker. Ett bra samspel i 
klassrummet syftar Wedin (2007) på är att bland annat som lärare låta sin egen personlighet 
genomsyra undervisningen, vilket är till en fördel i skapandet av relationer. Som lärare vara 
personlig, leder i sin tur till att lärarna lättare får elevernas förtroende. Detta är även något 
som Skolinspektionen (2018) nämner i sin rapport. I rapporten beskriver elever att hur lärare 
bemöter dem är viktigt. Lärare med en positiv inställning, lärare som är glada, vågar visa sin 
humor tillsammans med eleverna och uppmuntrar dem är i sin tur betydelsefullt för elevernas 
engagemang och motivation. Att som elev bli sedd som en människa och inte i sin roll som 
elev är av stor betydelse för bevarandet av relationer (Skolinspektionen, 2018). 

Vid byggandet av relationer, tillägger Wedin (2007), att humor är av stor vikt, dels för att 
fånga eleverna men även för att det har positiv effekt på lärarnas humör som i sin tur sprids 
till eleverna. Hertz (2014) pekar på att är man som lärare en god förebild så kan man förändra 
jobbiga, besvärliga situationer i skolans miljö till en bra arbetsmiljö både för lärare och elev. 
Det kräver dock menar Hertz (2014) att man som lärare/ pedagog skaffar sig en förståelse för 
både eleven och gruppen samt sig själv och är villig att arbeta med det som måste förändras 
samt förstärkas även hos sig själv som lärare. En skicklig lärare når eleverna. En skicklig 

lärare är en god ledare och planerar undervisningen utifrån varje individs och gruppens 

förutsättningar (Hertz, 2014, s. 9). Både Hertz (2014) och Olsson och Olsson (2015) menar 
att vid ett relationellt perspektiv bör elevers svårigheter ses utifrån ett helhetsperspektiv, 
individ-, grupp- och organisationsnivå. 

En pedagog som har en bra relation med sina elever får ett förtroende som är viktigt i 
skapandet av en tillgänglig lärmiljö (Lundin, 2017). Eleverna vill veta att deras lärare tror på 
dem, tycker om dem, vill dem väl samt att deras lärare har kvar sin entusiasm för dem 
(Steinberg, 2013). Vad som utmärker förtroendefyllda relationer mellan lärare och elever är 
något som Lilja (2013) har studerat. Det som Lilja (2013) skriver är att det är uppenbart att 
elever får förtroende för lärare som bryr sig om dem, lyssnar på dem och som sätter passande 
gränser i relation till dem. Frelin (2010) studerade i sin tur olika lärares relationsarbete och 
upplever att lärare i olika stadier utövar ett relationsarbete för att stödja och göra 
undervisningen möjlig. Abrahamsson (2010) å andra sidan menar att när lärare visar sitt 
intresse för elevens upplevelser utan att döma eller bedöma så skapas ett förtroligt 
samtalsklimat mellan lärare och elev. Murray och Pianta (2007) tydliggör å sin sida att en 
stödjande och bärande relation mellan lärare och elev är viktig för elevers ämnesmässiga 
resultat, trivsel, sociala utveckling och motivation till lärande. En relation som bygger på bra 
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förtroende mellan lärare – elev medför att eleven kan uttrycka sina känslor och upplevelser 
kring lärmiljön (Juul & Jensen, 2003).  

3.TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
I detta avsnitt beskrivs studiens teoretiska utgångspunkter. Som utgångspunkt för tolkandet av 
studiens insamlade data har vi använt oss av SPSM:s tillgänglighetsmodell och det 
specialpedagogiska relationella perspektivet. 

3.1 Tillgänglighetsmodellen 

Ett material som berör skolans tillgänglighet är SPSM:s Värderingsverktyg för tillgänglig 

utbildning – förskola, skola och fritidshem. Värderingsverktyget ger skolan de förutsättningar 
som behövs för att se på verksamheten utifrån tre olika miljöer social-, pedagogisk- och fysisk 
miljö. Att se på skolans verksamhet utifrån dessa tre miljöer garantera att alla barn och elever 
får den utbildning de har rätt till (SPSM, 2018), samt att skolan kartläggs för att upptäcka om 
verksamheten utsätter elever för diskriminering eller kränkande behandling (Lindqvist, 2017). 
Lindqvist (2017) menar att syftet med kartläggning utifrån tillgänglighetsmodellen är att få en 
helhetsbild av hur det praktiska arbetet med eleverna utformas, men även hur samarbetet 
mellan lärare, rektor och elevhälsan organiseras. Grunden till tillgänglighetsmodellen (se figur 
1) är forskningsbaserad och utgår från lagar och riktlinjer samt beprövad erfarenhet. De lagar 
som tillgänglighetsmodellen bland annat utgår från är skollagen, FN:s barnkonvention, FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, diskrimineringslagen och 
plan- och bygglagen. Tillgänglighetsmodellen omfattar den del av skollagen som berör 
lärandet i den pedagogiska verksamheten (SPSM, 2018).  

Verktyget gör det möjligt att ta ett helhetsgrepp på lärande. Det synliggör kraven på 

undervisningen och lärmiljöns utformning (SPSM, 2018, s. 8).  

Materialet, som tillgänglighetsmodellen ingår i, kartlägger verksamhetens tillgänglighet 
utifrån fyra olika områden som samspelar med varandra: förutsättning för lärande, social 

miljö, pedagogisk miljö och fysisk miljö. När området förutsättning för lärande är i samspel 
med de tre övriga områdena är möjligheten för lärande som bäst. Varje område innehåller i 
sin tur flertalet indikatorer (se figur 1). Indikatorerna fokuserar på de områden som är av vikt 
att uppmärksamma i arbetet med att skapa en tillgänglig lärmiljö (SPSM, 2018). 

Kartläggningens resultat leder till en handlingsplan vars syfte är att förbättra lärmiljön för alla 
barn och elever. Utifrån handlingsplanen utarbetas olika insatser som leder till ökad 
tillgänglighet. Dessa insatser kan se olika ut på organisations-, grupp- och individnivå, vilket 
verksamheten behöver vara medveten om. För att lärmiljön ska kunna göras tillgänglig krävs, 
menar SPSM (2018) att verksamheter aktivt åtgärdar, utvecklar och förbättrar lärmiljön.  

Värderingsverktyget har under sina fyra verksamma år blivit reviderad tre gånger, senast 
2018. Revideringarna har lett till att indikatorerna för tillgänglighet men även handledningen 
utvecklats och bearbetats (SPSM, 2018). 
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3.1.1 Definition av tillgänglighetsmodellens begrepp: 

Förutsättning för lärande: Visar på vilka generella förutsättningar som skolan har för att 
möjliggöra lärande samt vilken påverkan den omgivande miljön har för individens 
förutsättningar för lärande. 

Social miljö: Utifrån allas lika värde, mellan barn samt elever och vuxna. Visar hur 
delaktighet och gemenskap möjliggörs. Visar på hur den sociala samvaron i elevernas lärmiljö 
fungerar. 

Pedagogisk miljö: Hur skolans undervisning utformas så att alla barn och elever kan 
tillgodogöra sig den. Vad som behövs för att i olika former möjliggöra lärandet för eleven. 

Fysisk miljö: Visar på hur skolan kan utforma och använda sig av fysiska miljön så att stöd 
ges åt alla barn och elever, skapa rum för lärande (SPSM, 2018). 

 

 

 

Figur 1: Tillgänglighetsmodellen med indikatorer. 

https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/tillganglighet/tillganglighetsmodell/ 

 

3.2 Relationellt perspektiv 

Det relationella perspektivet ser ett samband mellan elevers svårigheter, lärares 
undervisningsmetoder och själva skolmiljön (Olsson & Olsson, 2015). Det relationella 
perspektivet poängterar att det är i konfrontationen mellan skolans normer och eleven som 
problem uppstår (Emanuelsson et al, 2001: Göransson, 2008). Denna konfrontation leder till 
en gemensam angelägenhet för skolans organisation, såsom ledning, elevhälsoteam och 
specialpedagog/speciallärare (Emanuelsson et al, 2001). 

Ett relationellt perspektiv kan ur forskningsperspektiv förenklat förklaras som “elever i 
svårigheter” istället för “elever med svårigheter”, som forskare med ett kategoriskt perspektiv 
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ger som förklaring. När ett relationellt perspektiv används för att titta på området 
specialpedagogik är tidsaspekten en avgörande faktor. De lösningar/åtgärder som behöver 
göras påverkar hela lärmiljön. Specialpedagogiska behov behöver kartläggas och hur arbetet 
läggs upp kring uppkomna lösningar/åtgärder planeras in över en längre tidsperiod. Ett 
relationellt perspektiv kan anses som obekvämt då akuta problem inte löses på en gång. 
Arbetsprocessen kan beskrivas som “ett livslångt lärande”, ett lärande som sker både 
individuellt och kollegialt (Emanuelsson et al, 2001). Olsson och Olsson (2015) menar att de 
faktorer som påverkar elever och leder till svårigheter inte behöver vara kopplade till enskilda 
individer. Vid ett relationellt synsätt menar Emanuelsson et al. (2001) kan samhället ses som 
den miljö som genom otillräckliga resurser och bristande bemötande skapar dessa hinder och 
svårigheter för eleven. Svårigheterna kan uppstå på grund av vissa omständigheter i samspelet 
mellan eleven och gruppen (gruppnivå) eller utifrån de förutsättningar som skolan getts att 
hantera elevers olikheter (organisationsnivå). Ahlberg (2017) poängterar att forskning inom 
det relationella perspektivet intresserar sig för mötet och relationer på och mellan olika nivåer. 
Ett möte som utspelar sig på individ -, grupp – och organisationsnivå mellan skolan och 
elever i behov av stöd (Ahlberg, 2017: Olsson & Olsson, 2015). Mötet och relationerna på 
och mellan dessa olika nivåer symboliserar det önskvärda inom skolan och undervisningen får 
i detta skeende specialpedagogiskt stöd (Ahlberg, 2017). I studien används det relationella 
perspektivet som en koppling till både SPSM:s tillgänglighetsmodells tre miljöer, social-, 
pedagogisk- och fysisk miljö och begreppet tillgängliga lärmiljöer. Genom att belysa 
tillämpning av det relationella perspektivet utifrån elevers behov och förutsättningar, så 
underlättas arbetet i utformandet av tillgängliga lärmiljöer för eleverna. 

4.METOD 
Avsnittet redogör och motiverar vald undersökningsmetod samt urval av informanter. 
Avsnittet beskriver även tillvägagångssätt vid insamling av det empiriska materialet samt hur 
materialet har bearbetats och analyserats för att kunna redogöra ett resultat och en kritisk 
granskning av den valda metoden. 

Datainsamlingen består av 14 kvalitativa intervjuer med pedagoger som arbetar på låg och 
mellanstadiet i tre kommunala skolor.  

4.1 Undersökningsmetod 

Den metod som valdes för denna studie var en kvalitativ metod då Bryman (2012) menar att 
val av metod bör övervägas mot studiens syfte och frågeställningar. Bjorndal (2015) 
definierar metod som ett redskap att använda sig av för att få en tydligare bild av verkligheten. 
En kvalitativ metod används när en studie vill få fram en djupare förståelse för ett område, då 
oftast med ett fåtal utvalda informanter (Bjorndal, 2015). Då syftet med studien var att 
närmare granska pedagogers upplevelser av begreppet tillgänglig lärmiljö, samt hur de arbetar 
för att uppnå en tillgänglig lärmiljö var en kvalitativ metod att föredra. Bryman (2012) 
framhåller att en kvalitativ forskningsintervju bygger på ord genom samtal där forskaren 
söker finna en djupare förståelse för ett begrepp via ett fåtal informanter. Kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer valdes för att närmare granska pedagogernas upplevelser av 
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begreppet tillgänglig lärmiljö samt hur de arbeta för att uppnå en tillgänglig pedagogisk 
lärmiljö.  Detta då en intervju med kvalitativt synsätt enligt Backman (2008) riktar intresse 
och uppmärksamhet mot hur människan tolkar sin verklighet i relation till sina tidigare 
upplevelser och erfarenheter. 

Den semistrukturerade intervjun är ofta förekommande i kvalitativ forskning. En kvalitativ 
studie undersöker även hur människan uppfattar verkligheten, hur den konstrueras och skapas 
i samspel med andra (Carlström & Carlström Hagman, 2012: Kvale & Brinkmann, 2014,). 
Intervjun kan därmed, enligt Bryman (2012), vara mindre strukturerad och ändra riktning för 
att ge information om intervjupersonens uppfattning om det väsentliga i ämnet som 
överensstämmer med studiens syfte. Kvale och Brinkman (2014) säger att en intervju är styrd 
men den ger utrymme för spontanitet, intervjuaren ges möjlighet att vara lyhörd för vad som 
sägs under intervjun. Vid en semistrukturerad intervju används en intervjuguide med vanligt 
formulerade frågor som kan ställas till den intervjuade i valfri ordning. Detta ger möjligheten 
att instinktivt ställa följdfrågor på viktiga, intressanta och betydande svar (Bryman, 2012). I 
intervjuerna har vi valt att utgå från ett antal grundfrågor (se bilaga 1). Medvetna om att under 
intervjun skapas frågor som ger nya infallsvinklar valdes möjligheten att kunna ställa 
följdfrågor vid behov. Enligt Bryman (2012) så är fördelen med semistrukturerad intervju att 
metoden är anpassningsbar, följdfrågor som inte ingår i intervjuguiden kan utformas och att 
svaren som informanterna ger kan fördjupas och förklaras.  

4.2 Urval 

I studien har kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med 14 informanter fördelat 
på 10 lärare och fyra specialpedagoger. Informanterna fördelades på fem lärare och två 
specialpedagoger var. Från skola 1 har 3 lärare samt 1 specialpedagog intervjuats, från skola 2 
har 2 lärare och 1 specialpedagog intervjuats och från skola 3 har 5 lärare samt 2 
specialpedagoger intervjuats. Urvalet av informanter var målinriktat med direkt hänvisning till 
forskningsfrågorna (Bryman, 2012) samt utifrån vad Stake (1995) skriver om vikten av att 
välja de informanter som kan ge bästa kunskapen om studiens syfte och frågeställningar. 
Anledningen till valet av dessa informanter var att vi via informanterna såg en möjlighet att få 
en helhetsbild utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. För att säkerställa informanternas 
anonymitet i studien anges dessa lärare 1, lärare 2…...lärare 10 samt specialpedagog 1, 
specialpedagog 2…...specialpedagog 4.  

Informanterna är utbildade lärare och specialpedagoger som arbetar med elever i åk F-6, 
informanterna presenteras utförligare i tabell 1 (se bilaga 2). 

4.3 Intervjuguide 

Med studiens syfte och frågeställningar som grund skapades en intervjuguide (se bilaga 1), 
utifrån Brymans (2012) rekommendation för semistrukturerade intervjuer. Utformandet av 
intervjuguiden tog sin början med att det skrevs ett förslag på frågeställningar som underlag 
för intervjuerna med informanterna. Efter fastställandet av frågeställningar utarbetades en lista 
med förslag på två till fyra öppna frågor samt några slutna. Enligt Kvale och Brinkmann 
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(2014) så passar sig slutna frågor i kvalitativa forskningsintervjuer för att pröva 
tillförlitligheten i informanternas svar och bekräfta intervjuarens tolkningar och förklaringar. 
Frågorna innefattar studiens syfte och berörs under intervjun, fem följdfrågor utarbetades för 
att ytterligare få fördjupad kunskap om informanternas erfarenheter och tankar. 
Intervjuguiden inleds med bakgrundsfrågor om informanterna. Därefter följer de tre ordnande 
forskningsfrågorna som är: Innebörd av begreppet tillgänglig lärmiljö, grundläggande för att 

skapa en tillgänglig lärmiljö, arbetet kring tillgänglig lärmiljö. Intervjuguiden korrekturlästes 
igenom av två kollegor innan intervjuerna, ändring av några frågors innebörd gjordes utifrån 
kollegors synpunkter. Intervjuguiden användes i första hand för att säkerställa att alla 
frågeställningar blev besvarade av informanterna under intervjun. Ett fritt förhållningssätt till 
intervjuguiden gjorde det möjligt att både lägga till, plocka bort samt omfördela ordningen på 
frågor under intervjun samt öppna upp för informanterna att berätta om sina erfarenheter och 
tankar på ett sätt som föll sig naturligt för dem att samtala om. Det blev även möjligt att 
samtala om sådant som möjligen inte var tänkt då frågeställningarna formulerades, men som 
kunde vara av värde för studien (Bryman, 2012: Kvale & Brinkman, 2014). 

4.4 Genomförande 

Informanterna tillfrågades muntligt redan i maj - juni om deltagande i studien. I samband med 
bokning av tid för intervju under september - oktober erhöll informanterna ytterligare 
förfrågan via ett missivbrev (se bilaga 3) om deltagande i studien samt där syftet med studien 
presenterades. Frågorna valdes att i förväg inte delges informanterna då vi inte ville att de 
skulle känna sig låsta och ge färdigformulerade svar. Antalet informanter fördelades på sju 
intervjuer var, vilka genomfördes i ett mindre samtalsrum där det fanns möjlighet att ostört 
skapa en förtrolig atmosfär. Intervjuerna spelades in med mobiltelefon eller ipad via appen 
diktafon. Sammanfattningar gjordes under intervjuerna för att förtydliga underförstådda 
budskap (Kvale & Brinkmann, 2014). Varje informant utsåg en passande lokal där intervjun 
kunde pågå ostört. Varje intervju pågick mellan 30 minuter till en timme. Alla intervjuer 
inleddes på samma sätt med att vi presenterade oss samt informerade om studiens etiska 
överväganden. Därefter påbörjades samtalet utifrån intervjuguiden med att informanterna 
besvarade bakgrundsfrågorna, blev ett sätt för informanterna att börja berätta. Intervjuguiden 
samt dess följdfrågor användes som underlag så att alla delar i undersökningen avhandlades. 
Innan samtalen avslutades fick informanterna möjlighet att själva ta upp något som de 
eventuellt ansåg missats under samtalets gång, för att på så sätt försäkra att allt som var av 
vikt för området var diskuterat.  

4.5 Analysens genomförande 

För att underlätta kodning och kunna utföra en kategorisering av intervjuerna, transkriberades 
det inspelade materialet så gott som ordagrant till skriven text i ett dokument ganska snart 
efter varje intervjutillfälle utav den som genomfört intervjun (Kvale & Brinkman, 2014). 
Upprepade hummanden, tystnad, suckar, skratt och andra liknande ljud utelämnades i 
transkriberingen, därav blev den totala transkriberingen 53 sidor. Efter transkriberingarna 
gjordes valet att åter igen lyssna på ljudinspelningarna för att upptäcka om något i samtalet 
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hade missats eller transkriberats fel. Något som Bryman (2012) och Kvale och Brinkman 
(2014) rekommenderar, då transkribering innebär en översättning av en verbal berättarform 
till en skriftlig. 

Första fasen i kodningen blev att sammanföra informanternas svar under respektive 
forskningsfråga, detta gjordes för att få en bredare och tydligare helhetsbild över 
informanternas svar samt resultat på varje fråga såsom Kvale och Brinkman (2014) 
rekommenderar. I den analytiska proceduren växte skillnader och likheter fram mellan 
informanternas svar, svar som bygger på syftets forskningsfrågor. Vid första identifieringen, 
som gjordes var för sig, färglades de olika underteman som framkom i varsin färgkod 
(Bryman, 2012: Kvale & Brinkman, 2014). Varsitt förslag till utkast gjordes på underteman, 
förslagen resonerades kring och sammanställdes. Efter läsning och färgkodning av material 
utmärkte sig ett antal underteman till exempel bildstöd, anpassat material, förväntningar, 
möblering. Några av dessa underteman kunde sedan sammanföras till större gemensamma 
underteman, till exempel förväntningar hamnade under undertema relationer, bildstöd och 
anpassat material under stödstruktur. Materialet sorteras utifrån underteman för att ge en 
översikt över textmaterialet (Bryman, 2012: Kvale & Brinkman, 2014).  

Utifrån de uppkomna underteman gjordes en koppling ur ett relationellt perspektiv till de tre 
olika lärmiljöer som ingår i tillgänglighetsmodellen och utgör förutsättning för lärande. Alla 
tre forskningsfrågor redovisas utifrån tillgänglighetmodellens miljöer, social-, pedagogisk- 
och fysisk miljö kopplat till informanternas tankar och uttalanden, forskningsfråga tre 
redovisas mer utförligt utifrån uppkomna underteman. Redovisning av resultatet görs utifrån 
tillgänglighetsmodellens tre miljöer för att skapa insikt och förståelse utifrån informanternas 
uttalanden och tankar för studien. De underteman som framkommit i analysen är delaktighet, 
relationer, inkludering, förväntningar, utvärdering och analys, stödstruktur, pedagogiska 
möjligheter, elevhälsoarbetet, kollegialt lärande och klassrumsmiljö. Kategorierna delaktighet, 
relationer, förväntningar, stödstruktur och elevhälsoarbetet kan kopplas till förutsättning för 

lärande. Resultatet redogörs på det sätt som Kvale och Brinkman (2014) beskriver, nämligen 
att svaren sorteras in under olika rubriker samt med hjälp av utvalda citat. För att göra texten 
mera läsvänlig så har vissa citat redovisats som blockcitat, fastän de är mindre än 40 ord 
(Bryman, 2012).  

4.6 Etiska överväganden  

Forskning är tänkt att bidra till människors och samhällets framväxt, får samtidigt inte lämna 
ut människor och deras livsförhållanden på ett sådant sätt att de kan komma till fysisk eller 
psykisk skada, kränkning eller förnedring (Vetenskapsrådet, 2017)  

Denna studie har tillmötesgått forskningsetik genom att hänsyn har tagits till rådande 
forskningsetiska aspekter där syftet är att skydda studiens informanter. Studien har följt de 
fyra etiska rekommendationer som finns inom forskning: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, som beskrivs i Bryman (2012), 
God forskningsed (Vetenskapsrådet, 2017) och Vetenskapsrådet (2011). 
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Informationskravet uppfylldes via mail som skickades ut till deltagarna om tillfrågande om 
deltagande i studien. Att deltagandet var frivilligt, studiens syfte samt att informanterna hade 
möjlighet att avbryta deltagandet när de ville, informerades i mail och vid intervjun, vilket är i 
enlighet med samtyckeskravet. I enlighet med nyttjakravet informerades deltagarna om att det 
insamlade materialet endast skulle användas av den som intervjuade samt i forskningssyfte 
där resultatet från intervjuerna används i ett examensarbete som blir publicerat i Umeå 
Universitets Diva-uppsatsbas. Via missivbrev (se bilaga 3) och vid intervjutillfälle delgavs 
informanterna information om att materialet kommer att användas i studien och inte föras 
vidare, samt att det inspelade materialet raderas vid avslutat arbete och uppsatsens 
godkännande. Vid intervjutillfällena upplystes informanterna om att studien kommer 
publiceras samt att informanterna erbjöds att läsa den färdiga uppsatsen. Konfidentialitet 
garanterades informanterna från intervjuaren, både skolan och de deltagande informanterna 
anonymiseras vid analysen av intervjuerna och i studien (Vetenskapsrådet 2011: 
Vetenskapsrådet 2017).  
 

5.RESULTAT 
I denna del presenteras först en kontextbeskrivning av skolorna, där efter presenteras det 
resultat som framkommit i studiens intervjuer. Resultatet redovisas under respektive 
forskningsfråga med tillgänglighetsmodellens miljöer som teman. I resultatet av 
forskningsfråga tre redovisas grundligare de underteman som framkommit i resultatet kopplat 
till tillgänglighetsmodellens, sociala-, pedagogiska- och fysiska miljö (se tabell 2). Uttalanden 
från informanterna presenteras i form av citat i texten.  

5.1 Kontextbeskrivning av skolorna 

5.1.1 Skola 1 

En F- 5 skola med ungefär 205 elever. Upptagningsområdet består av bostadsrätter och villor 
med övervägande del invånare av medelklass. Skolans profil är utomhuspedagogik samt är 
skolan övningsskola för lärarstuderande. Skolan består av tre avdelningar, förskoleklass, åk 1-
3 och åk 4 -5 med tillhörande fritids för förskoleklass tillsammans med åk 2 samt åk 1 och åk 
3. På skolan arbetar 28 lärare/pedagoger, heltid eller deltid. De yrkeskategorier som är 
representerade inom skola och fritidshemmet är bland annat förskollärare, lärare med 
behörighet för f-3 eller 1-7, speciallärare med inriktning läs- och skrivinlärning, 
fritidspedagoger, elevassistenter och resurser. På skolan finns även rektor, skoladministratör, 
specialpedagog samt tillgång till skolsköterska vissa dagar i vecka.  

Skolans elevhälsoteam består av rektor, specialpedagog samt kurator och skolsköterska från 
den centralt organiserade enheten Barn - och elevhälsan. I ett led att förbättra skolans 
elevhälsoarbete gjordes under våren 2016 SPSM:s värderingsverktyg för tillgänglig utbildning 
(SPSM, 2016). I handlingsplanen för 2017/2018, som gjordes utifrån värderingsverktyget, och 
som ingår i skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling uppdagades att ett av 
skolans utvecklingsområden för att skapa en god pedagogisk miljö är arbetet med den fysiska 
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miljön. Ett av målen med det förebyggande arbetet, som skrivs in i skolans plan mot 
diskriminering och kränkande behandling för läsåret 2017/2018, är ökad tillgänglighet i 
skolans alla lokaler samt förbättra skolans fysiska miljö för övrigt avseende ljus, ljud och 
ytskick, I skolans systematiska kvalitetsarbete för läsåret 2018/2019, med avseende på 
tillgänglighet och lärande, kommer skolan fortsätta att identifiera utvecklingsbehov 
beträffande tillgänglighet genom den nya skattningen av SPSM:s värderingsverktyg för 
tillgänglig utbildning. De förbättringsområden som kommer fram skrivs in i skolans plan för 
prioriterade utvecklingsområden inför kommande läsår. 

5.1.2 Skola 2 

En F-5 skola med åldershomogena grupper, fritidshem och grundsärskola för barn 6-17 år, 
cirka 235 elever. Upptagningsområdet består av hyresrätter, bostadsrätter och villor. I området 
bor människor från olika sociala klasser i samhället, invandrare och nyanlända. I kommunens 
resursfördelningsmodell får skolan extra resursfördelning utifrån socioekonomiska faktorer. 
Personalen är organiserad i fyra arbetslag, där två av arbetslagen har förskoleklass och 1-3, ett 
arbetslag för åk 4 - 5 samt en introduktionsgrupp. På skolan arbetar 40 lärare/pedagoger. 
Varje arbetslag har en ansvarig arbetslagsledare samt speciallärare knuten till sig. De 
yrkeskategorier som finns representerade på skola och fritidshem är lärare, fritidspedagog, 
förskollärare, specialpedagog, speciallärare och resurs. Skolan har två specialpedagoger och 
två speciallärare, en med inriktning mot matematik och en mot läs- och skrivinlärning, rektor 
och skoladministratör. En av speciallärarna arbetar med ledningsstöd gentemot rektor.  

Elevhälsoteamet består av ansvarig rektor, skolans specialpedagog och personal från den 
centralt organiserade enheten Barn - och elevhälsan. Skolans vision är att vara en trygg, 
trivsam arbetsplats för elever och personal, så att varje elev dagligen gör framsteg i sin 
kunskapsutveckling. Skolan är en Friendsskola och deltar även i ett skolutvecklingsprojekt 
med ledarskapet i fokus, ett projekt som drivs av ortens universitet och MNU (Mitt Norrland 
Utbildning). 2015 gjordes SPSM:s värderingsverktyg för tillgänglig utbildning (SPSM, 2018) 
i samband med ett projekt om skolans tillgänglighet för elever med neuropsykiatriska 
funktionshinder (npf). Det förebyggande arbete som framkommer i handlingsplanen för 
värderingsverktyget skrivs in i skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. 
Skolans utvecklingsbehov kommer fortsätta kartläggas varje år via SPSM:s värderingsverkyg 
och skrivs in i den årliga systematiska kvalitetsredovisningen.  Kulturskolan gör en riktad 
satsning på skolan där elever ges möjlighet att få spela något instrument.  

5.1.3 Skola 3 

En f-6 skola med 334 elever, skolan är två och tre paralleller. Det finns fyra fritidshem på 
skolan. Upptagningsområdet är en förort, med både hyresrätter, bostadsrätter och villor. I 
området bor människor från olika sociala klasser i samhället, nyanlända flyktingar och 
invandrare med 28 0lika språk. På skolan arbetar 34 lärare/pedagoger varav tre stycken är 
förstelärare. De yrkeskategorier som finns på skolan och fritidshemmet är förskollärare, 
lärare, fritidspedagoger och barnskötare, all personal har arbetat inom sitt yrke i många år, 
från 12 år upp till 38 år arbetslivserfarenhet inom skolans värld. På skolan finns det fyra 
organiserade lärarlag som är uppdelade i två eller tre årskurser tillsammans där det finns en 



  
 

19 
 

lärledare och en specialpedagog kopplad till varje lärarlag. Lärledaren är en utav lärarna på 
skolan som fått uppdraget av rektor att vara lärledare och det är hen som leder och följer 
dagordningen som finns vid varje lärlagsträff.  

Skolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator samt skolans 
fyra specialpedagoger. Deras tjänster är 50% specialpedagog och 50% speciallärare. Varje 
vecka har man elevhälsomöten (EHT) där alla i teamet deltar. Specialpedagogerna ansvarar 
för skolans EHT. Skolan har en handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 
som skolans ledning och elevhälsa har arbetat fram. Elevhälsan har nyss genomfört ett 
förändringsarbete utifrån Skolverkets rekommendationer (Skolverket, 2017) för att 
säkerhetsställa elevhälsans arbete. För att förbättra elevhälsoarbetet går nu alla pedagoger på 
mellanstadiet Specialpedagoglyftet 1 gång i veckan. 

5.2 Innebörd av begreppet tillgänglig lärmiljö. 

Att tillgänglig lärmiljö är ett begrepp som spänner över flera olika områden, anser i stort sett 
alla fjorton informanter. Detta är också något som märks i deras skiftande och breda svar på 
vad begreppet tillgänglig lärmiljö står för. Det är både den fysiska, materiella miljön och hur 

vi jobbar med eleverna (lärare 1). Övervägande del av informanternas uppfattning av 
begreppet tillgänglig lärmiljö är att alla elever ska kunna få med sig kunskap under och efter 
en lektion.  

Lärare 6 visste inte riktigt vad begreppet tillgänglig lärmiljö är och beskriver på följande sätt: 
jaaa... jag vet egentligen inte vad det är, men det borde ju betyda att alla får ut det dom 

behöver så många som möjligt ska få det dom behöver och förstå så mycket som möjligt. 

Förklaringen stämmer ändå överens med vad begreppet betyder för resterande fjorton 
informanter.  

Fyra av de fjorton informanterna uttrycker klart och tydligt att begreppet tillgänglig lärmiljö 
för dem innefattar både social-, pedagogisk- och fysisk miljö. De övriga tio informanternas 
tolkning av begreppet tillgänglig lärmiljö skiftar, innefattar ändå någon av miljöerna fysisk 
eller pedagogisk. Lärare 4 menar att begreppet innebär väldigt mycket och att inom områdena 
social-, pedagogisk – och fysisk miljö finns det så mycket variation.  

Hur tillgänglig skolan är skiftar informanternas åsikter om. Att skolans tillgänglighet för 
elever i behov av stöd är en komplex fråga är övervägande del av informanterna överens om.  
I slutändan handlar det om hur skola gör utbildningen tillgänglig och det skiljer sig åt på alla 
skolor både mellan pedagoger och klassrum, menar informanterna. Viljan finns inom skolan, 
menar lärare 2, att göra lärmiljön tillgänglig. Kan se lite olika ut hur man får ihop det.  

5.2.1 Den sociala miljön 

Endast två av tio lärare nämner ledarskap, delaktighet, begriplighet samt inkludering som 
viktiga delar i begreppets innebörd för dem. Specialpedagogerna å sin sida understryker 
vikten av att ta tillvara elevens perspektiv. Lärare 5 menar att om man som lärare har ett bra 
förhållningssätt och bemötande till sina elever kan man få en tillgänglig lärmiljö med det som 
redan finns. Som lärare visa att man bryr sig, avslutar lärare 5. 
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Specialpedagog 3 säger att ett gott och tydligt ledarskap samt skapandet av delaktighet i 
dialog med eleverna innebär tillgänglig lärmiljö, det bästa verktyget vi har är att prata med 

eleverna.  

Specialpedagog 3 betonar också att begriplighet är en stor grund i tillgänglig lärmiljö, alltså 

att man har en förmåga att göra undervisningen begriplig. Då krävs det, framhåller 
specialpedagog 3, att man har en hög förmåga att reflektera som pedagog: 

Och intresse framförallt av att uppfatta och studera eleverna, hur dom svarar på din 

undervisning och framförallt också att prata med eleverna. Jag tänker också att ska man 

skapa en tillgänglig undervisning måste man vara intresserad av att föra samtal med 

eleverna, för dom kan hjälpa oss jättemycket i utförandet av tillgängliga lärmiljöer. 

När specialpedagog 4 tänker på begreppet tillgänglig lärmiljö framhåller hen att vikten ... få 

eleverna att känna att dom finns i ett sammanhang, i alla lärmiljöer som finns i en skola. De 
exempel som specialpedagogen nämner är att inte glömma raster och skolgården, dessa är 
också en lärmiljö. 

5.2.2 Den pedagogiska miljön  

Utifrån intervjuerna och vad begreppet tillgänglig lärmiljö är för informanterna, menar alla 
informanter att en förutsättning för en tillgänglig pedagogisk lärmiljö är bland annat att kunna 
använda sig av olika stödstrukturer i undervisningen. Detta för att kunna ge alla elever 
strategier så att undervisningen blir meningsfull samt att det är ett sätt att använda sig utav för 
att skapa en inkluderande lärmiljö för eleverna.  En av informanterna berättar att begreppet 
tillgänglig lärmiljö för hen även är att eleverna lär på olika sätt. Samma undervisningssätt 
passar inte alla elever, behövs variation. Informanten anser att som lärare kunna växla mellan 
olika arbetssätt, allt från bildstöd, till film eller att någon annan pratar är att göra lärmiljön 
tillgänglig för eleverna. Att det inte bara är min röst som hörs hela tiden, tycker jag ger mer 

(lärare 2). Stödstrukturen kooperativt lärande tänker lärare 5 är ett arbetssätt som för hen 
symboliserar innebörden av begreppet tillgänglig lärmiljö. Att arbeta efter modellen 

kooperativt lärande leder till en struktur i elevernas lärprocess.  
 
Flera av lärarna nämner också att tillgänglig lärmiljö för dem är hur de anpassar 
undervisningen genom olika lärstilar som används i klassrummet. Lärare10 uttrycker vidare 

att de olika lärstilar som råder i ett klassrum kan gå i konflikt med varandra, eleverna ska 

ändå ha möjligheten att lära sig på det sätt som passar dem. Andra stödstrukturer som lärarna 
berättar om är vikten av en tydlig arbetsstruktur som genomsyrar hela dagen. Specialpedagog 2 
tillägger i sin intervju att utifrån en tillgänglig lärmiljö ger elevers möjligheter till kunskap olika 
anpassningar som i längden är bra för hela gruppen. Att alla elever ska kunna nå målen utifrån de 
förutsättningar som eleverna har, är alla informanterna överlag överens om. 
 
En av specialpedagogerna uttrycker i sin intervju utifrån begreppet tillgänglig lärmiljö, att 
skolan har svårt att göra miljön tillgänglig för de elever som hamnar i gråzonen. 
Specialpedagog 1 menar att det finns elever som uppvisar neuropsykiatriska svårigheter utan 
någon anledning att behöva en diagnos, svårigheterna finns där ändå och eleverna hamnar 
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oftast i kläm. Exempel på svårigheter kan bland annat vara att eleverna har svårt att 
koncentrera sig, behöver eget schema med tydliga instruktioner. Elever som hamnar i 
gråzonen, menar specialpedagog 1, har också behov av att få tillgång till ett grupprum, få sitta 
lite avskilt, vilket också efterfrågas av eleverna men skolan har inte den möjligheten. Svårare 

att få samma självklara resurser från förvaltningen för att kunna tillgängliggöra lärmiljön för 

dessa elever (specialpedagog 1). 

Det finns mycket som kan göras som lärare för att göra den pedagogiska miljön tillgänglig, 
möjligheter som varken påverkas av tid eller utrymme, påpekar en av lärarna En sådan sak 
kan vara att som lärare ha en genomtänkt undervisning, planerar och tänker utifrån olika 
perspektiv hur undervisningen läggs upp för elevernas behov och förutsättningar. Den 
pedagogiska miljön i samråd med kollegor, speciallärare och specialpedagog menar lärare 4 är 
något som hen kan påverka. Lärare 4 fortsätter med att hen ser en positiv utveckling de 
senaste 10 åren på skolan. Från att i diskussioner kring elever pratat mycket om att problemet 
ligger hos eleven är det nu istället HUR lärarna kan ändra sin undervisning.  Lärare 8 säger i 
sin intervju att begreppet tillgänglig lärmiljö för hen utifrån klassrumsmiljön är hur läraren ger 
eleverna möjlighet att ta till sig undervisningen. 

5.2.3 Den fysiska miljön  

En av specialpedagogerna nämner att för hen innebär begreppet tillgänglig lärmiljö att alla 
elever oavsett funktionsnedsättning ska ha möjlighet att utifrån alla lärmiljöer i skolan såsom 
klassrummet, raster och skolgård nå målen.  

Inom den fysiska miljön är det hur lärmiljön i klassrummet kan anpassas så att alla elever når 
<<sin fulla potential som övervägande del av informanterna förknippar med begreppet 
tillgänglig lärmiljö. En bra klassrumsmiljö ger förutsättningar för tillgänglig lärmiljö, anser 
övervägande del av informanter. Jag tror att den fysiska miljön är enkel att pröva, men kan få 

ganska stort utfall (lärare 4). Specialpedagog 1 anser att en tillgänglig lärmiljö handlar också 
om hur skolans lokaler disponeras. 

Alla lärare är överens om att det är upp till dem som lärare att göra klassrummet tillgängligt. 
Det finns möjligheter att påverka lärmiljön men samtidigt finns det begränsningar inom den 
fysiska miljön med bland annat lokalerna, menar tre av de tio lärarna. Något som lärare 1 
ändå anser att hen kan påverka är just möbleringen i klassrummet.  

5.3 Grundläggande för att skapa en tillgänglig lärmiljö 

De miljöer som alla fjorton informanterna trycker på har störst grundläggande betydelse i 
skapandet av tillgänglig lärmiljö är i turordning fysisk-, social- och pedagogisk miljö. De 
grundläggande faktorer i skapandet av tillgängliga lärmiljöer som de tio lärarna främst 
förespråkar är elevers placering i klassrummet, klassrummets storlek och tillgång till 
grupprum. Lärmiljöer utan något som stör på väggarna, elevens delaktighet, den goda 
relationen med eleven samt kollegialt lärande är andra faktorer som alla fjorton informanter 
understryker är viktigt. 
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Det som tydligt framkommer i intervjuerna är att ekonomin är en viktig faktor som spelar roll 
vid att göra lärmiljön tillgänglig. Alla tio lärarna och en av specialpedagogerna berättar att de 
gör så gott de kan utifrån de förutsättningar som finns. Lärare 4 berättar i sin intervju att 
tilläggsbeloppet i form av socioekonomiskt tillägg som skolan får oberoende av 
upptagningsområde, ger möjligheten att ha mer än en lärare i varje klass. Specialpedagog 1 å 
sin sida anser att tilläggsbeloppet slår fel då bara socioekonomi spelar in. Det kan inte bara 

styras av socioekonomiska faktorer, vi har fått mindre pengar men har fler elever i behov av 

anpassningar och stöd. 

5.3.1 Den sociala miljön  

Inkludering anser tretton av de fjorton informanterna är av vikt i utformandet av tillgängliga 
lärmiljöer. De faktorer som lärarna tycker är grundläggande i att göra lärmiljön tillgänglig för 
alla elever återkommer i vad lärarna också tycker är viktigt att tänka på vid inkludering. 
Lärare 5 och 7 samt specialpedagog 2 och 4 framhåller i sina respektive intervjuer att 
inkludering utifrån eleven kanske inte automatiskt innebär att eleven är med i klassen hela 
dagen, eleven ska få vara där den mår bra.  

Inkludering-absolut, men jag tänker att det är mer komplicerat än att tänka att alla mår bäst 

av att vara med, för jag tror inte att det är så. Vi har inte kunskapen än att kunna inkludera 

alla elever i klassen hela dagarna så att dom mår bra utav det (lärare 5).  

Det finns elever, fortsätter lärare 7, som behöver vara i en lugnare miljö en viss tid av dagen 
för det är deras sätt att lära sig. Vissa elever har svårt att koncentrera sig i stor grupp hela 

dagen (lärare 5). 

Lärare 1 understryker att det är alla som arbetar runt eleven som har ett ansvar att 
inkluderingen fungerar, samt att vi lyssnar på elevens tankar är en viktig del i 
inkluderingsarbetet. Lärare 8 betonar att eleven ska känna sig välkommen till klassen även om 
den gör uppgifter på ett annat sätt än övriga klassen. Lärare 8 avslutar med att säga: 

I min klass vet eleverna att man lär olika och ingen av eleverna säger något om det och att vi 

alla ska nå målet, men vägen till målet når vi på olika sätt. Att som elev känna att det är roligt 

att gå till skolan och få vara en del av gemenskapen betyder massor, även om jag som elev 

dagligen inte klarar det som dom andra i klassen gjorde i klassrummet.  

Att elevens röst blir hörd, inkludering och goda relationer med eleven är några sociala 
faktorer som alla informanter trycker på är av vikt. Hälften av informanterna, sju av fjorton, 
poängterar att även delaktighet är en grundläggande faktor för att skapa en tillgänglig 
lärmiljö. Delaktighet innebär att eleven får vara med och bestämma och påverka, uttrycker 
både lärare 1 och 2 i sina respektive intervjuer. För alla fyra specialpedagoger är delaktighet 
en viktig faktor för skapandet av en tillgänglig lärmiljö. En av specialpedagogerna menar att 
delaktighet innebär att lyssna till eleven samt att elevens röst ska vara tydlig.  

Vi måste ta in elevens röst, det är ingenting vi kan låta bli att göra, elevens rätt till 

delaktighet. För det är faktiskt så att elever har rätt att vara delaktig, vi har inte rätt att 

exkludera elever från undervisningen (specialpedagog 3). 
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Lärarens bemötande av eleverna och lärarens förhållningssätt uttrycker fem av informanterna 
är grundläggande i relationsskapandet med eleverna. Det viktigaste av allt är mitt 

förhållningssätt. Hur jag tänker och förhåller mig till mina elever och kring mina elever…… 

Mitt förhållningssätt är det viktigaste i allt, oavsett vad man tänker i undervisning (lärare 10). 
Andra egenskaper som de fjorton informanterna menar är viktigt i skapandet av relationer och 
gynnar en tillgänglig lärmiljö är att eleverna är trygga, ömsesidig respekt, närvaro, öppenhet 
och förståelse. ….visa att jag bryr mig om dig på riktigt så eleven känner det. Kan man inte 

visa eleverna det så ska man inte arbeta som pedagog tycker jag (lärare 8). En av lärarna 
framhåller att som lärare titta på sitt eget ledarskap i klassrummet.  

Ett bra ledarskap har att göra med alltifrån ett bra förhållningssätt, bemötande, få med sig 

eleverna, målen du har som lärare och målen eleverna har…..som lärare spelar det ingen 

roll hur kompetent du är om inte eleverna är med dig och känner sig motiverade och sedda 

(lärare 1). 

Lärare 1 fortsätter med att ska man som lärare förvänta sig eller kunna kräva något av 
eleverna behöver de vuxna titta på sitt ledarskap och hur elever och andra vuxna bemöter 
varandra. 

Att elever ska veta lärarens förväntningar samt att som lärare ha höga förväntningar på alla 
elever oavsett svårigheter, framhåller fyra lärare under sina respektive intervjuer. Det är också 

tillgänglighet, avslutar lärare 5. Höga förväntningar, understryker de fyra lärarna, leder till att 
motivationen ökar som i sin tur leder vidare till högre måluppfyllelse. Lärare 7 beskriver 
varför höga förväntningar är av vikt på följande sätt: 

Viktigt att visa att jag har förväntningar på eleven och att jag visar eleven att jag tror att du 

lyckas med det här. Jag kan också kräva mer av eleven arbetsmässigt under lektionen om jag 

har skapat en god relation där höga förväntningar finns med eleven. 

Två av de tio lärarna uttrycker att har man inte som pedagog byggt upp en god relation med 
eleven där förväntningar är en viktig egenskap, är risken stor att eleven känner att den inte 
behöver prestera något i skolan eftersom det inte finns någon lärare som har höga 
förväntningar på eleven. En av specialpedagogerna uttrycker att utan den goda relationen med 
eleven sker inget lärande. Så viktigt, utan god relation med eleven inget lärande, man kommer 

ingenstans utan en god relation med eleven (specialpedagog 4). Lärare 8 tycker hen har 
förmågan att motivera eleverna och delge sina förväntningar. Det viktigaste är att bygga på 

känslan hos eleverna att få känna att jag klarade det så dom tar med sig det till nästa lektion. 

Genom att använda sig av eleverna som verktyg vid utformandet av en tillgänglig lärmiljö 
görs eleverna delaktiga och deras röst blir hörd, menar två av de tio lärarna. Pratar man inte 

som pedagog med eleven blir det svårt att utforma tillgängliga lärmiljöer eftersom det är 

eleven som sitter inne med svaren om vad den behöver (lärare 8). Lärare 3 uttrycker i sin 
intervju att det är klassen tillsammans som ska utforma en tillgänglig lärmiljö och att 
lärmiljön måste vara föränderlig. 
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5.3.2 Den pedagogiska miljön 

Inom den pedagogiska miljön är informanterna eniga om vilka de grundläggande faktorerna 
är för att tillgängliggöra lärmiljön. De faktorer som framkommer är elevens placering i 
klassrummet, lagom grupp, specialpedagogisk kompetens och kollegialt lärande. 

Elevens placering i klassrummet är alla fjorton informanterna eniga om har stor betydelse för 
hur lärmiljön blir i klassrummet. För att få arbetsro i klassrummet är det olika faktorer som 
behövs tas hänsyn till vid elevers placering i klassrummet, berättar en av lärarna. 
Huvudfrågan är vart i klassrummet som är bäst för eleven att sitta. Någon elev kanske 
behöver sitta nära den vuxne, en annan kanske har behov av att sitta själv. Vid ommöblering 

kommer nya frågor (lärare 2). Viktigt är ändå, menar alla pedagoger, att se vad som är bäst för 
gruppen och varje elev. 

Att som lärare inte ha för stor klass i klassrummet anser fem av de tio lärarna, alltså hälften, 
vara en grundläggande förutsättning i arbetet med att tillgängliggöra lärmiljön för eleverna. I 
bästa av världar en lagom grupp, så man hinner prata med alla, vilket det inte alltid är i 

skolan (lärare 2). I endast tre av de fjorton intervjuerna är det lärare som uttrycker att mindre 
elevgrupper i kombination med fler än en lärare i klassrummet är positivt. Att få vara två 
lärare anser i stort sett alla lärare är en vinst. Det är som en av lärarna nämner viktigt att de 
vuxna i klassrummet organiserar sig utifrån gruppens behov så att lärarnas olika kompetenser 
tas tillvara på bästa sätt. En förutsättning som leder till att utifrån elevgruppen göra lösningar 
som underlättar för elever i behov av stöd och möjliggör en tillgänglig lärmiljö för alla elever. 
Få möjlighet att ”gnugga” extra med de elever som behöver det (lärare 1).  

Hur viktigt det är att specialpedagogisk kompetens finns kommer fram i fyra av de fjorton 
intervjuerna. Som lärare behövs denna kompetens för att lyckas göra lärmiljön i klassrummet 
tillgänglig. Att våga lyfta blicken, se sig själv och ändra fokus (lärare 8). Specialpedagog 1 är 
tydlig med hur viktigt det är att specialpedagogen har en gedigen specialpedagogutbildning 
och att lärarna har specialpedagogisk kompetens. Specialpedagog 3 framhåller i sitt 
resonemang vikten av att ändra synen på undervisningen och på eleverna.  

Hur synen på elever och alla olika individer som man som lärare möter och hur de fungerar, 

är ett sätt att tänka, en filosofi, vilket påverkar hur pedagogen gör undervisningen tillgänglig.  

Överlag så förespråkar lärarna kollegialt lärande i arbetet med att tillgängliggöra lärmiljön. 
Lärare 10 håller framhåller i sin intervju att det finns så mycket kompetens på skolan, vi skulle 

behöva få ta del av varandras kompetenser, detta skulle underlätta i arbetet av utformandet 

av tillgängliga lärmiljöer. 

Professionella samtal runt eleverna framhåller några av lärarna, lärare 5 menar på att en 
profession behövs.  
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En profession i när vi pratar barn att vi inte hamnar i att.. den gör si och så, inte hamnar på 

nivån där vi bara vräker ur oss, alltså att vi lyfter nivån till vad gör vi nu. Lärare 10 säger; 
mera diskussionstid av tillgängliga lärmiljöer.  

5.3.3 Den fysiska miljön 

Övervägande del av de fjorton informanterna nämner fysisk miljö som mest grundläggande. 
Den fysiska miljön nämns i alla intervjuer där klassrumsmiljön diskuteras mest. Det som 
övervägande del av lärarna nämner när de pratar om klassrumsmiljön är hur klassrummet är 
storleksmässigt och inventarier samt rena lärmiljöer. Några av dessa inventarier är vilka 
möbler som finns och att de är anpassade till eleverna, tillgång till extra arbetsbord i 
klassrummet, tillgång till soffa, möjlighet att ha ett grupprum till förfogande. Specialpedagog 
1 framhåller med bestämdhet, den fysiska miljön ger förutsättningar för tillgängligheten, men 

sedan måste man göra sitt bästa utifrån de förutsättningar som ges naturligtvis.  

En ren lärmiljö ger tillgänglighet lyfter fem av lärarna i sina respektive intervjuer. Med en ren 
lärmiljö menas att inte ha för mycket saker på väggarna, var sak har sin förutbestämda plats, 
undvika föremål som distraherar eleverna. Det lärare måste förstå det är att vi vuxna kan 

aldrig konkurrera med saker, vi kommer aldrig att vinna över saker om vi har saker framme 

där barnen är, då kommer sakerna alltid att vinna över oss (specialpedagog 3). 

5.4 Arbetet kring tillgänglig lärmiljö 

Nedan följer informanternas svar utifrån hur de arbetar med att tillgängliggöra lärmiljön för 
alla elever. Analysen av resultatet redovisas utifrån underteman kopplat till 
tillgänglighetsmodellens tre miljöer social-, pedagogisk- och fysisk miljö (se tabell 2). Till 
varje undertema redovisas en utförlig redogörelse för informanternas svar (se tabell 3,4 och 
5). 

Tabell 2. Tillgänglighetsmodellens områden 
Social miljö Pedagogisk miljö Fysisk miljö 

Delaktighet Utvärdering och analys Klassrumsmiljön 
Relationer Stödstruktur 

 

Inkludering Pedagogiska möjligheter 
 

Förväntningar Elevhälsoarbetet 
 

 
Kollegialt lärande 

 

5.4.1 Den sociala miljön 
Den sociala miljön innehåller underteman som har betydelse för att alla elever får samma 
förutsättningar att känna delaktighet i ett socialt sammanhang. Elevers olikheter ses som en 
tillgång och alla elever har samma rättigheter. I den sociala miljön har fyra underteman i 
informanternas intervjusvar urskilts: delaktighet, relationer, inkludering och förväntningar (se 
tabell 3).  
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Tabell 3. Underteman för den sociala miljön 
Delaktighet Relationer Inkludering                          Förväntningar 

Elevens röst Bemötande Del av gemenskapen            Lärare - elev 
Kartläggning Förhållningssätt                                              Elev - lärare 
Klassråd Ledarskap 

 
  

 
 

 
5.4.1.1 Delaktighet 

Alla fjorton informanter är överens om att arbetet med elevers delaktighet är av stor vikt. Hur 
lärarna arbetar för att eleven ska känna gemenskap är till exempel att eleverna får göra sin röst 
hörd, bli lyssnad på. Att tillsammans ta sig någonstans är att känna sig delaktig. Få känna att 
jaget är en del av “viet”, att känna sig trygg i den miljö som eleven vistas i samt begriplighet 
är också viktiga komponenter som får eleven att känna sig delaktig.  

Överlag använder sig lärarna utav klassråd och elevråd för att öka elevernas delaktighet. 
Lärare 3 gör eleverna delaktiga genom att eleverna får leda vissa moment i lektionerna i 
klassrummet. Lärare 7 arbetar exempelvis med delaktighet genom att tillsammans med eleven 
samtala och fundera hur eleven ska vara placerad i klassrummet. Andra exempel som lärare 7 
nämner är att utgå från elevens förförståelse samt låta eleverna vara med utifrån sina 
förutsättningar. Ett exempel är att elever som har svårt att skriva gör muntliga prov istället. 
Att låta eleverna utföra prov utifrån sina förutsättningar samt att utgå från elevens 
förkunskaper leder till att eleven känner delaktighet, menar lärare 7 och fortsätter: 

Vi gör också så vid matteprov, att eleven som behöver får veta vad som kommer och vad dom 

ska kunna till provet och ta hem det och träna 2 v innan provet. Vi skapar förutsättningar för 

att lyckas och känna delaktighet. 

Elevers delaktighet vid kartläggningar framhåller fyra av fjorton informanter är av vikt. Ett 
material som två av dessa informanter, en lärare och en specialpedagog, nämner i sina 
respektive intervjuer, samt beskriver hur de arbetar med är Skolkompassen. Ett 
kartläggningsmaterial där elevens röst blir hörd. 

Eleven talar själv om när och var stödet behövs, Många gånger har de här eleverna inga 

kunskapssvårigheter utan det är istället allt detta runt omkring som ställer till det 

(specialpedagog 1). 

Specialpedagog 3 uttrycker med bestämdhet att delaktighet är också begriplighet och 
beskriver det på följande sätt: 

 Jag tänker….jo såhär att det jag ska undervisa om , att jag inte utgår från vad det är jag ska 

undervisa om endast, utan att jag utgår från den här gruppen som jag har och att jag ser 

individerna framför mig, och då fundera över att i det här jag ska undervisa om hur ska jag 
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lägga upp det, så det inte blir strikt bara själva ämnet och fakta som jag stirrar mig blind på. 

Utan att jag tänker utifrån eleverna, det tänker jag är delaktighet (lärare 3). 

Endast en av de fjorton informanterna, lärare 5, ser på sitt arbete med delaktighet utifrån olika 
nivåer, fysisk, socialt och kognitivt. Läraren använder sig av olika grupperingar av eleverna 
utifrån vad hen vill få ut av lektionen samt vad eleverna ska träna på. I undervisningen är det 

eleven som står i fokus, inte själva undervisningen, uttryckte lärare 5. 

5.4.1.2 Relationer 

Gemensamt för informanterna är att den goda relationen till eleven är av stor vikt, annars 
inget lärande för eleven framhåller de. Hur pedagoger väljer att förhålla och bemöta elever 
hävdar alla informanter är av stor vikt för exempelvis elevens lärande, måluppfyllelse men 
även motivation. Även inom detta område trycker informanterna mer på vikten av en god 
relation med eleverna än att ge exempel på hur de arbetar med att bygga en relation. Lärare 2 
framhåller att som pedagog kunna känna in hur jag ska bemöta olika elever, det gör jag med 

olika uttryck i rösten, eller någon elev bemöter jag med en hand på axeln. De 
tillvägagångssätt som informanterna använder sig av när de bygger den goda relationen med 
eleven är att vara lyssnande, bekräfta och se eleven varje dag, att som pedagog visa att eleven 
är omtyckt, samt ge eleven medbestämmande. För att kunna lyckas med detta är det av 
betydelse att det finns ett öppet klimat i klassrummet framhåller lärare 10. Två av lärarna 
använder sig själv som tillvägagångssätt och verktyg i att bygga den goda relationen med 
eleven. Lärare 10 beskriver det så här: 

Jag försöker spela utelämnande för att få dom att våga vara utelämnande och få dem att 

känna att det är okej att vara utelämnande. Jag berättar saker jag både är bra och dålig på 

för att eleverna också ska kunna göra det. Jag använder alltså mig själv som redskap när jag 

jobbar med relationer. 

Lärare 5 berättar i sin intervju hur hen arbetar med att bygga upp relationen till eleverna. 
Varje morgon sedan åk 1, berättar lärare 5, hälsar hen på sina elever genom att ta i hand. 
Varje elev ska känna sig sedd och bli sedd varje dag. Både lärare 4 och specialpedagog 2 
säger i sina respektive intervjuer att ett tillfälle till att skapa en relation med eleven är när de 
har en till en undervisning. 

5.4.1.3 Inkludering  

Med en bra utformad och anpassad tillgänglig lärmiljö, menar informanterna, att det uppstår 
en förutsättning för en inkluderande miljö. En inkluderande miljö där eleven ges samma 
möjlighet till förutsättningar som resten av gruppen, alla får samma förutsättningar. En 

inkluderande miljö är när du får vara som du är och det är helt accepterat. Det ska vara lika, 

alla kan få samma förutsättningar (lärare 5). Informanterna intygar att det är viktigt att de 
arbetar med att inkludera elever så de inte blir exkluderade, informanterna gav få exempel på 
hur själva arbetet med inkludering går till.  
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Tre av lärarna säger i sina intervjuer att de arbetar inkluderande i klassrummet. Lärare 4 anser 
att ett inkluderande arbetssätt kan se olika ut, fysiskt eller psykiskt. Läraren fortsätter med att 
lokalen kan vara fysiskt inkluderad, att inte vara i lokalen kan också vara inkludering. 
Inkludering ska vara på elevens villkor. För om jag är i lokalen och jag misslyckas, 

exkluderar mig istället. Inkludering blir på vems villkor? Lärare 3 å sin sida säger i sin 
intervju att hens sätt att arbeta inkluderande är att tänka på att alla ska vara med, eleverna ska 
känna sig delaktiga i gruppen. Hur läraren delar gruppen är också viktigt, det behöver inte 

vara så att vi går ut med de elever som behöver resurs (lärare 3). Det som skiljer 
informanterna åt är deras uppfattningar om på vilket sätt och hur de arbetar för en 
inkluderande lärmiljö för eleverna. Lärare 10 framhåller att inkludering är bra, hen tror att 
man ska sträva efter inkludering och nå inkludering och avslutar med att säga: Jag tycker att 

man kan inkluderas på olika sätt. Att som elev få känna att det är roligt att gå till skolan och 

få vara en del av gemenskapen betyder massor även om jag som elev dagligen inte klarar det 

som dom andra i klassen gjorde i klassrummet.   

Dock är alla fjorton informanter överens om att de förutsättningar som behövs för att utforma 
en inkluderande lärmiljö inte ges. Exempel på förutsättningar som inte ges är tillgång till 
resurs, hjälpstöd, kunna möta och följa upp alla elever samt ombyggnationer av skolans 
lokaler. Som skolorna ser ut nu så kan jag tycka att barn kan nästan fara illa av att vara 

inkluderande ibland (specialpedagog 1).  

En av lärarna är dock helt emot inkludering både som begrepp och som företeelse. 

 Inkludering det är negativt laddat för mig, det betyder att alla barn ska in i klassrummet och 

inte göra samma sak men ändå urskiljas från klassen, alltså det handlar ju om dom här himla 

anpassningarna och det är utpekande då tycker jag att det är bättre att man går ut ur 

klassrummet, jag är emot inkludering (lärare 6). 

5.4.1.4 Förväntningar 

I sina respektive intervjuer så nämner större delen av lärarna att de arbetar med höga 
förväntningar på alla elever. Däremot så berättar inte många av lärarna varför eller hur de 
arbetar för att delge eleverna sina förväntningar. Tre av lärarna understryker att höga 
förväntningar från läraren på eleven leder till högre motivation hos eleven. Lärare 7 uttrycker 
med bestämdhet i sin intervju att höga förväntningar även i sin tur kan leda till högre 
måluppfyllelse för eleven. Medvetenhet om lärarens förväntningar och elevernas egna ansvar 
är något som både lärare 5 och 8 uttrycker i sina intervjuer att de börjat överlåta till sina 
elever. Eleverna ska själva fundera ut vilka verktyg eller strategier de behöver för att lösa en 
specifik uppgift.  Alltså jag behöver göra eleverna medveten om vart jag lär mig bäst, hur lär 

jag mig bäst och när lär jag mig bäst (lärare 8).  

5.4.2 Den pedagogiska miljön 

Inom detta tema berörs underteman som påverkar elevernas möjligheter att tillgodogöra sig 
undervisningen. De underteman som framkom i den pedagogiska miljön är: utvärdering och 
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analys, stödstruktur, pedagogiska möjligheter, elevhälsoarbetet och kollegialt lärande (se 
tabell 4).  

 
Tabell 4. Underteman för den pedagogiska miljön 
Utvärdering 

och analys 

Stödstruktur Pedagogiska 

möjligheter 

Elevhälsoarbetet Kollegialt 

lärande 

 

Lärares egna Hjälpmedel Tvålärarsystem EHT Delge varandra 
goda exempel 

 

Organisationens Bildstöd Dela gruppen Specialpedagog Kunskap om 
området 

 

 

Inläsningstjänst 
  

Arbetet runt 
eleven 

 

 

Anpassat 
material 
Anpassad 
provsituation  

    

 

Kooperativt 
lärande 

    

 

 
    

 
5.4.2.1 Utvärdering och analys 

Att utvärdera och analysera är informanterna, både lärare och specialpedagoger, utan tvekan 
överens om att det är till en stor hjälp vid utformandet av tillgängliga lärmiljöer för eleverna. 
Lärarna säger också i sina respektive intervjuer att de ständigt utvärderar sig själva och sin 
undervisning. Lärare 2 säger under sin intervju; man värderar och gör om allteftersom det 

uppstår saker, det sitter i ryggraden, mer eller mindre. Lärare 5 berättar vidare att hon 
utvärderar med sig själv efter varje lektion och avslutar med att peka på ständigt, ständigt 

utvärdera utifrån de elever som har det svårt, dem blir som en måttstock.   

Utvärdering och analys sker enligt alla informanterna vid klasskonferens, 
elevvårdskonferenser, utifrån bestämda utvärderingspunkter vid arbetslagsträffar eller bara 
med närmaste kollegan. Två av lärarna framhåller tydligt vikten av utvärdering på 
organisationsnivå. Lärare 1 beskriver det så här 

Vi skriver analyser på allt vi gör, jag använder verkligen mina analyser till insatser för 

utveckling. Jag är hjälpt av att analysera mitt jobb och kartläggningar, där ser jag 

jättemycket. Vilka insatser jag behöver göra, så dom är till stor hjälp. Dom gör jag ju mina 

egna, både för bedömning och ämnen. Men sedan gör vi ju på skolan, alla. SPSM:s och olika 

insatser som vi gör. Det är ju också utifrån dessa analyser som det kommer insatser på 

skolans nivå. 

Två av lärarna har däremot inte vetskap om det sker någon utvärdering på organisationsnivå, 
dessa informanter utvärderar endast själva. Fyra lärare använder sig utav utvärdering både 
tillsammans med den enskilda eleven samt gemensamt med klassen. Vid utvärdering 
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tillsammans med klassen använder sig lärarna även av klassråd. Då kan jag fråga eleverna 

kring saker som vi gör i klassrummet. Då får jag ta in och förklara varför vissa saker behövs 

göras (lärare 5). Lärare 8 framhåller i sin intervju att utvärdering tillsammans med den 
enskilda eleven som på något sätt har det jobbigt i undervisningen eller i skolan är 
betydelsefullt. Det är vid dessa tillfällen lärare kan få vetskap om hur lärmiljön kan förändras 
till det bättre för just den eleven menar lärare 8. Vid utvärdering tillsammans med klassen 
använder lärare 8 sig av post it lappar där eleverna får rita glad eller ledsen gubbe efter 
lektionens slut. 

5.4.2.2 Stödstruktur   

Informanterna är överens om att arbeta med stödstruktur är av stor vikt vid utformandet av 
tillgängliga lärmiljöer. Några av lärarna berättar hur dom arbetar med stödstruktur genom att 
använda sig av en gemensam struktur, det vill säga hur lärare börjar och avslutar lektionerna. 
Inläsningstjänst och anpassat material nämner alla lärare i sina intervjuer som stödstrukturer i 
sin undervisning. Anpassad provsituation är en annan stödstruktur som specialpedagog 3 
lyfter i sin intervju, där eleven som har svårt att göra skriftliga prov får möjlighet att göra 
muntliga prov i stället. Sju av fjorton informanter, fem lärare och två specialpedagoger 
använder sig av ett gemensamt bildstöd. Specialpedagog 3 beskriver hur de arbetar med detta: 

Vi har skapat pictogram bilder till alla klassrum på skolan, eftersom bildstöd mår alla elever 

bra utav, alla klasser ska ha ett stort schema med pictogram bilder, vi har valt dem eftersom 

dom är svart och vit och det är tydligt. Vi jobbar med att utveckla och göra skolan mera 

tillgänglig hela tiden i småsteg vi ser det som ett långsiktigt arbete som inte är gjort i en 

handvändning.”  

För att en uppgift ska bli meningsfull krävs att uppgiften görs begriplig och hanterbar för 
eleverna, detta kan ske genom att uppgifter tydliggörs via förtydligande frågor. Eleverna får 
med sig strategier för att tyda vilka hjälpmedel, lärverktyg och arbetsformer som passar till 
respektive uppgift.  För att göra undervisningen meningsfull så beskriver lärare 7 sitt sätt att 
arbeta med stödstruktur så här: 

Då har jag enskilda scheman på bänken till alla elever med färger på dagarna, schema på 

tavlan med färger och varje ämne är kopplat till en viss färg för att dom ska känna igen sig, 

dom har egna bänkar alla elever så dom sitter och har sitt arbete i bänken. I bänkarna finns 

mappar i olika färger kopplat till ett ämne, så engelska är till exempel blå så då har dom blå 

mapp till engelska, så dom lätt hittar sitt material att jobba med.  

Lärare 10 berättar under sin intervju hur hen arbetar med stödstruktur i att utforma tillgängliga 
lärmiljöer i klassrummet. 

En del elever behöver lugn och ro och en del elever behöver samtala och diskutera för att 

lära sig,…...pedagoger behöver göra en lärmiljö där alla får utrymme för sitt.  
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Lärare 5 framhåller kooperativt lärande eftersom det ger en stödstruktur i elevens lärprocess, 
och berättar vidare; eleverna hjälper varandra att lösa uppgifter, de samarbetar och delar 

med sig av sin egen kunskap……… Jag vill inte ha klassrum där man sitter och förväntas 

kunna allting själv, det kan man inte, en delad kunskap är dubbel kunskap och framhåller 
slutligen jag tror att det är ett arbetssätt som gynnar barn med svårigheter.  

5.4.2.3 Pedagogiska möjligheter 

Något som alla lärare var överens om är möjligheten till två lärare i klassrummet och 
gruppens storlek. En av lärarna trycker även på ett ledarskap som vågar gå utanför de 
ekonomiska ramarna, en rektor som ger pedagogiska möjligheter och tänker på elevernas 
bästa.  

 Jag känner att viljan finns på skolan till att hjälpa elever i behov av stöd. En rektor som 

tänker på barnens bästa och vågar gå utanför de ekonomiska ramarna och anställa lite mer 

folk (lärare 2). 

Både lärare 1 och 5 framhåller i sina respektive intervjuer att ett beslut om två lärare i klassen 
bara kan komma från organisationsnivå och gynnar verksamheten i slutändan. Två lärare i 
gruppen ger, tycker lärarna, förutsättningar till att göra halvklass eller mindre grupp för att få 
tillfällen att träna det lilla extra. Lärare 1 menar att stödet till eleverna kan antingen ges i 
helklass eller liten grupp, beroende på hur behovet ser ut. Det viktigaste är, anser lärare 1, att 
de vuxna organiserar sig, ta tillvara kompetenser och får till tillfällen för de elever som 
behöver extra stöd. Lärare 3 nämnde i sin analys av förra läsåret vikten av att vara två 
pedagoger i klassrummet. En av två faktorer som gjorde att de flesta elever lyckades (lärare 
3). 

5.4.2.4 Elevhälsoarbetet  

Elevhälsoteamets funktion och betydelse för lärarnas arbete och eleverna har övervägande del 
av informanterna nämnt, att elevhälsan är viktigt och att specialpedagogen är till stor hjälp. 
Specialpedagogens roll, utifrån lärarna synsätt, är i stort sett att göra kartläggningar och stötta 
lärarna med tips på hur de kan hantera uppkomna situationer. Observationer i klassrummet 
uppskattas av lärarna för det kommer in en specialpedagog som ser med andra ögon som blir 
till en hjälp för lärare att förstå vad de behöver förändra i undervisningen. Lärare 9 beskriver 
elevhälsans arbete så här: 

 Vi lyfter eleven på skolans EHT och diskuterar med specialpedagog och rektor hur 

situationen ser ut, kommer fram till en handlingsplan vad som ska göras, s-pedagogen 

kommer in i klassen också och är där några tillfällen för att komma med idéer och sen utför vi 

dom förändringar som behöver göras, efter 3 v en uppföljning och då diskuterar vi om det 

funkar eller om vi behöver förändra någonting, jag tycker verkligen att vi försöker 

tillsammans att skapa en tillgänglig lärmiljö. 
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En lärare upplever att hen inte alls har varken hjälp eller stöttning från elevhälsan. Det arbetas 

inge bra, har inget stöd av någon specialpedagog, det finns en kopplad till klassen men jag 

ser den aldrig och det skulle några verkligen behöva, eller iallafall lugna ner mig och säga 

att jag inte kan göra mer än det jag gör (lärare 6). Lärare 2 upplever skolans specialpedagog 
så här:  

Hon bara kommer in och berättar hur jag ska göra med vissa elever och förväntar sig sen att 

jag ska klara av att utföra det specialpedagogen ger mig tips om trots att jag har övriga 

klassen att ta hand om.  

De fyra specialpedagogerna beskriver sitt arbete med att de gör rikligt med observationer både 
på hela klasser men även enskilda elever också. Kartläggningar och anpassningar i 
klassrummet tillsammans med läraren är även arbetsuppgifter som specialpedagogerna arbetar 
mycket med fortsätter specialpedagogerna berätta. Specialpedagog 2 beskriver sitt uppdrag 
med att hen arbetar individuellt med elevernas lärande med även med att bygga upp deras 
självförtroende. Specialpedagog 2 fortsätter berätta att hen är mycket inne i klasserna och ute 
på rasterna tillsammans med eleverna. En ständig pågående dialog med lärarna framhåller 
specialpedagog 1 avslutningsvis. Specialpedagog 3 understryker vikten av att som 
specialpedagog arbeta med elevernas perspektiv:   

Jag tror på att vi specialpedagoger enträget försöker jobba med elevernas perspektiv, elevens 

rätt till delaktighet, för det är faktiskt så att elever har rätt att vara delaktig, vi har inte rätt 

att exkludera elever från undervisningen och fortsätter vi att jobba med dom frågorna och 

mot det målet så vill jag hoppas och tro att vi kommer nå dit, men vi har inte nått dit än, utan 

de ser olika ut i olika klassrum. 

Specialpedagogik ska inte se som något ”kvickfix”, uttrycker en av specialpedagogerna. 
Lärare har i många fall en uppfattning av att en specialpedagog är en person som kommer in 
och tar gruppen eller speciella elever. Det handlar snarare om att som lärare ändra sina tankar, 
öppna upp sitt sinne och lära sig tillsammans med någon som kan mer, så resultatet blir 
hållbart. 

 5.4.2.5 Kollegialt lärande  

Under intervjun med lärare 8 så berättar hen att arbetslaget delger varandra tips. Jag försöker 

alltid vända att det inte sitter hos eleven, utan vad gjorde du som pedagog för att det gick 

bra/dåligt för den här eleven, alltså ge varandra tips om vad som gjorde att eleven lyckades 

vid just den lektionen.  

Lärare 5 framhåller ett arbetsklimat där man som kollegor hjälper och stöttar varandra i 
utformandet av tillgängliga lärmiljöer. Vi hjälper varandra vid dilemman, använder oss av 

våra olika professioner. En struktur för att utveckla lärarnas lärande. ….. Vi hjälps åt och lär 

oss av varandra. 
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5.4.3 Den fysiska miljön 

Utformningen av skolans fysiska miljö ska ge stöd till elevers olika behov vid inlärning. Hur 
den fysiska miljön är organiserad både inom – och utomhus har påverkan på hur möjligheten 
till elevers utveckling och inlärning tillgängliggörs. Det undertema som framkom i den 
fysiska miljön är klassrumsmiljö (se tabell 5). 

Tabell 5. Undertema för den fysiska miljön 
Klassrumsmiljö 

  

Möbler 
  

Atmosfär 
  

Ljud- och ljussanering 
  

 

 

  

 
5.4.3.1 Klassrumsmiljö 

Atmosfären i klassrummet som är en del i tillgänglig lärmiljö, menar informanterna påverkas 
av möbleringen. Själva klassrumsmiljön och hur viktig den är, är något som alla 
informanterna återkommer till vid flera tillfällen i intervjuerna, dock ges inga många utförliga 
exempel. De exempel som lärarna ger är bland annat möbleringen i klassrummet och tillgång 
till enskilda arbetsplatser för eleverna. Möjligheten att få anpassa ett klassrum utifrån de 
förutsättningar som finns i gruppen var något som en av lärarna upplevde som lyckat. Lärare 
3 berättar i sin intervju att tillgången till ett, för eleverna, anpassat extra rum med egna 
arbetsplatser runt väggarna har gjort stor skillnad för gruppen. Varje arbetsplats har 
punktbelysning och skärmar runt omkring för att minimera omgivningens påverkan på 
eleverna, fortsätter lärare 3.  

Lärare 5 framhåller att som elev få möjlighet att använda exempelvis ståbord, att få sitta i en 

soffa eller ligga på en matta är ett sätt för att göra den fysiska miljön tillgänglig för eleverna. 

Införskaffandet av möbler som är gjorda av ett ljuddämpande material och gardinerna som 
dämpar både ljud och ljus gör mycket för elevernas arbetsmiljö, menar specialpedagog 1.  

5.5 Sammanfattning av studiens resultat 

I intervjuerna ser vi att informanterna försöker anpassa undervisningen i möjligaste mån för 
alla elever. Det är många faktorer som spelar in i att göra lärmiljön tillgänglig där ekonomin 
styr. Det grundläggande och viktigaste i arbetet med att tillgängliggöra lärmiljön är elevernas 
förtroende och lärarens bemötande av eleven. Som en av informanterna uttryckte sig: Har du 

inte med dig eleverna spelar det ingen roll hur kunnig du är inom ditt ämne. Något som också 
är viktigt att utgå ifrån är elevernas delaktighet, låta elevens röst bli hörd. De miljöer som enligt 
informanterna har mest betydelse för att göra lärmiljön tillgänglig är i första hand den fysiska 
miljön, därefter följer den sociala - och sist den pedagogiska miljön.  
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De underteman som framkommit i den sociala miljön kan kopplas till indikatorerna 
delaktighet, rätten till lärande och trygghet samt meningsskapande och motivation i 
förutsättning för lärande. Delaktighet handlar om att elever görs delaktiga i beslut som rör 
dem. Elevernas röst behöver höras, det är bara eleverna själva som kan uttrycka känslan av 
delaktighet. En möjlighet för eleverna att känna delaktighet i skolan är bland annat genom 
klassråd och elevråd. Lärande och trygghet innehåller bland annat pedagogers viktiga arbete 
med att bygga relationer och grundläggande värden. I meningsskapande och motivation 
handlar det inte bara om elevers lärprocess utan också att elever ska få förståelse för och 
insikt i vad de förväntas göra. Här återkommer elevernas delaktighet, bli motiverad genom 
bland annat uttalade förväntningar från lärare och behärska sitt eget lärande leder till 
delaktighet. Med en genomtänkt och anpassad tillgänglig lärmiljö menar informanterna att det 
skapas en förutsättning för en inkluderande miljö för eleven. En inkluderande miljö där alla 
får samma förutsättningar samt att eleven får vara som den är och det är helt accepterat. 
Informanterna är överens om att de förutsättningar som behövs för att utforma en 
inkluderande miljö fullt ut inte ges. Informanterna betonar att inkludering ska vara på elevens 
villkor, informanterna menar att sker inte inkludering på elevens villkor är risken stor att 
eleven blir exkluderad istället för inkluderad. Sammanfattningsvis kan sägas att informanterna 
strävar efter en tillfredsställande socialmiljö där eleverna är delaktiga och som ger 
förutsättning för lärande. 

I förutsättning för lärande kan i den pedagogiska miljön stödstruktur kopplas mot 
meningsskapande och motivation samt elevhälsoarbetet till hälsa och lärande. 
Meningsskapande och motivation handlar om att som lärare ge det stöd som eleven behöver 
genom att tydliggöra målet med undervisningen och hur eleven ska nå målet. Skolan ska 
medvetet arbeta för att varje elev får den stimulans som eleven behöver för att utveckla sitt 
lärande. Området hälsa och lärande handlar bland annat om hur viktig samverkan mellan de 
olika kompetenser som finns inom elevhälsan och lärare samt annan skolpersonal är i arbetet 
med att anpassa och utveckla lärmiljöer. I resultatet från de tre forskningsfrågorna är det 
förutom specialpedagogisk kompetens och kollegialt lärande just stödstruktur och 
elevhälsoarbetet som informanterna främst lyfter fram. Stödstruktur som inte bara tillgodoser 
elevens behov utan även gynnar hela gruppen med ett innehåll av till exempel förtydligande 
frågor, bildstöd och en gemensam lektionsstruktur för hela skolan. Synen på elevhälsoarbetet 
mellan yrkesgrupperna lärare och specialpedagog skiftar. I grunden är ändå alla lärare överens 
om att specialpedagogens roll är att arbeta förebyggande genom handledning och 
kartläggning. Inom elevhälsoarbetet är det elevens perspektiv som är av vikt. En pedagogisk 
lärmiljö med olika stödstrukturer beroende på vad eleven behöver och som visar eleverna att 
det är accepterat att vara olika, tillsammans med förebyggande elevhälsoarbete gör en 
tillgänglig lärmiljö. Utvärdering och analys, två lärare i klassrummet samt gruppens storlek är 
av stor betydelse i utformandet av tillgängliga lärmiljöer för eleverna. Lärarna utvärderar 
ständigt sig själva och sin undervisning. Utvärdering och analys sker vid exempelvis 
klasskonferenser, med närmaste kollegan eller utifrån bestämda utvärderingspunkter. Ett 
tvålärarsystem ger förutsättning till att göra halvklass, samt att kunna ge stöttning till de 
elever som behöver det.  
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Den fysiska miljön är den miljö som både lärarna och specialpedagogerna trycker på har 
störst betydelse. Inom den fysiska miljön framkommer klassrummets storlek och möjlighet till 
möblering. Det som informanterna trycker på är möjligheten för eleverna att kunna hitta 
variation i utförandet av sitt lärande. En varierande arbetsmiljö med att till exempelvis få sitta 
i en soffa, stå vid ett ståbord eller ligga på en matta. En klassrumsmiljö där det finns en bra 
atmosfär som arbetsro för eleverna, lämpligt ljud och ljus är en tillgänglig lärmiljö.  

6.DISKUSSION  
Studiens resultat diskuteras i relation till tidigare forskning, tillgänglighetsmodellen samt 
studiens relationella teoretiska perspektiv. Diskussionen presenteras utifrån studiens tre 
forskningsfrågor. Efter diskussionen följer en jämförelse av resultatet utifrån skolornas 
kontextanalys, studiens slutsatser, studiens tillförlitlighet och metoddiskussion.  
Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning inom tillgängliga lärmiljöer.  

6.1 Innebörden av begreppet tillgänglig lärmiljö 

Informanternas förklaring till innebörden av begreppet tillgänglig lärmiljö stämmer överens 
med vad Skogman (2012) säger. Det vill säga att en tillgänglig lärmiljö ses som en 
utgångspunkt för uppfylld delaktighet och inkludering där tillgängligheten hos den fysiska 
och den sociala miljön är betydelsefulla grundläggande delar. Den fysiska miljön är något 
som informanterna lyfter har stor inverkan på att göra lärmiljön tillgänglig. Inom den fysiska 
miljön nämner informanterna hur klassrummet kan anpassas utifrån elevernas förutsättningar 
och behov. Den sociala miljön å sin tur har, anser informanterna, betydelse för elevernas 
delaktighet. Även informanternas argument angående den fysiska- och sociala miljön har stöd 
hos Skogmans (2012) förklaring av tillgänglighet för att elever ska känna delaktighet och 
inkludering. Social-, pedagogisk- och fysisk miljö ingår i SPSM:s (2018) tillgänglighetmodell 
och överensstämmer med vilka miljöer informanterna anser begreppet tillgänglig lärmiljö 
berör/innehåller. Sett utifrån tillgänglighetsmodellens miljöer social, pedagogisk och fysisk 
får alla informanters svar kring begreppet olika innebörd. Att dessa tre miljöers samspel med 
varandra är av vikt för att utforma tillgängliga lärmiljöer och ge förutsättning för lärande är 
informanterna helt överens om, en viktig grundläggande del att titta på. En av informanterna 
ser en positiv utveckling av tillgängliga lärmiljöer och främst då skolans syn på elever, en syn 
som stämmer väl in på det relationella perspektivet (Ahlberg, 2017: Emanuelsson et. al, 
2001). Från att fokus varit på att elever med svårigheter kretsar nu diskussionen bland lärare, 
specialpedagoger, speciallärare och rektor istället kring hur skolan och lärarna kan ändra 
lärmiljön för att ge elever rätt förutsättningar. 

En av lärarnas förklaring av vad begreppet tillgänglig lärmiljö står för är helt i enighet med 
vad styrdokumenten, Lgr 11, säger om alla elevers möjligheter att nå målen oavsett 
funktionsnedsättning. Dock fanns det en lärare som inte visste vad begreppet tillgänglig 
lärmiljö är, resonemanget stämmer ändå in på resterande informanters uppfattning av 
begreppet. Lärarens osäkerhet om begreppet kan ur ett relationellt perspektiv skapa hinder i 
elevers lärmiljöer. Hinder som Olsson och Olsson (2015) menar uppstår mellan elevers 
svårigheter och lärares undervisningsmetoder. En ovisshet som i sin tur leder till en brist i 
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tillrättaläggandet av undervisningen för att kompensera för elever förutsättningar (Olsson & 
Olsson, 2015).  

6.2 Grundläggande för att skapa en tillgänglig lärmiljö 

Informanterna är av den uppfattning att ekonomin spelar roll i formandet av en tillgänglig 
lärmiljö. Att ekonomin ska ha betydelse för att tillgängliggöra lärmiljön framgår inte i så stor 
utsträckning i litteraturen. Det som nämns är att skolor är segregerade efter socioekonomi och 
utländsk bakgrund (Skolverket, 2012). Gällande en skolas ekonomi åberopar Ainscow et al. 
(2012) även faktorer som skolan inte har möjlighet att påverka. Några av de faktorer som 
Ainscow et al. (2012) nämner är exempelvis en skolas upptagningsområde och kommunens 
ekonomi. En av lärarna ansåg att de extra pengar skolan får i form av tilläggsbelopp utifrån 
skolans socioekonomiska upptagningsområde, gör att skolan kan anställa flera lärare och 
eleverna får möjligheten att tillgodogöra sig utbildningen utifrån sina förutsättningar och 
behov. Å andra sidan var en av informanterna, en specialpedagog, av en annan uppfattning. 
Skolans socioekonomiska upptagningsområde ska inte vara avgörande för tilläggsbeloppet, 
oavsett områdets upptagningsområde kan problemen vara liknande. Här ställs område mot 
område och elever mot elever, det är inte att avgöra vem som är mest värd utan som elev ska 
du ha rätt till en likvärdig utbildning i vilken stadsdel du än bor i. 

Inom den sociala miljön framhåller informanterna delaktighet, relationer och likvärdighet som 
grundläggande. Dessa underteman är helt i linje med vad Johansson (2015) framhåller ger 
förutsättningar för inkludering. Informanternas svar om vilka underteman som är 
grundläggande i den sociala miljön, menar också Persson och Persson (2012) utgör grunderna 
i inkludering och gynnar en tillgänglig lärmiljö. Informanterna menar att det som går hand i 
hand med Persson och Persson (2012) är att eleven ska få det stöd eleven behöver, bli sedd 
som en betydelsefull person samt att eleven verkligen ska känna att den är en del av gruppen. 
Gällande delaktighet stämmer informanternas uppfattning med det SPSM (2018) och 
Skolverket (2016) skriver om elevers delaktighet. Eleverna ska få sin röst hörd och vara med 
och påverka utformandet av sin lärmiljö. Skolverket (2018) å sin sida menar att elevers 
delaktighet i diskussioner kring vilka anpassningar och särskilt stöd eleven behöver leder till 
effektivitet, något som även informanterna tydligt trycker på. För att eleven ska våga 
diskutera sin lärmiljö är grunden att den goda relationen mellan lärare och elev finns.  

Att den goda relationen mellan pedagog och elev har en betydande inverkan för att skapa en 
tillgänglig lärmiljö är något som forskning framhåller idag. Bland annat Aspelin och 
Johansson (2017) uttrycker att relationer är en av många förutsättningar för att eleven ska ha 
möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen. Lundin (2018) å sin sida menar att en god 
relation mellan pedagog – elev ger goda förutsättningar att skapa en trygg lärmiljö. Detta är 
något som stämmer in på alla informanters svar då relationer anses vara väsentligt för att 
eleven ska känna sig trygg. Finns den goda relationen, menar en av lärarna, kan eleverna 
bemästra pedagogers höga förväntningar. Jarl et al. (2017) framhåller bland annat att höga 
förväntningar på alla elever är något som framgångsrika skolor aktivt arbetar med. Lärares 
förväntningar på eleverna är något som nämns lite av i resultatet till vad lärarna anser vara 
grundläggande för att skapa en tillgänglig lärmiljö. Däremot uttrycker lärarna att de använder 
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sig av höga förväntningar för att skapa högre motivation hos eleverna, vilket leder till högre 
måluppfyllelse. Både Giota (2001) och Elvstrand (2009) intygar det lärarna säger att höga 
förväntningar leder till att elevens motivation ökar och därmed blir måluppfyllelsen högre. 
Därmed inte sagt att alla elever når målen men studieresultaten ökar, menar både Giota (2001) 
och Elvstrand (2009).  

Jarl et al. (2017) beskriver att framgångsrika skolor med hög måluppfyllelse når sin framgång 
genom samarbete mellan kollegor där elevernas lärande och resultat är i centrum, även hur 
undervisningen ska anpassas efter elevernas behov och förutsättningar. Kollegialt lärande är 
något som lärarna uttrycker är en grundläggande faktor, endast två lärare ger exempel på hur 
de arbetar. Ett samarbete mellan kollegor där utbyte av erfarenhet och kunskap sker, är helt i 
linje med det både Jarl et al. (2017) och Bjorndal (2015) pekar på. Vid kollegialt lärande 
utbyter lärarna erfarenheter samt goda exempel på hur man som lärare kan arbeta i 
klassrummet för att ge elever stöttning. Både Emanuelsson et. al. (2001) och Lindqvist (2017) 
menar på att ett samarbete behövs mellan olika yrkeskategorier, ett samarbete som utgår från 
ett relationellt perspektiv där elevens förutsättningar och behov uppstår i konfrontationen med 
skolans lärmiljö. Den pedagogiska miljön är ett område som innefattar många underteman. På 
gruppnivå inom den pedagogiska miljön är lärarnas fokus på tillfällen att kunna ha en lagom 
stor grupp som ger möjligheter att ge elever i behov av stöd den stöttning de behöver. På 
individnivå framhåller alla lärare snarare att elevens placering i klassrummet har stor 
betydelse, fokus riktas mer mot själva individen än att ur ett relationellt perspektiv 
tillgängliggöra lärmiljön utifrån hela gruppens förutsättningar. Detta går emot vad lärarna 
tidigare uttryckt, att en lagom stor grupp ger förutsättningar för lärande. Gruppens storlek för 
en tillgänglig lärmiljö är inget som lyfts i tidigare forskning, där är snarare fokus på att ta vara 
på lärares olika kompetenser och specialpedagogisk kompetens. Att lärmiljön görs tillgänglig 
menar Emanuelsson et al. (2001) handlar inte om gruppens storlek utan snarare att 
specialpedagogens roll blir mer aktiv i samråd med arbetslag och eleven. Ahlberg (2017) 
skriver också att olika yrkeskategoriers professionalitet behövs och att dessa ska ha en samsyn 
på hur undervisningen utformas för att möta elevers olika behov. Specialpedagogisk 
kompetens är något som specialpedagogerna trycker på i sina intervjuer som en 
grundläggande faktor i att tillgängliggöra lärmiljön, dock något som övriga lärare inte 
framhåller. Lindstrand och Brodin (2007) samt Lindqvist (2017) menar å andra sidan att alla 
pedagoger inom skolan ska besitta specialpedagogiska kunskaper, detta är det också något 
som en av specialpedagogerna anser är behövligt inom skolan. 

Rörande den fysiska miljön är inte de fjorton informanterna och tidigare forskning av samma 
åsikt. Informanterna, både lärare och specialpedagoger, trycker på att den fysiska miljön till 
exempel klassrumsmiljön med grupprum, bra ljud och ljus är mest relevant för tillgänglig 
lärmiljö. Även Martin (2002) hävdar att klassrumsmiljön är av betydelse i utformandet av 
tillgängliga lärmiljöer. Detta är något som inte stämmer in på den miljö Persson och Persson 
(2017) framhåller som mest betydande, den sociala. Däremot tar tillgänglighetsmodellen upp 
den fysiska miljöns påverkan på lärmiljön, den fysiska miljön ska stödjas så rum för lärande 
skapas. Det som lärarna ständigt återkommer till under sina intervjuer är just möjligheten att 
skapa rum för lärande i den fysiska miljön, vilket stämmer in på tillgänglighetsmodellen. Rum 
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för lärande kan till exempel vara ett grupprum, ett extra bord i klassrummet att sitta vid eller 
få möjligheten att få sitta i en soffa eller fåtölj och läsa. 

6.3 Arbetet kring tillgänglig lärmiljö 

Ett relationellt perspektiv är synligt i hur informanterna arbetar med att tillgängliggöra 
lärmiljön för alla elever. Lgr -11 (Skolverket, 2017) och Skollagen (SFS 2010:800) betonar att 
skolans uppgift är att arbeta med hur lärmiljön kan anpassas utifrån elevers behov och 
förutsättningar. Informanternas arbete fokuserar på hur lärmiljön och undervisningen kan 
anpassas, vilket stämmer in på det styrdokumenten skriver. 

Lärarnas beskrivning av arbetet med elevers delaktighet stämmer väl in på vad 
Skolinspektionen (2018) och Bergmark och Kostenius (2011, refererad i Skolverket, 2015) 
pekar på. Att undervisningen läggs upp utifrån eleven och vilka arbetssätt som eleven kan 
tillämpa för att nå målen. Dock finns en skillnad. Skolinspektionen (2018) hävdar att 
delaktighet skapas genom att utveckla elevernas medvetenhet om sin egen lärprocess. Detta är 
dock inget som tydligt framkommer i resultatet utan lärarna menar snarare att delaktighet 
skapas av känslan av att tillhöra en gemenskap. En vardaglig och enkel form av delaktighet 
som både tidigare forskning och lärarna nämner är klassråd och elevråd. Ett forum där elevens 
röst blir hörd. En av lärarna använder sig av klassråd som ett tillfälle att delge eleverna syfte 
och mål med undervisningen, något som även Skolinspektionen (2018) lyfter är ett sätt för 
eleverna att få insikt i sin egen lärprocess. Systematiska kartläggningar beskriver Jarl et al. 
(2017) är en av framgångsfaktorerna för högre måluppfyllelse och delaktighet hos eleverna. 
Kartläggningens resultat används till att organisera samt tillgängliggöra den undervisning som 
eleverna dagligen möter i klassrummet. Vikten av att göra kartläggningar håller våra 
informanter med Jarl et al. (2017) om. Alla informanter pekar även på att elevens röst ska bli 
hörd i kartläggningarna. Två av informanterna, en lärare och en specialpedagog, har här 
ytterligare utvecklat elevers delaktighet i kartläggningar genom att använda sig av 
kartläggningsmaterialet ”Skolkompassen”. Elevers delaktighet i kartläggningar är något som 
Jarl et al. (2017) inte nämner. 

Byggandet av relationer och vikten av en god värdegrund är något som informanterna trycker 
på är väsentligt i att göra elever delaktiga, och som även framkommer i förutsättning för 

lärande i tillgänglighetsmodellen. Ett bra socialt samspel i klassrummet är något som både 
informanterna, Skolinspektionen (2018), Wedin (2007) och Westling Allodi (2010), 
understryker är viktigt för lärmiljön. I det sociala samspelet mellan lärare – elev finns 
egenskaper som positiv inställning, lyssna och att dagligen bekräfta eleven. Lärare som skojar 
med eleverna, uppmuntrar eleverna leder i sin tur till ett större engagemang och motivation 
hos eleverna. För att bevara den goda relationen med eleven betonar Wedin (2007), att det är 
som elev betydelsefullt att bli sedd som en människa och inte i sin roll som elev. Att använda 
sig av de egenskaper som kännetecknar det sociala samspelet mellan lärare – elev är ett av de 
tillvägagångssätt som informanterna använder sig av i byggandet av en god relation, vilket 
stämmer med vad både Skolinspektionen (2018) och Wedin (2007) säger. Exempelvis att 
läraren låter sin personlighet genomsyra undervisningen, att som lärare vara personlig med 
eleven, använda en positiv inställning samt vågar visa sin humor tillsammans med eleverna. 
Att som lärare vara en god förebild i klassrummet menar Hertz (2014) bygger på att som 
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lärare införskaffa sig en förståelse för eleverna och gruppen samt sig själv. En av lärarna 
nämner vikten av att som lärare se på sitt eget ledarskap i klassrummet i utformandet av en 
tillgänglig lärmiljö. Vilket är i linje med Hertz (2014) påstående om att som lärare vara villig 
att arbeta med det som kräver förändring i undervisningen och hos sig själv som pedagog. 
Med andra ord, en skicklig lärare är en god ledare som planerar sin undervisning utifrån varje 
elev samt gruppens förutsättningar, menar Hertz (2014). Det Hertz (2014) och Olsson och 
Olsson (2015) skriver om att som lärare vara en förebild stämmer inte in på lärarnas 
beskrivning. Lärarna anser istället att vikten av att ha en god relation och vilka egenskaper 
relationen innehåller gör en skicklig ledare. De egenskaper som lärarna framhåller är 
ömsesidig respekt, närvaro, öppenhet och förståelse. Det Hertz (2014) och informanterna 
nämner om att som lärare få förståelse för eleverna, gruppen och sig själv stämmer överens 
med det Olsson och Olsson (2015) beskriver om relationellt perspektiv. Att se sambandet 
mellan elevers svårigheter, den undervisningsmetod som läraren använder sig av och 
skolmiljön. Olsson och Olsson (2015) menar även att svårigheter kan uppstå mellan eleven 
och gruppen, som lärare betrakta elevens svårigheter ur alla synvinklar.  

Vad som framgår av informanternas svar om inkludering överensstämmer med Emanuelsson 
(2008), Andersson och Thorsson (2008) samt Persson och Perssons (2012) resonemang om 
inkludering. Med en bra utformad och anpassad lärmiljö skapas en förutsättning för en 
inkluderande miljö, säger informanterna, samt att en inkluderande miljö är där en elev får vara 
precis som den är och det är helt accepterat. Här framhåller Persson och Persson (2012) att det 
inte är skolans uppgift att ha makt i denna olikhet. Persson och Persson (2012) betonar snarare 
att som lärare visa sin professionalitet och ge alla elever stimulans och uppmuntran, leder till 
ett meningsfullt gemensamhetsskapande hos eleverna. Inkludering är inte i första hand en 
fråga om fysisk placering i klassrummet utan framförallt en fråga om ett bättre samhälle 
understryker Persson och Persson (2012). Resultatet visar även att informanterna är eniga om 
att de förutsättningar som behövs för att kunna utforma en tillgänglig lärmiljö för eleverna är 
tillgång till resurs för eleven och ombyggnad av skolans lokaler. Dessa förutsättningar för att 
kunna utforma en tillgänglig lärmiljö är inget som tidigare forskning pekar på. Kotte (2017) 
men även Lindstrand och Brodin (2007) som hänvisar till Haug betonar istället betydelsen att 
som pedagog äga specialpedagogiska kunskaper som en förutsättning för att kunna utforma 
tillgängliga lärmiljöer. Specialpedagogiska kunskaperna skapar en utgångspunkt för att alla 
elever bör vara delaktiga i skolans vanliga lärmiljöer och att alla elever ska ges samma 
förutsättningar, betonar Kotte (2017). Här håller även Brodin (2011) med och hävdar att 
specialpedagogisk kunskap är viktig för att kunna stötta alla elever och även i arbetet så 
skolan utvecklas så att alla elever får den undervisning som tillgodoser deras krav och behov. 
Detta resonemang stödjer även det relationella perspektivet där specialpedagogiken söker svar 
i elevens lärmiljöer, alltså vad som måste tillrättaläggas eller förändras i undervisningen för 
att eleven ska kunna vara inkluderad. Dock visar resultatet att besitta specialpedagogiska 
kunskaper är bara en av informanterna, en specialpedagog, som säger är av betydelse för 
inkludering eller för att utforma tillgängliga lärmiljöer. Jensen (2017) och Asp – Onsjö (2011, 
refererad i Nilholm, 2012) beskriver att inkludering kan ses ur tre olika synvinklar. Dessa 
synvinklar är socialt, fysiskt och pedagogiskt, synvinklar som Jensen (2017) framhåller är 
avgörande för skolans tillgänglighet. Endast en av informanterna, en lärare, nämner dessa tre 
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synvinklar i resultatet och anser att inkludering ska vara på elevens villkor, om eleven är i 
lokalen och misslyckas exkluderas elevens istället. Resultatet visar att övervägande del av 
informanternas syn på inkludering är socialt vilket är intressant och som stämmer in på vad 
Persson och Persson (2011) anser inkludering är. En reflektion utifrån inkludering blir då, på 
vems villkor sker inkludering? Däremot finns det en av informanterna, en lärare, som klart 
och tydligt är emot inkludering och menar på att de elever som inte klarar av att vara 
tillsammans med de andra i klassen och tillgodogöra sig den undervisning som erbjuds i 
klassrummet ska bli undervisad någon annanstans. Detta resonemang samt detta synsätt finns 
det inget stöd att hitta alls i tidigare forskning. Vi ställer oss frågan hur lärarens synsätt 
stämmer in på vad både skollagen och styrdokumenten säger. En annan undran som uppstår är 
hur eleverna i klassen blir bemötta av läraren.  
 

Utvärdering av både verksamheten, sig själva och undervisningen var något som 
informanterna ansåg är till stor hjälp vid utformandet av tillgängliga lärmiljöer. Detta är också 
något som tillgänglighetsmodellens (SPSM, 2018) indikator arbetslaget beskriver i den 
pedagogiska miljön. SPSM (2018) menar att arbetslaget kan ses som ett forum där 
diskussioner och reflektioner sker. Även Hattie (2009, refererad i Ahlberg, 2017) och 
Bjorndal (2015) menar att lärares analys av undervisningen, enskilt eller tillsammans med 
kollegor, är en faktor som påverkar utformandet av tillgängliga lärmiljöer. Detta resonemang 
stämmer in på de exempel som informanterna, både lärare och specialpedagoger, angav som 
forum vid utvärdering och analys, arbetslagsträffar och med närmaste kollegan. Att utvärdera 
tillsammans med eleverna, som endast två av lärarna nämner, gör eleverna delaktiga i sin 
egen lärprocess, något som Skolinspektionen (2018) ser leder vidare till trygghet och 
motivation för eleven. Elevers delaktighet vid utvärdering kan uttrycka sig på olika sätt. Den 
modell som lärarna använder sig av, klassråd och post it lappar, där Skolverket (2015) har 
kommit fram till att klassråd vid vissa frågor inte leder till delaktighet, är informanterna av en 
annan mening. Skolverket (2015) såg i sin rapport att vid frågor som rörde bland annat 
planering och undervisningens genomförande existerade ingen delaktighet från elevernas sida. 
Lärarna tycker å sin sida att klassråd är ett ypperligt tillfälle att diskutera med eleverna och 
förklara varför vissa moment behöver göras, med andra ord vad målet med undervisningen är. 
När två av lärarna uttrycker att de inte har någon vetskap om det sker någon utvärdering på 
organisationsnivå är frågan vad det kan bero på. De berörda lärarna gav ingen förklaring i sina 
intervjuer. Rektor har ansvaret att tid ges för utvärdering på alla nivåer, individ-, grupp- och 
organisationsnivå, vilket också Carlström och Carlström Hagman (2012) påpekar. Tre av 
lärarna uttrycker motsatsen angående utvärdering på organisationsnivå, att de i slutet av varje 
läsår skriver en “uppsats” som både delges specialpedagog och rektor, en analys av arbetet 
som alla tre lärare medger de har nytta av inför kommande läsår. Att utvärdera och analysera 
undervisningen är av stor betydelse understryker både Bjorndal (2015) och Jarl et al. (2017), 
för att få en helhetssyn på elevernas förutsättning för lärande. 

I skollagen (SFS 2010:800) och Lgr 11 (Skolverket, 2017) står det att elever ska enligt 
utbildningens mål nå så långt det är möjligt i sitt lärande samt att det är skolans skyldighet att 
anpassa undervisningen till varje elevs behov och förutsättningar. Detta är något som 
resultatet visar att alla lärare och specialpedagoger arbetar utifrån genom att använda sig utav 
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olika stödstrukturer i undervisningen. De stödstrukturer som framkommer är exempelvis en 
tydlig struktur som genomsyrar hela skoldagen, bildstöd, inläsningstjänst, anpassat material 
samt anpassad provsituation. Dessa stödstrukturer har stöd hos SPSM (2018) som hävdar att 
ska lärmiljön kunna tillgängliggöras krävs det att verksamheten aktivt skapar åtgärder samt 
förbättrar och utvecklar elevens lärmiljö med hjälp av olika stödstrukturer. Westling Allodi 
(2007) instämmer i detta resonemang och understryker att en tillgänglig lärmiljö är där det 
finns samspel och samarbete mellan eleverna. Kooperativt lärande framkommer i resultatet 
som en stödstruktur i elevernas lärprocess. Eleverna tar hjälp av varandra att lösa olika 
uppgifter i skolan, samarbetar och delar sin kunskap med varandra. Kooperativt lärande 
stämmer in på vad Westling Allodi (2007) skriver om att samspel och samarbete mellan 
eleverna utgör en tillgänglig lärmiljö. En av lärarnas kommentarer om att kooperativt lärande 
tillåter elever att lyckas tillsammans med andra, stämmer in på vad Lundin (2018) säger om 
en lärmiljö som tillåter eleven att prova och åter prova. Att använda sig av kooperativt lärande 
går hand i hand med det relationella perspektivet där samspel och samarbete mellan elever 
framhålls som en egenskap i en tillgänglig lärmiljö. Denna undervisningsform, tror vi, gynnar 
alla elever. Eleverna lär av varandra och stärks i sin självkänsla, både av att få dela med sig av 
sin kunskap och motta kunskap i ett samspel elever emellan. 

Alla lärare anser att möjligheten att vara två lärare i klassrummet samt resursfördelning är till 
hjälp för att nå så många elever som möjligt. Lärarna är av samma åsikt och uttrycker att 
gruppens storlek har inverkan och antalet pedagoger som finns att bistå. Ingen av 
specialpedagogerna nämnde dock något om två lärare i klassrummet eller resurs. Två lärare i 
klassrummet innebär inte per automatik att allt löser sig, hur de vuxna organiserar sig och tar 
tillvara varandras kompetenser är a och o i en klass, menar en av lärarna. Lärarens 
resonemang stämmer in på vad Jarl et al. (2017) skriver om två lärare i klassrummet. I 
grunden, menar Jarl et al. (2017), är det lärarnas arbete för elevernas lärande och resultat som 
ska stå i centrum. En struktur med två lärare som undervisar i varje klass anpassar 
undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov. Å andra sidan, att använda sig av 
specialpedagogiska kunskaper i klassrummet och alltid ha elevens förutsättningar och behov i 
fokus ger möjligheter att utan ett tvålärarsystem anpassa undervisningen så att lärmiljön blir 
tillgänglig för eleven. 

Både elevhälsoarbetet och specialpedagogens roll är viktig och till stor hjälp, intygar 
övervägande del av lärarna. Specialpedagogens uppgift, enligt lärarna är att göra 
kartläggningar och stötta dem i deras arbete. Det som skiljer lärarna åt är i den beskrivning de 
ger av vilken roll specialpedagogen har, allt ifrån att inte ge något stöd alls, ställa “krav” till 
att bli lyft till skyarna. En specialpedagog som berättar hur läraren ska göra för att stötta 
elever i behov av stöd, är helt i ton med det som både Emanuelsson (2011) och Lindqvist 
(2017) beskriver är specialpedagogens roll, proaktiv. Lindqvist (2017) betonar också vikten 
av att i samråd med arbetslaget och eleven förändra de villkor som gäller i undervisningen och 
för gruppen. Specialpedagogens roll ses ur ett relationellt perspektiv där elevens 
förutsättningar och behov är i fokus, vilket stämmer in på vad Emanuelsson et al. (2001) 
skriver. Att specialpedagogerna har elevens bästa i fokus är något som genomsyrar hela 
resultatet, där själva arbetet många gånger är främjande och ur ett relationellt perspektiv. 
Detta stämmer även in på vad en av specialpedagogerna säger att som specialpedagog 



  
 

42 
 

försöker man med outtröttlig energi jobba utifrån elevernas perspektiv och deras rätt till 
delaktighet. Utifrån att specialpedagogerna har ett relationellt perspektiv med många idéer är 
det inte överraskande att observationer och kartläggningar nämns som en främjande åtgärd 
vid frågan hur de arbetar. Elevhälsoarbetet ska arbeta främjande med insatser som bidrar till 
att eleverna utvecklas mot de uppställda mål som utbildningen har (SFS 2010:800).  

Större delen av lärarna förespråkar kollegialt lärande runt utformandet av tillgängliga 
lärmiljöer, det kollegiala lärandet har stöd hos Emanuelsson et al. (2001). Jarl et al. (2017) 
stödjer också detta i sin beskrivning av vilka egenskaper framgångsrika skolor arbetar med. 
En av egenskaperna som Jarl et al. (2017) framhåller är konkreta samarbeten mellan kollegor i 
olika situationer med gemensam planeringstid. Detta konkreta samarbete ska ha sitt fokus på 
lärarnas arbete för elevernas lärande och resultat. I denna framgångsrika egenskap ska även 
lärare samarbeta och diskutera hur undervisningen ska anpassas efter elevernas förutsättningar 
och behov, samt hur de löser olika situationer med olika elever. Detta kollegiala lärande 
understryker Jarl et al. (2017) får gärna även finnas över klassgränserna. Kollegialt lärande 
över klassgränserna utifrån olika professioner lyfter några av lärarna i utformandet av 
tillgängliga lärmiljöer. I detta sammanhang hjälper och stöttar lärarna varandra i olika 
dilemman, detta är en struktur som utvecklar lärarnas kunskap, intygar några av lärarna. 
Jensens (2017) resonemang om professionella samtal kring eleverna överensstämmer med vad 
några av lärarna framhåller. I studiens resultat säger informanterna att professionella samtal 
runt eleven är väsentligt i utformandet av tillgängliga lärmiljöer. Samtalen runt eleven ska 
lyftas till en nivå där lärarna lägger fokus på hur de ska arbeta vidare med eleverna i sitt 
lärande för att nå en högre måluppfyllelse. En egenskap som både lärarna och Jarl et. al 
(2017) är överens om är att höga förväntningar på eleverna ger högre måluppfyllelse och 
motivation. Därav är inte lärarna inne på att som Jarl et al. (2017) beskriver att regelbundna 
samtal med eleverna om kunskapsmålen når högre måluppfyllelse. Lärarna menar istället att 
göra eleverna medvetna om vart, hur och när eleven lär sig bäst leder till högre 
måluppfyllelse. 

Inom den fysiska miljön, framför allt klassrumsmiljön, finns mycket att förändra utifrån 
elevernas behov och förutsättningar, för att göra eleverna medvetna om sitt lärande. Hur 
informanterna arbetar med den fysiska miljön har i mångt och mycket med ekonomi att göra. 
Det informanterna uttrycker om ljud- och ljussanering samt möbler och atmosfär är något som 
stämmer in på definitionen av den fysiska miljön i tillgänglighetsmodellen. Vad 
informanterna anser om arbetet kring den fysiska miljön återkommer i vad som är 
grundläggande för att tillgängliggöra lärmiljön. Den fysiska miljön är en del av verktyget i 
tillgänglighetsmodellen (SPSM, 2018), ett område som informanterna pekar på har stor 
betydelse för tillgänglig lärmiljö. Tidigare forskning framhåller inte den fysiska miljön för att 
kunna utforma tillgängliga lärmiljöer i lika stor utsträckning som den pedagogiska och sociala 
miljön. Därför ställer vi oss frågan om det kan vara så enkelt att en tillfredsställande fysisk 
miljö är utgångspunkt för en bra pedagogisk miljö? Eller lägger informanterna sitt fokus på 
”fel” område istället för att skapa bättre förutsättningar utifrån den pedagogiska miljö man 
redan har. Vi får känslan av att läraryrket upplevs i dag som ett mycket stressigt yrke av 
många lärare. Kan det vara så att många lärare idag väljer att lägga fokus på den fysiska 
miljön för att det är den ”enklaste” miljön att lägga fokus på för att den inte går att påverka. 
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Kan detta i sin tur vara något som leder till att lärare idag inte anser att det inte går att 
utveckla och tillgängliggöra den pedagogiska och social miljön eftersom man inte får de 
förutsättningar man anser sig behöva i den fysiska miljön för att kunna utforma en tillgänglig 
lärmiljö för alla elever. Att utforma extra anpassningar och tillgängliggöra lärmiljön för 
eleverna står i Lgr 11 (Skolverket, 2017), och lärare och specialpedagog har det som sitt 
uppdrag i sin yrkesroll. Förhoppningen är att alla lärare ska se vinsten med att tillgängliggöra 
lärmiljön för sina elever och få in det arbetet som en naturlig arbetsuppgift i sin yrkesroll. 

Alla yrkeskategorier som arbetar i skolans värld har en viktig främsta uppgift, att alla elever 
ska vilja komma till skolan, känna trygghet och delaktighet samt ges förutsättningar till 
lärande. Skolan ska utgå från elevens förutsättningar till inlärning där eleven kan och får visa 
sina kunskaper på sitt sätt samt vara del av ett skolsammanhang utifrån sina egna 
förutsättningar. Vi vill att våra elever ska lyckas väl, få komma ut i arbetslivet som hela 
människor oavsett hur man tog sig igenom sin skolgång.  

6.4 Jämförelse av skolorna 

Vad begreppet tillgänglig lärmiljö har för innebörd har alla skolors informanter en liknade 
bild av, synsätten är olika och begreppet komplext. Skolornas tolkning av begreppet utifrån 
informanternas svar har stöd hos Skogmans (2012) beskrivning. Det vi ser är också att 
informanternas tolkning av begreppet tillgänglig lärmiljö genomsyrar skolans arbete med att 
tillgängliggöra lärmiljön för alla elever. Alla tre skolor har gemensamt att under de senaste 
åren har det genomförts något sorts förändringsarbete i ett led att förbättra skolornas 
elevhälsoarbete. Det som framträder i resultatet är att skola 1 och 2:s arbete kring 
elevhälsoarbetet skiljer sig åt från skola 3. Från skola 1 och 2 gjorde fem av lärarna under 
2015/ 2016 SPSM:s värderingsverktyg för tillgänglig utbildning som ett led i att göra 
elevernas lärmiljö tillgänglig. Det som framkommer i lärarnas intervjuer från skola 2 var att 
efter de hade gjort SPSM:s värderingsverktyg ändrades synsätt och kunskap om vikten av en 
tillgänglig lärmiljö för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf). Det som 
visar sig i resultatet är att skola 3 har utfört ett förändringsarbete utifrån skolverkets 
rekommendationer kring elevhälsans arbete. Det som lärarna och specialpedagogerna från 
berörd skola berättar i sina respektive intervjuer är att elevhälsan på skola 3 har en tydlig 
arbetsgång samt struktur runt elevhälsans arbete. I resultatet märks det att det finns en tydlig 
gång i hur man exempelvis arbetar med extra anpassningar samt hur man sedan efter tre 
veckor utvärderar dessa extra anpassningar tillsammans i lärlagen där det alltid finns en 
specialpedagog på plats. Detta går hand i hand med det relationella perspektivet 
(Emanuelsson et al, 2001) som menar att specialpedagogiska behov behöver kartläggas och 
hur arbetet läggs upp kring uppkomna åtgärder planeras in över en längre tidsperiod. Ett 
relationellt perspektiv genomsyrar också skola 1 och 2:s elevhälsoarbete då de åtgärder som 
framkommer i SPSM:s värderingsverktyg skrivs in i skolornas plan mot diskriminering och 
kränkande behandling. Arbetsprocessen kan beskrivas som ett livslångt lärande, ett lärande 
som sker både individuellt och kollegialt (Emanuelsson et al, 2001). Begriplighet samt att 
elevens röst ska bli hörd framtonas hos flera av informanterna dock något mer hos 
informanterna från skola 3. En reflektion vad det kan bero på kan vara att pedagogerna som 
utfört förändringsarbetet läst vad skollagen säger samt vad Skolverket rekommenderar och de 
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ansvariga försökt sprida förändringsarbetet på skola 3. Hos skola 3 har EHT också en mer 
framtoning i svaren än hos de övriga skolorna. Vice versa där skola 1 och 2:s användning och 
erfarenhet av SPSM:s värderingsverktyg vid utvärdering och analys av verksamheten vid 
läsårets slut ses spegla informanternas medvetenhet om vikten av tillgängliga lärmiljöer.  

Att ekonomi och skolans upptagningsområde spelar in i möjligheterna att göra lärmiljön 
tillgänglig samt viljan att förändra sitt synsätt är skola nr 2 ett bevis på. Ett 
upptagningsområde med socioekonomiskt sämre än skola 1 och fler elever med utländsk 
bakgrund. Detta överensstämmer med vad Ainscow et al (2012) skriver om faktorer som 
ligger utanför skolans område och som skolan inte kan påverka. Skola 1 och 3 kan förvisso ha 
liknade svårigheter bland sina elever fastän skola 1:s upptagningsområdet har högre 
socioekonomisk standard än skola 2 men utan extra tillskott av pengar. Ainscow (2012) 
menar också bland annat att skolans upptagningsområdes socioekonomiska standard många 
gånger styr hur skolans likvärdighet upplevs av både föräldrar och elever men även vilka 
förväntningar lärarna har på eleverna. Det extra tillskott av pengar som skola 2 får i form av 
tilläggsbelopp ger ändå andra förutsättningar och möjligheter som resterande skolor inte får 
ekonomiskt inom skolans grundbudget. Till exempel kunna erbjuda extra personal i klasserna 
utan att skolans grundekonomi blir lidande.  

Utvärdering och analys skiljer sig också åt mellan skolorna. Här sticker skola 2 ut där lärarna 
skriver en form av ”uppsats”, som en av lärarna uttryckte sig, i slutet av varje läsår. Att 
utvärdera och analysera verksamheten noggrant är något som Jarl et al. (2017) menar gör en 
framgångsrik skola. Visst kan själva processen vara tidskrävande men slutprodukten blir en 
gedigen utvärdering med analys som leder till att verksamheten förbättras till kommande 
läsår.  

6.5 Slutsats 
I inledningen till denna studie ställs en fråga utifrån Persson och Persson (2017) påstående om 
att det finns faktiska faktorer som möjliggör en tillgänglig lärmiljö. Det vi ser i resultatet är att 
informanterna klart och tydligt är medvetna om vilka underteman som möjliggör en 
tillgänglig lärmiljö och att informanterna även i stor utsträckning arbetar utifrån dessa. Den 
fysiska miljön, med främst klassrummets miljö, är ett område som informanterna understryker 
har mest betydelse för det grundläggande arbetet i tillgängliggörandet av lärmiljön, vilket 
även Martin (2002) framhåller. Detta är en miljö som innehåller många faktorer som 
informanterna inte kan påverka. Den pedagogiska miljön å sin sida har faktorer som 
informanterna kan påverka själva, därav börjar vi fundera kring varför inte den pedagogiska 
miljön får mer fokus än den fysiska- och den sociala miljön. Ser vi bara till antalet 
underteman som miljöerna innehåller borde den pedagogiska miljön ha mer fokus. Vi anser 
att den pedagogiska miljön borde ha mer fokus eftersom man som pedagog har större 
möjlighet att utveckla, anpassa och arbeta med miljön, detta går i linje med vad Tufvesson 
(2017) och Skolverket (2018) pekar på. När fokus nu läggs på en fysisk miljö som 
informanterna inte har så stor inverkan på, vad händer då med den pedagogiska miljön. Om 
fokus istället skulle läggas på den pedagogiska miljön framhåller vi att elevernas skulle ha 
större förutsättningar att nå en högre måluppfyllelse. En bidragande orsak till att den fysiska 
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miljön nämns i stor utsträckning på skola 1 kan vara att denna miljö årligen tydligt 
framkommer i SPSM:s värderingsverktyg, ett område som skolan behöver arbeta med.  

Vid analysen av resultatet utifrån tillgänglighetsmodellen ser vi ett tydligt relationellt 
perspektiv i den fysiska miljön, det relationella perspektivet är inte lika framträdande i den 
pedagogisk – och sociala miljön. Det är inte eleven som är bärare av problemet utan orsakerna 
till elevens svårigheter söks i lärmiljön, vilket även Emanuelsson (2008) och 
Skolinspektionen (2018) hävdar. Hos några av lärarna upplevs frustration vid respektive 
intervju. Vi upplever en frustration över att inte få de möjligheter som behövs för att kunna 
göra insatser i den fysiska miljön, insatser som elever i behov av stöd är så beroende av. Ur ett 
relationellt perspektiv innebär detta att elevernas behov av en tillgänglig lärmiljö inte 
tillgodoses fullt ut. Medan å andra sidan ser vi ett relationellt perspektiv hos nästan alla 
informanter om vilka faktorer inom både den pedagogiska – och sociala miljön som gynnar en 
tillgänglig lärmiljö. Om detta beror på ekonomin, okunskap bland personalen eller att 
arbetslagets olika kompetenser inte används i rätt utsträckning kan vi bara spekulera om. 
Tvålärarsystem i klassrummet, anser lärarna, skulle göra skillnad i utförandet av tillgängliga 
lärmiljöer, och i sin tur även minska frustrationen. Ge tillfällen till att dela gruppen och göra 
extra insatser för elever i behov av stöd. Ett annat specialpedagogiskt resonemang var att 
lärarens syn på elever som finns i klassrummet och hur eleverna fungerar påverkar hur läraren 
väljer att göra sin undervisning tillgänglig. Detta är ett intressant resonemang som ger oss en 
reflektion. Vi poängterar att om fler lärare i skolan i dag hade denna filosofi, utifrån ett 
relationellt perspektiv (Emanuelsson et. al, 2008), skulle det leda till att utförandet av 
tillgängliga lärmiljöer sker i större utsträckning och eleverna når en högra måluppfyllelse, 
istället för att sträva efter ett tvålärarsystem som många gånger tar tid och kostar pengar. Att 
ekonomin är styrande går inte att förneka, informanterna gör så gott de kan utifrån de 
förutsättningar som ges. Fokus är ändå i slutändan utifrån elevernas förutsättningar och 
behov. 

 

Om de förändringsarbeten kring elevhälsoarbetet som de tre skolorna har genomfört och 
fortsätter att arbeta med, kan vi se har inverkan på informanternas tankar. Det vi ser i 
resultatet och diskussionen är att informanternas syn på tillgängliga lärmiljöer stämmer in på 
vad litteraturen säger (Skogman, 2012), utifrån den reflektionen kan vi dra slutsatsen att 
förändringsarbetet har en positiv inverkan på informanternas tankar. Informanterna ser på 
elevernas svårigheter ur ett vidare perspektiv. Det vi ser vad som framkommer i tidigare 
forskning om likvärdighet, då främst ersättning till skolor för socioekonomisk bakgrund 
(Ainscow et al, 2012), ger skola 2 möjlighet att anställa fler pedagoger på skolan. Här anser vi 
att det är av vikt att istället för att anställa resurser till klasser ser över hela organisationen så 
rätt pedagog hamnar på rätt ställe. Skola 2 valde som alternativ att anställa speciallärare, 
vilket vi anser är ett bra beslut. En speciallärare som ger stöd till de elever som är i behov, ger 
lärarna möjlighet att få till de tillfällen med extra träning som efterlyses 

Angående inkludering håller vi med informanterna att bidragande faktorer till inkludering är 
elevers delaktighet, relationen mellan lärare – elev och likvärdighet, vilket även Lindqvist 
(2017) samt Aspelin och Johansson (2017) understryker. Studiens resultat visar även att 
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inkludering kan ses ur tillgänglighetsmodellens tre miljöer. Vi påstår att om man som 
pedagog ser inkludering ur dessa tre miljöer ökar möjligheterna för att eleven inkluderas 
utifrån elevens förutsättningar. Något som vi vill framhålla är att om elever bara inkluderas 
fysiskt och lärmiljön inte tillrättaläggs så exkluderar man som pedagog istället eleven. I 
slutändan tror vi att detta kan leda till dagens problematik med hemmasittare.  

Resultatet visade att en utav vägarna till att utforma tillgängliga lärmiljöer samt att eleverna 
ska känna delaktighet är att deras röst blir hörd, vilket överensstämmer med Skolverket 
(2015). I dagens skola, anser vi, att det finns lärare som inte låter elevens röst bli hörd. Vi 
menar att det är eleverna som sitter inne med svaren på vilket sätt lärmiljön behöver 
tillgängliggöras för att rätt förutsättningar ska ges till ett lärande fullt ut. Några av 
informanterna framhöll starkt att det är lärares och pedagogers skyldighet idag att låta elevens 
röst bli hörd. Utifrån hur informanterna beskriver sitt sätt att arbeta med den goda relationen 
till eleven samt vilka egenskaper de framhåller att den goda relationen ska innehålla, så är vår 
uppfattning att lärarna ser sina elever som de människor de är. Den goda relationen med 
eleven påstår vi, men även informanterna, är den viktigaste och betydelsefullaste 
grundpelaren i utformandet av tillgängliga lärmiljöer, vilket också Aspelin och Johansson 
(2017) påpekar. Vi anser att denna grundpelare även utgör en viktig faktor i elevhälsans 
arbete för att lyckas skapa tillgängliga lärmiljöer för eleverna. 
 

Ett gott samarbete mellan elevhälsan och övriga personal i arbetet med eleverna, anser vi är 
ett måste för att kunna tillgängliggöra lärmiljön. Att elevhälsans arbete av att utforma 
tillgängliga lärmiljöer är av stor betydelse understryker alla informanterna. Resultatet visar att 
större del av informanterna kände att de fick den hjälp de behövde av elevhälsan. Elevhälsans 
yrkesprofession tillsammans med lärarnas kunskap om eleverna (Lindqvist, 2017) påstår vi, 
leder till ett gemensamt arbete runt eleverna. Däremot fanns en annan känsla och åsikt hos en 
av informanterna. Denna känsla är att elevhälsan kommer in i klassrummet och berättar vad 
läraren behöver göra för att tillgängliggöra lärmiljön för eleverna. Den uppfattning som 
informanten har av elevhälsan är av stor betydelse anser vi. Detta behöver vi som 
specialpedagoger som redan arbetar i elevhälsan samt blivande specialpedagoger verkligen ta 
till oss. Utifrån informantens åsikt menar vi att det finns en risk att specialpedagogens 
uppdrag tillförs en negativ bild. Vår uppfattning är att om lärare ser på specialpedagogens 
arbete på detta sätt så kan vi specialpedagoger aldrig nå fram till lärare och få dem att förstå 
vinsten med att tillgängliggöra elevernas lärandemiljö. Därav är det viktigt att elevhälsan 
lyssnar på lärarna och lärarna känner stöd av elevhälsa. I resultatet kan vi se att skola 3 har 
lyckats sprida sitt förändringsarbete kring elevhälsan till övriga berörda pedagoger. Detta är 
något som vi tydligt märker i informanternas resonemang kring tillgängliga lärmiljöer och 
elevhälsans betydelse. 

Den slutsats som vi kan se i denna studie är att förutsättning för lärande ges i en tillgänglig 
lärmiljö. En lärmiljö som leder till att eleven ges de rätta förutsättningarna för att känna 
delaktighet samt lyckas nå så långt eleven kan i sitt lärande under de mer än tio tusen timmar 
de vistas i skolan. Vi ser också att alla tre skolor är medvetna om hur viktigt det är att arbeta 
med att tillgängliggöra lärmiljön, antingen via SPSM:s värderingsverktyg eller elevhälsans 
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förändringsarbete. Att skola 1 och 2 har infört SPSM:s värderingsverktyg som en del av 
skolornas analys och utvärdering, anser vi, gör att skolornas arbete med att tillgängliggöra 
lärmiljön synliggörs.  

6.6 Studiens trovärdighet och tillförlitlighet  

Enligt Bryman (2012) så finns det olika uppfattningar om validitet och reliabilitet i kvalitativa 
undersökningar. Validitet berör frågan om vald metod undersöker det som ska undersökas 
medan reliabilitet är om studiens utförande är gjort på ett tillförlitligt sätt (Kvale & Brinkman, 
2014).  Inom kvalitativa undersökningar används begreppen trovärdighet och tillförlitlighet 
som alternativa kriterier som tyder på hur bra en kvalitativ undersökning är och har utförts 
(Bryman, 2012). För att säkra studiens trovärdighet och tillförlitlighet har Bryman (2012) och 
Kvale och Brinkmans (2014) rekommendationer för genomförande av intervjuer och analys 
av material följts. 

Trovärdighet 

För att tillgodose uppfattningen om studiens trovärdighet har datainsamlingsmetoden 
anpassats efter undersökningens syfte och forskningsfrågor. Samtliga informanter har fått 
frågor av samma karaktär, följdfrågorna kan dock variera informanterna emellan. 
Trovärdighet, rör sig om enligt Bryman (2012) och Kvale och Brinkman (2014) ifall metoden 
undersökt det den framhöll att undersöka. Trovärdigheten kan bedömas som hög i denna 
studie då syfte och frågeställningar blivit besvarade samt givit en tydlig och uttalad bild av 
intervjupersonernas uppfattning och erfarenhet av området tillgängliga lärmiljöer. Studiens 
urval är målstyrt och representativt utifrån studiens syfte, pedagogers upplevelser av 
begreppet tillgänglig lärmiljö samt hur de arbetar. Dock finns en liten risk för skevhet då två 
av skolorna redan arbetar utifrån SPSM:s värderingsverkyg för att tillgängliggöra lärmiljön. 

Bryman (2012) menar att hur studien genomförts är viktigt för att ge studien autencitet och 
trovärdighet, detta beskrivs i avsnittet genomförande och analysens genomförande. I 
resultatdelen förekommer citat som, vilket Bryman (2012) menar, förtydligar informanternas 
upplevelser och förstärker trovärdigheten. Möjligheten att styrka de uppgifter som presenteras 
i resultatet (Bryman, 2012) finns, då ljudupptagningar samt bearbetat datamaterial sparas till 
uppsatsens godkännande. 

Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i en studie, menar Kvale och Brinkman (2014), är om resultatet skulle bli det 
samma vid en annan tidpunkt. Kvale och Brinkman (2014) menar också att om svaren skulle 
sett ut på ett annat sätt samt om frågorna ställts av en annan forskare, påverkas en studies 
tillförlitlighet. Denna studies tillförlitlighet anses ändå vara relativt hög då det finns faktorer 
som spelar in på resultatet så som skolornas kontextbeskrivningar. Studiens tillförlitlighet bör 
även granskas utifrån ett fritt förhållningssätt till hur intervjuguiden använts, samt att 
intervjuerna fick en karaktär av ett samtal (Bryman, 2012). Intervjuguiden bestod av 
föreslagna följdfrågor som stöd för att öka tillförlitligheten av den orsaken att vi var två 
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personer som genomförde intervjuerna. För att få en bekräftelse från informanterna att 
informationen uppfattas rätt användes få ledande frågor samt sammanfattningar, något som 
också påverkar studiens tillförlitlighet positivt. (Bryman, 2012) menar att få ledande frågor 
och användandet av sammanfattningar för att få informanternas försäkran om på att 
informationen uppfattats rätt har också en positiv inverkan på studiens tillförlitlighet. Bryman 
(2012) förespråkar för att höja tillförlitligheten samt säkerhetsställa ytterligare att 
informanternas svar uppfattades rätt användes ljudinspelning vid intervjuerna, som 
avlyssnades i repris och jämfördes med transkribering. Appen diktafon testades på förhand för 
att kontrollera den tekniska kvaliteten. För att läsaren ska kunna uppmärksamma intervjun 
samt kunna analysera den så är intervjuguiden bifogad i studien. Vi har båda 22 års 
yrkeserfarenhet som förskollärare och fritidspedagog, detta ger en förförståelse som kan 
påverka förståelsen och tolkningen av det insamlade materialet (Bryman, 2012).  

6.7 Metoddiskussion 

Tillgänglig lärmiljö är ett brett ämne som sträcker sig över många olika områden, vilket märks 
i både litteraturen och informanternas svar. Någon litteratur som specifikt skriver om 
tillgängliga lärmiljöer är svårt att hitta, det som finns är från Skolverket (2016, 2015, 2012), 
Skolinspektionen (2018) och SPSM (2018). När vi letade efter litteratur till ämnet tittade vi 
dels i Skolverket (2016, 2015,2012) och Skolinspektionens (2018) rapporter vilken litteratur 
de haft samt vad andra uppsatser som vi hittat inom ämnet använt sig av för litteratur. Den 
direkta översättningen av tillgänglig lärmiljö är accessible learning environment, motsvarar 
snarare tydliggörande pedagogik. Explicit teaching, explicit instructions är den närmaste 
engelska motsvarigheten till tillgänglig lärmiljö vi kommer. Dessa ord användes för att finna 
litteratur som var mer specifikt riktade mot områden som ingår i tillgänglig lärmiljö såsom 
inkludering, delaktighet, relationer och likvärdighet. 

Valet av kvalitativ, semistrukturerad forskningsintervju var motiverat utifrån studiens syfte. 
Studiens syfte och forskningsfrågor har blivit besvarade utifrån detta. Precis som både 
Bryman (2012), Kvale och Brinkman (2014) pekar på blev intervjuerna inte mer än 
nödvändigt styrda och gav tillfälle till djupare insikt och förståelse för informanternas 
upplevelser, tankegångar och erfarenheter. Vid användandet av kvalitativ metod är tillträde till 
fältet något som både anses vara det viktigaste och det svåraste, möjligheten att få tillgång till 
en social miljö som är relevant utifrån de aktuella frågeställningarna (Bryman, 2012). Att hitta 
skolor som arbetar med att överlag tillgängliggöra lärmiljön var inte svårt, och vi är nöjda 
med urval av informanter som representeras av både specialpedagoger och lärare. Alla 
informanter hade läst missivbrevet innan intervjun.   

Informanternas tillvägagångssätt att ta sig an frågorna varierade, vissa behövde mera tid att 
tänka och fundera, vissa gav uttömmande och nyanserade svar och vissa mera korta och 
koncisa svar. Orsaken till skillnaden i svarens djup och omfattning kan vara att man som 
pedagog inte brinner för ämnet eller har erfarenhet, detta är bara spekulationer från vår sida. 
De korta och koncisa svaren från informanterna kan ha inverkan på studiens resultat. Hade 
informanters svar varit mera nyanserade och uttömmande har vi en känsla av att studiens 
resultat kan ha visat en tydligare bild av hur informanterna ser på och arbetar med tillgängliga 



  
 

49 
 

lärmiljöer. Två ombokningar skedde av intervjuerna samt att tekniken strulade vid en av 
intervjuerna, ljudet raspade. Vid intervjuerna med informanterna för skola 1 var lokalen för 
två av intervjuerna inte den bästa, ljud utifrån hördes på inspelningen, ljud som lyckligtvis 
inte störde själva intervjun. 

Intervjufrågorna följde i stort sätt intervjuguiden (se bilaga 1) och bestod av övervägande del 
öppna frågor. Troligen har vårt kunnande att kunna ställa rätt frågor och relevanta följdfrågor 
under intervjuerna betydelse för resultatet, i likhet med Brymans (2012) beskrivning av 
intervjuernas betydelse för att kunna inbringa rikligare samt djupare svar av informanterna. I 
en kvalitativ forskningsintervju är det samspelet mellan den som intervjuar och informanten 
som är i fokus. Kvalitativ forskning är mer inriktad på ord, går på djupet (Bryman, 2012). 
Intervjuerna blev något spretiga eftersom de var utformade som samtal. Svarens olikheter 
gjorde analysen gedigen. Eftersom vi pendlar mellan del och helhet tycker vi att vi fått en 
tydlig bild av informanternas uppfattning. Informanternas svar var vid vissa tillfällen olika så 
det ibland var något svårt att sammanfatta samt finna gemensamma synsätt och uppfattningar 
i vissa enskilda frågor. Då vi tittade på helheten tycker vi ändå kunna se gemensamma synsätt. 
Av den orsaken redovisas i resultatet både enskilda och gemensamma synsätt och 
uppfattningar. Vid transkriberingen märkte vi att beroende på informanternas svar gick några 
av intervjuguidens frågor in i varandra, frågorna blev vid dessa tillfällen upprepningar av 
informanternas tidigare svar. Trovärdigheten hade förmodligen ökat om intervjuerna 
kompletterats med andra metoder, exempelvis enkäter. Vid sammanställningen av 
resultatdelen i denna studie upptäckte vi att resultatet blir ojämnt med hänsyn till fråga ett. Vi 
hade möjligen fått ett jämnare resultat om vi under intervjuerna med informanterna ställt ännu 
flera följdfrågor utifrån vad begreppet tillgänglig lärmiljö är för dem. Under arbetet med 
studiens resultat märkte vi en otydlighet i missivbrevet, informanternas erbjudande om att ta 
del av resultatet kan uppfattas som att få del av själva uppsatsen och inte läsa 
transkriberingarna från intervjuerna. En reflektion av detta kan vara att studiens tillförlitlighet 
har minskat en aning. 

6.8 Fortsatt forskning 

Studiens resultat har bidragit till många tankar kring vad en tillgänglig lärmiljö egentligen är, 
ett område som är stort och påverkas av många faktorer. Under intervjuerna har det framförts 
intressanta och tänkvärda tankar och resonemang som vi villigt hade velat utveckla/klargöra, 
men som vi kände var tvingad att låta bli för att kunna begränsa resultatet med hänsyn till våra 
forskningsfrågor. Detta tyder på att det finns mer att granska i ämnet. I samband med letandet 
av litteratur till studien kom vi in på en metod som heter Universal design for learning 

(UDL), en metod som skolor kan arbeta efter för att tillgängliggöra lärmiljön och 
undervisningen. Denna metod hade varit intressant att fördjupa sig inom för att se vad den kan 
bidraga med i arbetet med att tillgängliggöra lärmiljön.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Intervjuguide 

• Vilken pedagogisk examen har du? 

• Hur länge har du arbetat som pedagog? 

• Vilken är din nuvarande yrkesroll? 

Begreppet tillgänglig lärmiljö. 

• Vad innebär begreppet tillgänglig lärmiljö för dig? 

• Hur uppfattar du skolans tillgänglighet för elever i behov av stöd? 

• Vilka möjligheter har du att göra lärmiljön tillgänglig för elever i behov av stöd? 

Grundläggande för att skapa en tillgänglig lärmiljö. 

• Faktorer att tänka på vid utformandet av en tillgänglig lärmiljö för elever i behov av 
stöd? 

• På vilket sätt kan verksamheten stödjas för att utvecklingen av tillgänglig lärmiljö ska 
ske för elever i behov av stöd? 

Arbetet kring tillgänglig lärmiljö. 

• Hur ser förutsättningarna ut som behövs för att göra lärmiljön tillgänglig så elever i 
behov av stöd når kunskapsmålen? 

• Hur arbetas det med att skapa en tillgänglig lärmiljö för elever i behov av stöd? 

• Vilka strategier, verktyg och metoder använder skolan för att göra lärmiljön tillgänglig 
för elever i behov av stöd? 

• Hur sker uppföljning/utvärdering av tillgänglig lärmiljö? 

Förslag på följdfrågor! 

• Vad innebär begreppet delaktighet för dig? 

• Vad innebär begreppet inkludering för dig? 

• Vad innebär begreppet relationen med eleven för dig? 

• Vilka egenskaper tycker du ska finnas i relationen mellan lärare-elev. 

• Hur arbetar du för att främja relationen med eleven?  
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Bilaga 2: Tabell 1: Informanternas bakgrund 

Id Examen Arbete Skola 

Lärare 1 Behörig som förskollärare, lärare 
mot fritidshem och lärare F-6. 
Arbetat som pedagog i 28 år. 

Lärare åk 1. Skola 
1 

Lärare 2 Fritidspedagog. Lärare med 
behörighet mot förskoleklass, 
fritidshem och tidigare åren (f-5). 
Arbetat som pedagog (lärare) i 10 år. 

Lärare åk 2 Skola 
1 

Lärare 3 Ma/no lärare, även behörighet i 
idrott. Arbetat som pedagog i 20 år. 
 

Lärare åk 4 samt förste 
lärare inriktning 
digitalisering 

Skola 
1 

Lärare 4 Mellanstadielärare, speciallärare 
inriktning matematik. Arbetat som 
pedagog i 30 år. 

Speciallärare inriktning 
matematik 

Skola 
2 

Lärare 5 Fritidspedagog. Grundskollärare åk 
1 -3. Arbetat som pedagog i 27,5 år. 

Lärare åk 4. Skola 
2 

Lärare 6 Grundskollärare. Arbetat som 
pedagog i 20 år. 

Lärare åk 3 Skola 
3 

Lärare 7 Fritidspedagog med behörighet i 
ämnen. Arbetat som pedagog i 15 år. 

Ämneslärare åk 6 Skola 
3 

Lärare 8 Tidigare lärare upp till åk 6. Arbetat 
som pedagog i 9 år. 

Lärare åk 4, förste 
lärare. 

Skola 
3 

Lärare 9 Tidigare lärare upp till åk 6 samt 30 
hp i svenska som andra språk. 
Arbetat som pedagog i 13 år. 

Lärare åk 1 Skola 
3 

Lärare 10 Tidigare lärare upp till åk 6. Arbetat 
som pedagog i 10 år.  

Lärare åk 4, förste 
lärare. 

Skola 
3 

Specialpedagog 
1 

Fritidspedagog. Specialpedagog. 
Arbetat som fritidspedagog 30 år, 11 
år som specialpedagog. Totalt 41 år. 

Specialpedagog, F – 5. 
 

Skola 
1 

Specialpedagog 
2 

Fritidspedagog. Specialpedagog. 
Arbetat som specialpedagog i 18 år. 

Specialpedagog, 
halvtid, arbetar mot 
förskoleklass 

Skola 
2 

Specialpedagog 
3 

Grundskollärare. 
Specialpedagog. Arbetat som 
specialpedagog i 2 år. 

Specialpedagog Skola 
3 

Specialpedagog 
4 

Grundskollärare. 
Specialpedagog. Arbetat som 
specialpedagog i 12 år. 

Specialpedagog Skola 
3 
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Bilaga 3: Missivbrev 

Hej! 

Vi heter Jenny Andersson och Jessica Bodén, och studerar vid Umeå universitet till 
specialpedagoger. Vi läser nu vår sista termin och ska under hösten 2018 skriva en uppsats 
som handlar om pedagogers upplevelser kring en tillgänglig lärmiljö, samt hur pedagogerna 
arbetar för att uppnå en tillgänglig lärmiljö för elever i behov av stöd. För att få ett underlag 
till vår uppsats behöver vi förutom ta del av aktuell forskningslitteratur även genomföra 
intervjuer. Du tillfrågades muntligt i våras om att delta i vår D-uppsats, vi vill med detta 
missivbrev ännu en gång fråga om du fortfarande är intresserad av att ställa upp på att bli 
intervjuad till uppsatsen.  

Vi följer Vetenskapsrådets etiska regler, alla svar kommer att behandlas konfidentiellt enligt 
gällande regler. Inga namn på pedagoger eller skolor kommer att nämnas. Vid redovisningen 
av resultatet får både pedagogerna och skolorna en siffra, möjlighet till identifikation 
undanröjes. Deltagandet är frivilligt och du kan avbryta intervjun när som helst. Intervjun 
beräknas ta cirka 60 minuter och kommer spelas in, intervjuerna raderas när studien är 
godkänd. Det inspelade materialet kommer bara att användas i denna studie och av oss, ingen 
utomstående kommer att få ta del av själva inspelningen. Resultatet av studien kommer att 
redovisas som en yrkesexaminerade uppsats, läses av examinator och andra kursdeltagare till 
examineringstillfället. Intervjun kan behöva kompletteras i efter hand om ytterligare frågor 
uppkommer. Det finns möjlighet att ta del av resultaten om du så önskar. De inspelade 
materialet kommer att raderas vid avslutat arbete och uppsatsens godkännande. 

Det skulle vara väldigt givande att få intervjua dig och vi hoppas att du vill och har möjlighet 
att ställa upp. 

Vid eventuella frågor eller funderingar finns vi att nå på mail; 

jenny.m.andersson@ostersund.se 

jessica.boden@skola.timra.se 

Tack för din medverkan. 

Med vänliga hälsningar 

Jenny Andersson och Jessica Bodén 


