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Syftet med den här studien var att öka förståelsen för hur begreppet delaktighet 
fungerar i skolan genom att studera fem lärare och på vilket sätt de arbetar med 
begreppet i sin klassrumsmiljö respektive lärandemiljö. Jag har använt mig av en 
kvalitativ undersöknings metod i form av intervjuer. Intervjuerna är gjorda med fem 
lärare från fyra olika grundskolor. Jag anser att mitt val av metod har passat väl för 
mitt syfte, då jag ville ha en djupare och mer informativ undersökning. Forskning visar 
att elevernas möjlighet till att vara delaktiga i den verksamhet de tar del av, är en 
förutsättning för lärande. På vilket sätt de får var delaktiga och på vilket sätt det får 
vara med och påverka olika faktorer som klassrummets fysiska lärmiljö spelar en viktig 
roll för hur de upplever sin vardag i skolan. Mitt resultat visar brister på en gemensam 
definition av begreppet delaktighet och även en osäkerhet på vilket sätt man ska arbeta 
med delaktighet i skolan. Resultatet visar också att eleverna inte får vara delaktiga i 
utformningen av den fysiska miljön, men att lärarna arbetar medvetet med varje elevs 
möjlighet att få vara med och påverka sin lärandemiljö. Lärarna lyfter upp gruppens 
storlek, lokaler, Lgr 11 och de högt uppsatta kunskapsmålen som hinder för att arbeta 
med delaktighet på ett tillfredställande sätt. Mina slutsatser blir att lokalernas 
utformning, gruppernas storlek och en bristande förståelse för hur viktigt det är att 
involvera eleverna i olika beslut och förändringar, hindrar lärarnas möjligheter att 
utforma en verksamhet där eleverna upplever sig delaktiga fullt ut. 
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1.  Inledning 
Under min utbildning har jag funderat mycket kring delaktighet som begrepp. Det 
skrivs fram i våra styrdokument som något som ska finnas med i elevernas dagliga 
verksamhet. När jag har diskuterat begreppet med lärare i grundskolan, har de alla 
haft lite olika syn och definitioner kring vad delaktighet ska vara och är. För mig är 
delaktighet något som möjliggör en gemenskap, en känsla av att höra till och att 
individen får uppleva att dess röst räknas, hörs och gör skillnad för den verksamhet 
som den deltar i. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att en 
förutsättning för att elever ska kunna vara delaktiga i skolans verksamhet är att de 
vuxna har förmåga att ta elevernas perspektiv. Detta innebär att eleverna själva har 
fått bidragit med sina tankar, idéer och erfarenheter innan ett beslut har fattats.  
 
Dagens skola är uppbyggd kring olika styrdokument som och ena sidan står för att 
eleverna ska prestera goda studieresultat och deras prestationer i de olika ”faktiska” 
skolämnena står i fokus.  Å andra sidan står det att skolan ska se till att alla elever 
behandlas lika, känner sig delaktiga i den verksamhet de deltar i och att de lär sig att bli 
goda samhällsmedborgare i ett demokratiskt samhälle. Hur hanterar man denna 
svårighet i skolan som lärare och pedagog? Låter man eleverna tro att de är delaktiga?    
Hur gör man som lärare i dagens skola för att tillmötesgå denna krock? Alla elever i 
skolan har rätt till undervisning som gör det möjligt för dem som individer att nå så 
långt i sin kunskapsinhämtning som det bara är möjligt. Men samtidigt ska de vara 
delaktiga i en grupp, med andra individer som har helt andra behov och möjligheter. 
Som jag ser det ställer det stora krav på läraren som de möter i klassrummet. Vad finns 
det för strategier och verktyg att använda sig av som lärare för att skapa delaktighet 
och tillhörighet i en grupp som förväntas prestera individuellt?  
Jag anser att för att kunna svara på ovanstående fråga måste jag se på delaktighet ur ett 
helhetsperspektiv. Men för att elevernas delaktighet ska bli något som genomsyrar all 
verksamhet som bedrivs i klassrummet, tänker jag att jag måste börja med att bryta ner 
begreppet i mindre delar och försöka se det ur flera olika perspektiv. Jag kan se flera 
olika intressanta perspektiv i begreppet delaktighet som till exempel: lärande och 
kunskapskapande, sociala, politiska och klassrumsmiljö respektive lärandemiljö 
perspektiv.  
 
I min studie kommer jag fortsatt att fokusera på klassrumsmiljöns och lärandemiljöns 
betydelse för att skapa delaktighet. Med klassrumsmiljö menar jag den fysiska 
utformningen av klassrummet. När jag skriver lärandemiljön är jag ute efter på vilket 
sätt man synliggör elevernas olikheter i klassrummet samtidigt som den enskilda 
individen ges möjlighet att utvecklas utifrån bästa förmåga. Studien kommer att göras 
ur lärarens perspektiv, för att öka förståelsen för hur man kan bygga en verksamhet i 
sitt klassrum, där eleverna känner sig delaktiga på ”riktigt”. Björklid (2005) skriver att 
eleverna är ”experter på sin egen miljö och har kunskaper och erfarenheter som vuxna 
saknar” (s.178). Därför är det viktigt att ta tillvara på deras synpunkter och tankar för 
att de ska utveckla sin demokratiska kompetens, uppleva sig delaktiga och att de 
känner att de har inflytande över utvecklingen av sin egen miljö.  
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2. Syfte 
Syftet med studien är att öka förståelsen för hur begreppet delaktighet fungerar i 
grundskolans tidigare år genom att studera fem lärare och på vilket sätt de arbetar med 
begreppet i sin klassrumsmiljö respektive lärandemiljö. 
 

2.1 Forskningsfrågor 
Hur arbetar fem lärare i årskurs två med delaktighet i klassrumsmiljön och 
lärandemiljön? 
 
Hur har dessa fem lärare utformat sin klassrumsmiljö respektive lärandemiljö och på 
vilket sätt tagit hänsyn till de individer och den grupp i som de har tillgång till i sitt 
klassrum? 
 

2.2 Begreppsdefinitioner 
Jag har valt att koncentrera mig på klassrumsmiljön och lärandemiljöns betydelse för 
delaktighet. Med klassrumsmiljö menar jag dels på vilket sätt klassrummet är 
arrangerat för eleverna när det gäller möblering, vilka material de har tillgång till, 
anslagstavlor, vilken möjlighet till avskildhet finns det, hur miljön går att förändra 
och hur det går att vara i interaktion med andra elever i klassrummet i form av 
gruppsamtal och grupparbeten. Med lärandemiljön menar jag på vilket sätt man ser 
på elevernas olikheter och hur man synliggör dem i klassrummet. Hur läraren tar 
hänsyn till individen i den grupp som finns i klassrummet och på vilket sätt 
stimuleras varje enskild individ att utvecklas utifrån sina förutsättningar.  

3. Bakgrund 
I den här delen redovisas vad som står i Läroplanen för grundskolan, förskolan och 
fritidshemmet (Lgr 11) om delaktighet och klassrumsmiljöer. Därefter redogör jag 
även för tidigare forskning kring delaktighet som generellt begrepp och arbetet med 
delaktighet i skolansmiljö. Det berör även klassrummets fysiska miljös betydelse för 
undervisningen och de individer och den grupp som vistas där.   
 

3.1 Styrdokument 
I Lgr 11, står det att eleverna ska få möjlighet att lära sig att ta eget ansvar, komma 
med egna idéer och initiativ. De ska stimuleras att hitta och bli nyfikna på att hitta 
egna lösningar på problem och utveckla sitt självförtroende. Skolans verksamhet ska 
genomsyras av ett demokratiska arbetssätt. 
Lärarna måste skapa utrymme i undervisningen för att eleverna ska få möjlighet till 
inflytande över sin egen utbildning. Formerna och informationen om deras inflytande 
ska anpassas efter deras mognad och ålder. Läraren ska utgå från att alla kan och vill 
ta ett eget ansvar för sitt lärande, de ska ges ett reellt inflytande på undervisningens 
innehåll och vilka arbetsformer och arbetssätt som används.  
Alla elever har rätt till en undervisning som göra att de kan nå kunskapsmålen på sitt 
eget sätt, och vägen till ny kunskap kan se olika ut för alla. 
 
I Lgr 11 står det även att skolans mål är att varje elev ska ta ett eget ansvar över sin 
arbetsmiljö och sina studier samt att ”alla som arbetar i skolan ska  
främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, 
kulturella och fysiska skolmiljön” (s. 15).  
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3.2 Delaktighet som begrepp 
Delaktighet är ett begrepp som kan innehålla många olika aspekter, då det används i 
många olika sammanhang och på skilda sätt menar Gustavsson (2004). Thomas 
(2007) skriver om det ökade intresset att studera delaktighetsbegreppet i skolan, men 
att begreppet behöver definieras och problematiseras, då dess innebörd ofta tas för 
given. Begreppet används på huvudsakligen två sätt: 1, att man är delaktig i 
beslutsfattande 2, att man är allmänt deltagande i en verksamhet eller aktivitet. För 
att närma sig det här med barns delaktighet lyfts den sociala aspekten fram som den 
centrala, de sociala vinsterna som nås genom att eleverna får vara delaktiga i den 
verksamhet som de deltar i. Författaren menar också att det finns ett annat sätt att se 
på delaktighet, där makt och förändring betonas. De två sätten att se på delaktighet 
förekommer parallellt, men kan också uppfattas var för sig. Målen som finns med 
delaktighet, varierar också i relation till de olika sätten att se på delaktighet. Om man 
ser det ur ett mer socialt perspektiv är ofta målet att stimulera barnens kompetenser, 
deras självbild och självuppfattning. Men sett ur en synvinkel där makt och 
förändring är centralt blir ofta målet att förbättra barnens möjlighet till inflytande i 
beslutsprocesser, utveckla de demokratiska färdigheterna och göra dem medvetna 
om barns rättigheter.  
 
I skolkommitténs betänkande, Inflytande på riktigt (SOU 1996:22), skrivs tre 
anledningar fram till varför elever ska ges inflytande i den verksamhet som de tar del 
i. Den första av anledningarna är att delaktighet är en förutsättning för lärande, 
vidare att inflytande är en mänsklig rättighet och sedan är det en del av skolans 
uppgift att fostra demokratiska medborgare. Elvstrand (2009) skriver i sin 
forskningsrapport som belyser hur delaktighet kan ta sig uttryck i skolans 
vardagspraktik, att för att eleverna ska må bra och trivas i skolan är det viktigt att de 
får vara socialt delaktiga och en del av skolans gemenskap. De elever som är bra på 
att argumentera och ställer frågor får ofta mer inflytande i beslutsprocessen än de 
som är svagare och inte är lika bra på att utrycka sig. Studien visade också att en av 
de faktorer som påverkar elevernas delaktighet är kontinuiteten i elevernas 
vardagsmiljö. Eleverna behöver informeras om beslut och förändringar och dessa bör 
vara förankrade i elevgruppen, annars kan det skapa otrygghet och en misstro mot 
lärare och skolsystemet i allmänhet. Andersson och Rudsberg (2004) skriver om 
demokratiska arbetsformer och hur eleverna bör få uppleva demokrati. De ska få 
undervisning i demokrati, inte om demokrati. Läraren kan på olika sätt få eleverna 
engagerade och involverande i det egna lärandet och den miljö de vistas i. Det kan 
göras genom att eleverna själva får välja innehåll i undervisningen. De kan också få 
vara med och utarbeta nya förslag, lösa uppgifter och problem genom demokratiska 
arbetssätt. Det gäller att läraren försöker att värdesätta elevernas åsikter på samma 
sätt som sina egna.  
 

3.3 Delaktighet i utformningen av klassrummets fysiska miljö 
Strandberg (2006) anser att det är viktigt att lägga stor vikt vid utformningen av 
miljön i klassrummet, för att den påverkar eleverna i stor omfattning. Ett rum kan 
förmedla och ge utryck för olika känslor, erfarenheter, kunskaper och förväntningar. 
Rummet kan skapa en viktig grund för elevernas utveckling och lärande och bidra till 
att underlätta respektive försvåra för eleverna, beroende på hur det är utformat.  Det 
gäller att förstå att miljön i första hand ska stimulera eleverna till lärande, aktivitet 
och utveckling. En bra lärmiljö ser olika ut beroende på vilka elever man har i sitt 
klassrum. Det är viktigt att läraren inte lägger för mycket tid på att själv utforma 
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klassrumsmiljön utan att detta får ske tillsammans med eleverna. Förändringar av 
miljön som inte eleverna fått vara med och påverkat kan istället leda till att miljön 
känns främmande för eleverna. Eleverna vet inte när, hur och varför förändringar 
sker. Elevernas delaktighet i den här processen ska vara en självklarhet, det är först 
om de själva ges chansen att komma med idéer som deras utveckling kan gynnas av 
förändringar i sin skolmiljö menar Strandberg. För att barnen ska känna ett ansvar 
för den miljö de vistas i måste de känna att de är delaktiga i de förändringar som görs 
anser även Björklid (2005). De vuxna måste lyssna på barnens tankar, synpunkter 
och idéer, men också hjälpa till med att sätta in deras kunskaper i ett sammanhang. 
När barnen får vara med och bidra med information skapar det möjligheter att 
åstadkomma en förändring av barn- och vuxenrollen och därmed också åstadkomma 
ömsesidig respekt mellan vuxna och elever. I rådet för arkitektur, form och design 
(Rafd: 2008) rapport – vår tids skola – hur ska den byggas? skrivs det fram att 
skolmiljön är den miljö som är allra viktigast i vårt samhälle. Rapporten ifrågasätter 
om detta verkligen syns i det sätt vi värderar den miljö som den ser ut i dagsläget. 
Utifrån hur viktig skolmiljön anses vara för eleverna är det konstigt att den inte är 
reglerad i skolans styrdokument. Skolan har över tid förändrat sina behov och detta 
leder till att lokalbehovet måste formuleras om och ses över på nytt. Det viktigaste 
blir att skapa flexibla lösningar som kan möta den nya skolans krav på 
multifunktionella utrymmen. Att skapa en god skolmiljö är inte lätt och det krävs 
delaktighet och stor samverkan mellan alla som verkar inom skolans område. Att 
man gemensamt strävar efter att alla ska vara ska vara delaktiga i utformningen av en 
god skolmiljö har lett till att elevernas skolresultat och det sociala samspelet har 
förbättrats, genom att eleverna har fått större möjlighet till att interagera med 
varandra enligt Rafd (2008) rapport.  
 
Det fysiska rummet ska se till att skapa utmaningar för de individer som är 
verksamma där (Skarre Aasaeb0 & Melhuus, 2005). Men ibland anses utformningen 
av den fysiska miljön vara så given att man inte funderar över förhållandet till den 
anser Björklid (2005). Det är lätt att skolans lokaler och utformning av dessa kommer 
i bakgrunden, när man ska planera och utvärdera pedagogisk verksamhet. Pramling 
Samuelsson och Sheridan (1999) menar att omgivningen som eleven befinner sig i 
har en stor inverkan på deras utveckling och lärande. Skarre Aasaebo och Melhuus 
(2005) skriver om att eleven möter rummet med sin kropp och i detta möte tolkar 
varje enskild elev in sina möjligheter till utveckling. Då skapas även en förståelse för 
rummets ändamål och de normer och värderingar som gäller där. Eleven går aktivt in 
i ett förhållande med de rum som de vistas i och de föremål som finns där. Detta 
kräver att klassrummen är utformade på ett sådant sätt att de skapar utmaningar för 
eleven och stimulerar till kreativa och spontana aktiviteter. Det måste samtidigt 
finnas plats för eleverna till fördjupning, koncentration och eftertanke, vilket ett 
medvetet och tryggt utformat rum kan bidra till. Tryggandet av elevens 
självständighet bestäms också av om det är möjligt att skapa ett personligt rum i 
rummet, eleverna ska kunna uppleva att de har en viss kontroll över det klassrum de 
vistas i dagligen. Därför är det viktigt att ett klassrum i skolan inte fungerar och 
utformas till ett kontor, utan att det finns utrymmen och platser som inspirerar till 
många olika sorters verksamheter och aktiviteter menar Björklid (2005). Många 
skolbyggnader som används i landet är fortfarande inte anpassade till den nya 
läroplanen, utan är mest lämpliga för så kallad förmedlingspedagogik, där läraren 
styr aktiviteterna i klassrummet och eleverna förväntas sitta tysta och lyssna. 
Klassrummen är utformade ganska lika vart du än kommer i den utvecklade världen 
skriver Hasting & Wood (2002) i sin forskningsrapport om klassrumsmiljöer. De 
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skiljer sig lite i utformning och storlek, vilken utrustning som finns och hur många 
elever som finns i klassrummet. I klassrummet finns det vanligtvis massor med stolar 
och bord i olika höjd, en blackboard/ whiteboard, böcker, posters, några datorer och 
annat material som finns förvarat i hyllor. Den vanligaste möbleringen i England, 
Amerika och de flesta europeiska länderna är att eleverna sitter placerade i grupper, 
så de kan interagera med övriga elever. Medan i länder som Ryssland och Indien 
sitter eleverna fortfarande på rader riktade mot läraren. Författarna anser att man 
kan utläsa vilken sorts lärare man är beroende på hur man placerar sina elever i 
klassrummet. Om man placerar eleverna i rader är man en traditionell lärare och 
låter man eleverna sitta i grupper är man en lärare som är mer utvecklingsinriktad. 
Att eleverna har möjlighet att samarbeta och ta hjälp av varandra är ett utryck för att 
läroplanerna har förändrats och att man tar mer hänsyn till varje individ i 
klassrummet menar Hasting och Wood (2002).   
 
Granström (2009) resonerar också kring på vilket sätt eleverna ska placeras i 
klassrummet och de olika faktorer som spelar in. Det krävs att läraren reflekterar och 
tar genomtänkta beslut på vad hen vill ha ut eller uppnå av den placering som görs i 
klassrummet. Hur man väljer att placera eleverna i klassrummet kan spela en mycket 
stor roll för hur gruppen utvecklas. Genom att placera tjejer och killar blandat eller 
separat skapas olika möjligheter till samspel. Det är viktigt att vara medveten om att 
genom att låta eleverna bestämma fritt var de ska vara placerade i klassrummet, kan 
man medverka till att skapa eller stärka dominans – och maktförhållanden. Att som 
lärare gå in och styra hur eleverna ska mötas och samarbeta kan verka odemokratiskt 
eller auktoritärt, men det är i själva verket ett sätt att ge uttryck åt en professionell 
omsorg om de elever man har i klassrummet anser Granström. Genom att göra 
medvetna val som lärare, kan man skapa fördelaktiga mötet och många olika sätt för 
eleverna att interagera på. Det är svårt att rekommendera ett bestämt sätt att placera 
sina elever i klassrummet, utan det handlar om att utgå från den grupp och situation 
man har här och nu och skapa reflekterade och medvetna möten mellan eleverna 
(Granström, 2009).  
 
Det är också viktigt att tänka på några andra faktorer än placeringen när man 
planerar för hur det ska se ut i klassrummet. Några som har utarbetat 
rekommendationer om vad man ska tänka på när man utformar och möblerar 
klassrummet är Evertson och Emmer (2007). De menar att områden där många 
elever kan tänkas mötas i klassrummet ska ha gått om utrymme. Där man till 
exempel ska vässa pennor eller arbeta med grupparbeten. Det är också viktigt att 
läraren kan se alla sina elever i klassrummet och att eleverna kan se läraren. Därför 
bör man tänka på att utformningen av klassrummet görs på ett sådant sätt att läraren 
inte skyms för någon elev eller tvärtom. Det material som används i undervisningen 
måste vara lätt tillgängligt för alla, och det är viktigt att de kan se whiteboardtavla, 
filmdukar och annat utan stor ansträngning. De menar vidare att man gärna kan ha 
en plats för små grupparbeten samt en soffhörna eller en mjukmatta där man kan ha 
olika sorters samlingar. Det är också viktigt att tänka på att det som anslås på 
anslagstavlor och andra utsmyckningar i klassrummet ska vara noga genomtänkta, 
detta för att eleverna inte ska tappa koncentrationen från undervisningen. 
Strandberg (2011) uppmanar lärarna att tänka till ordentligt kring skolans rum och 
anser att ”skolan måste innehålla rum som ger eleven utvecklingshopp. Böcker, 
bilder, teknisk apparatur och material som skapar den inspirerande miljö som 
utmanar eleven”(artikel publicerad av skolverket 2011).  Strandberg har också 
studerat den italienska pedagogiska filosofin Regio Emilia och menar att de arbetar 
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aktivt med att organisera den fysiska miljön på ett sätt som gör att den understödjer 
lärarens arbete i klassrummet. De ser den fysiska miljön som den tredje pedagogen, 
som kan bidra till elevernas utveckling och lärande. 

3.4 Delaktighet i lärandemiljön 
Lärarnas mycket speciella roll är att de inte möter en individ i taget, utan de möter 
sina elever i grupp (Colnerud och Granström, 2008). Den grupp läraren möter består 
ofta av ett antal olika individer med olika bakgrund och behov. Att möta gruppen, 
men också varje individ är kombinerat med speciella svårigheter. Att se till varje elevs 
intresse när kanske ett tjugotal andra har egna och helt unika behov kan vara mycket 
svårt. Vilka ska behöva vänta, vilka behov är viktigast, vem ska tillgodoses först? 
Genom att läraren möter eleverna i grupp kommer de individuella behoven ofta 
behöva komma i andra hand enligt Colnerud och Granström (2008). Skolverket 
(2012) tar upp gruppers sammansättning i skriften Pedagogisk omsorg. I de 
allmänna råden står det att verksamheten i skolan ”ska bedrivas i grupper med en 
lämplig sammansättning och storlek” (s. 25). Huvudman ska se till att gruppens 
storlek och sammansättning kan tillfredställa gruppen och varje enskild individs 
behov. Storleken ska vara anpassad för ett gruppinriktat arbetssätt som möjliggör för 
positiva interaktioner mellan eleven och gruppen. I gruppen skapas förutsättningar 
till att känna delaktighet i det som händer i verksamheten men också till att skapa 
olika relationer mellan eleverna i klassen. Om gruppen blir för stor finns det en fara 
att de positiva effekterna av gruppsamvaron byts mot det motsatta. Personalen och 
elevernas samspel kan påverkas negativt med höga ljudnivåer och stress som 
konsekvenser. Elevernas relationer till varandra kan vara svåra att synliggöra när de 
vistas i en stor klass och det kan leda till en känsla av otrygghet och anonymitet. 
 
Scherp (2009) skriver om skolutveckling och hur man måste gå tillväga för att få till 
förändringar i skolans verksamhet. Skolutveckling som begrepp sammanfattar 
författaren som en kvalitetsförbättring av verksamheten som innefattar bland annat 
att man fokuserar på elevernas lärmiljöer. Om man gör förändringar är det viktigt att 
de är knutna till det uppdrag skolan har formulerat i sina styrdokument. Arbetet med 
skolutveckling ska vara problembaserad och bygga på lärarens dilemman och 
vardagsproblem. Författaren skriver att man måste börja med att lyfta ett 
vardagsproblem och sedan fundera över vilka resurser som finns att tillgå? Vilken 
kompetens har vi i lärarlaget? Vad har vi för förståelse för det problem vi står inför? 
Hur utformar vi ett förslag till lösning? Hur ser vi till att det införlivas i 
verksamheten? Vem tar ansvar, rektorn?  
 
Colnerud och Granström (2008) menar att det är viktigt att läraren har skaffat sig ett 
yrkesspråk för att kunna föra diskussioner i sitt arbetslag, med rektorn och med sig 
själv när det gäller yrkesteorier, planering och åtgärder på ett metakognitivt plan. 
Metakognition kan definieras som reflektion över sitt eget lärande och tänkande. 
Läraren måste kunna reflektera över sina egna, och elevernas åsikter respektive 
tankar om verksamheten och undervisningen i klassrummet. Läraren kan därefter 
skapa nya och bättre förutsättningar för elevernas vidare utveckling och av de 
aktiviteter och handlingar som genomförs i klassrummet. Metakognition är också en 
viktig kompetens för eleverna att utveckla, menar Stensmo (2008). En förutsättning 
för att eleverna ska kunna stärka denna funktion är att eleven får lära sig om och vara 
delaktiga i planeringen och utvärderingen av sitt eget lärande och i utformning av sin 
egen lärandemiljö. Detta kan göras genom att elever och lärare tillsammans går 
igenom de didaktiska frågorna innan ett tema, aktivitet eller lektion. Vad ska jag/vi 
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göra? hur ska jag/vi göra och varför gör jag/vi det här? Och efter avslutad 
lektion/tema/aktivitet får svara på frågorna - vad lärde vi oss? -kan vi göra på andra 
sätt nästa gång? Vad var svårt/lätt? Då först kan eleverna känna att de har en 
möjlighet att förändra, förbättra och förstå den verksamhet som de tar del av. 
Författaren anser att lärarna måste använda de intressen, kunskaper, erfarenheter 
och talanger som varje elev har.  
 
Samuelsson (2001) menar att när skolan i dag försöker utveckla sin verksamhet är 
det först och främst de teoretiska områdena som är i fokus, eller att all 
skolverksamhet i landet ska sträva efter någon slags standardisering. Det lagstiftarna 
säger, är på sätt och viss motsägelsefullt. Målet är att alla elever i skolan ska ges en 
likvärdig utbildning. För att det ska bli möjligt gäller det att det finns förutsättningar 
att ge vissa elever särskilt stöd för att de ska kunna nå de uppsatta kunskapsmålen. 
Undervisningen i skolan ska passa samtliga elevers behov och förutsättningar. Detta 
borde innebära att undervisningen inte kan göras lika för alla elever i skolan. Ändå är 
det ändå precis så det verkar vara, att undervisningen som sker i klassrummen görs 
lika för alla. Eftersom kunskapsmålen ändå är lika för alla elever, verkar man sträva 
efter likriktning istället för att stimulera enskilda förmågor och talanger. Boström och 
Svantesson (2007) skriver om elevers olika lärstilar och behov i den fysiska miljön. 
Alla elever har olika sätt att lära sig på vilket betyder att klassrummet behöver 
tillgodose de många olika behov som eleverna har. Eftersom ingen klass är homogen, 
måste man inse att det är svårt att gynna varje enskild individ. 40 % av alla 
grundskoleelever tycker mer om informella miljöer, vilket betyder att de arbetar bäst 
när de hör ljud och får ingå i en social samvaro medan 20 % av eleverna arbetar bäst 
när det är tyst och lugn och ro i klassen, så kallad analytisk miljö. Den analytiska 
miljön dominerar i klassrummet menar Boström och Svantesson (2007).  
 

3.5 Sammanfattning  
Gustavsson (2004) och Thomas (2007) menar att delaktighetsbegreppet är ett 
komplext begrepp som måste problematiseras och definieras i skolans verksamhet, 
eftersom det är lätt att ta begreppets betydelse för given. Enligt Anders och Rudsberg 
(2004) ska lärarna se till att eleverna blir engagerad och involverade i sitt lärande och 
den miljö de vistas i. Strandberg (2006) anser att det är viktigt att tänka på hur man 
utformar sitt klassrum eftersom det påverkar eleverna i stor utsträckning. Det är 
därför viktigt att eleverna får vara delaktiga i hur den fysiska miljön utformas menar 
både Björklid (2005), Sandberg (2006) och Skaare Aasaebo och Melhuus (2004). 
Skaare Aasaebo m.fl. skriver att genom att eleverna får vara med i den processen 
stimulerar det elevernas kreativitet och även en möjlighet till att skapa trygga och 
självständiga individer. Eftersom läraren möter sina elever i grupp är det lätt att de 
individuella behoven kommer i andra hand anser Colnerud och Granström (2008). 
Enligt Samuelsson (2001) måste elevernas enskilda behov tillgodoses i skolan och då 
blir det viktigt att följa skolverkets (2012) råd om att gruppens storlek och de lokaler 
eleverna vistas i ska vara anpassade efter varje enskild individs förutsättningar.  
 
4. Metod 
I detta kapitel redogör jag för den metod jag valt att använda. Jag ger även en 
beskrivning av forskningsmetoden samt av de lärare och skolor jag använt mig av. 
Dessutom diskuterar jag kring studiens reliabilitet och validitet.  
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4.1 Kvalitativ metod 
För att genomföra min empiriska studie har jag använt mig av intervjuer, en 
kvalitativ forskningsmetod. När forskaren behöver få kännedom om känslor, åsikter, 
erfarenheter och uppfattningar som olika personer har är intervjun lämplig att 
använda som metod anser Denscombe (2009).  
Att använda intervjuer kan kännas enkelt och avspänt eftersom det bygger på ett 
samtal, men författaren menar att där i ligger också svårigheten. Som intervjuare 
gäller det att ha gjort en grundlig planering och noggranna förberedelser för att 
lyckas med det svåra samspelet under intervjun.  
 
Stukát (2005) skriver om att det finns många sätt att utföra intervjuer på, men de 
vanligaste intervjuformerna som används är den strukturerade eller ostrukturerade 
intervjun. Vid val av den ostrukturerade intervjun ska den utgå ifrån några 
huvudfrågor, som sedan följs upp på ett individualiserat sätt. Det är av stor vikt att 
intervjuaren ställer följdfrågor som får den intervjuade att berätta mer om företeelsen 
och förtydliga sina svar. Det var väsentligt för mig att följa upp svaren jag fick från 
lärarna med förtydligande följdfrågor, där de fick beskriva – hur, när och varför det 
gjorde som de gjorde samt om det var något som skedde i deras vardag eller bara vid 
enstaka tillfällen. Jag hade tio stycken frågor som jag utgick ifrån. Utifrån dessa 
frågor utformade sig intervjuerna på olika sätt, intervjufrågorna är bilagda (se sidan 
25). Stukát (2005) anser att för att lyckas bra med intervjuerna gäller det att 
intervjuaren är en god lyssnare och bra påläst i ämnet. Intervjun kan vara mycket 
tidskrävande som metod, då intervjun ska analyseras i sin helhet. Han menar att det 
är värdefullt att använda sig av bandspelare eller annan utrusning, för att få med all 
information som kommer fram under intervjun, vilket jag därför har gjort. Jag gjorde 
inspelningarna på min Iphone.  
 
Mitt arbete är kvalitativt, då det är begränsat till intervjuer med fem informanter. Målet 
med intervjuerna var att öka förståelsen för hur begreppet delaktighet fungerar i skolan 
genom att studera fem lärare och på vilket sätt de arbetar med begreppet i sin 
klassrumsmiljö respektive lärandemiljö. Huvudmålet med kvalitativa undersökningar 
enligt Stukát (2005) är att förstå och tolka de resultat man kommer fram till, inte att 
generalisera, förklara och förutsäga.  
 

4.2 Urval och genomförande 
Jag har intervjuat fem lärare i årskurs två från tre olika skolor. Urvalet har gjorts 
utifrån vilken årskurs de undervisar. Urvalet har också delvis gjorts av 
bekvämlighetsskäl, då jag använt mig av lärare i skolor som jag redan etablerat en 
god kontakt med. Eftersom jag valt ut att göra min studie med hjälp av lärare i 
årskurs två, blev det intervjuer med de lärare som undervisar i årskurs två på dessa 
utvalda skolor. Att välja just lärare för årskurs två, gjorde jag på grund av att jag 
kommer att undervisa i klasserna ett till tre som klar lärare och för mig var det därför 
viktigt att använda just dessa lärare i min studie för att öka min förståelse för hur 
arbetet med delaktighet i elevernas skolmiljöer kan se ut.  
 
Här följer en presentation av de skolor och informanter som finns med i studien. 
Skola A är en kommunal F-9 skola, belägen utanför staden. Den ligger i ett villatätt 
område med tillgång till naturen alldeles utanför. Skola B är en kommunal F-6 skola, 
även den belägen utanför staden. Skolan ligger i ett naturlandskap och barnen som 
går i skolan bor i största utsträckning i villor. Skola C ligger centralt en bit ifrån 
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stadskärnan, med naturen runt knuten. Skolan är en friskola med verksamhet från F-
9. I studien kommer aldrig skolorna eller informanterna benämnas vid sina riktiga 
namn utan namnen är påhittade. I resultatet kommer jag använda informanternas 
påhittade, vilka har fått namn efter skolans bokstav. Jag kommer att förtydliga detta i 
början av min resultatredovisning för att sedan upphöra med detta. Annika och Anna 
arbetar i en årskurs tvåa på skola A. Anna har arbetat som lärare i 19 år och har 29 
elever i sin klass. Annika har arbetat som lärare i 16 år och har 28 elever i sin klass. 
Britta har jobbat ett år som lärare och har 20 elever och Beata som har arbetat som 
lärare i 14 år har 27 elever i årskurs två, de arbetar på skola B. Cesar har arbetat som 
lärare i fyra år och har 27 elever i sin klass, han arbetar på skola C i årskurs två.  
 
Mina intervjuer är gjorda efter skoldagens slut. Intervjuerna genomfördes i en 
enskild miljö, där vi kunde sitta ostört under hela samtalet. Intervjuerna spelades in 
intervjuerna på min iphone, därefter transkriberade jag dem. Jag har försökt förstå 
och tolka de svar som jag fått efter bästa förmåga. Därefter började jag söka efter ett 
antal framträdande teman i mitt resultat som jag kunde bygga min analys runt.  
 

4.3  Forskningsetisk hänsyn 
Som forskare bör jag ta hänsyn till ett antal etiska ställningstaganden enligt Stukát 
(2005) och Gustafsson, Hermeren och Petersson (2004). Det finns fyra 
huvudprinciper att följa och syftet med dessa har som syfte att forskarens och 
informantens förhållande ska bli så konfliktfri som möjligt.  
Med informationskravet menas att forskaren ska berätta för informanten vad 
forskningen har för syfte och vilka villkor som gäller för dess deltagande. När jag 
tillfrågande informanten om de kunde tänka sig delta i min studie berättade jag vad 
jag hade för syfte med min studie. Jag berättade också om ungefärlig tidsåtgång och 
delgav dem mina intervjufrågor. 
Enligt samtyckeskravet ska studiens deltagare själva få bestämma om de ska 
medverka och de ska även informeras om att de kan avbryta intervjun när som helst 
eller avstå att svara på en viss fråga om de önskar. Jag tillfrågade varje informant om 
de ville delta och informerade dem om att de endast behövde svara på de frågor som 
de ville. Informanterna är också tillfrågade om de godkände att intervjun spelades in 
på min Iphone.  
Konfidentialitetskravet ser till sekretessfrågan i den forskning som görs. Det betyder 
att namn och personuppgifter inte får kopplas till informantens identitet. 
Informanten informerades innan intervjun startade om att deras deltagande i studien 
sker anonymt och att deras arbetsplatser/skolor inte kommer att nämnas i studien. 
Nyttjandekravet innebär att uppgifter från studien endast får användas till forskning. 
Jag informerade mina informanter att materialet från min undersökning endast 
kommer att användas i studiesyfte. Alla namn som är använda i studien är påhittade 
och har ingen anknytning till informanten.  
 

4.4 Reliabilitet och validitet 
Jag vill betona att jag genomfört en kvalitativ studie i form av fem ostrukturerade 
intervjuer. Det finns självfallet både fördelar och nackdelar med mitt val av metod, 
därför är det viktigt att föra ett resonemang om studiens reliabilitet och validitet. Jag 
börjar med att diskutera det Stukát (2005) skriver om reliabilitet och på vilket sätt 
den mäter att en studie är trovärdig. För att visa det menar Stukát att om man kan 
påvisa att studien skulle kunna genomföras av en annan forskare vid ett annat tillfälle 
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och komma fram till samma resultat har studien hög reliabilitet. I det här fallet har 
jag utgått från ett antal intervjufrågor, där jag anser att frågorna jag formulerat har 
varit lagom precisa för att ge mig svar på det jag ville undersöka i min studie. Jag 
anser dock att det är svårt att utforma intervjufrågor och det krävs mycket 
funderingar och tankar för att hitta de rätta formuleringarna, för att få fram svar på 
det man verkligen avser. Under mina intervjuer har jag i vissa fall varit beroende av 
att följa upp svaren med följdfrågor. Detta skriver Stukát är tvunget när man väljer 
den ostrukturerade intervjun, för att kunna får en djupare förståelse om hur, när och 
varför lärarna valt att göra på ett visst sätt. Detta gör att studien inte blir alldeles lätt 
att göra om i sin helhet för en annan forskare, och få fram samma utfall som i den här 
studien.  Det som också gör att resultatet inte blir lätt att återskapa är lärarnas 
olikheter, i det här fallet skiljer sig lärarna sig åt i antalet år, de har varit verksamma 
som lärare. Från att ha arbetat som lärare ett år till 16 år, skapar stora skillnader i de 
erfarenheter man har med sig men också stora skillnader när det gäller innehåll i den 
lärarutbildning som de gått.  
 
Validitet skriver Stukát (2005) är när man lyckas mäta det man har tänkt sig mäta i 
sin studie. I min studie har jag varit ute efter att öka förståelsen för hur dessa fem 
lärare tänker kring delaktighet i skolmiljön och då anser jag att de ostrukturerade 
intervjuerna passat bra. Eftersom att det är viktigt att skapa möjligheter för att följa 
lärarens tankar och funderingar kring något fenomen på ett djupare plan. Jag anser 
att samtliga intervjuer har varit förtroliga samtal, där jag uppfattat att lärarna har 
gett mig ärliga och uppriktiga svar. Det kan ju dock vara så att de i vissa fall har gett 
mig svar som de trott jag önskade, men det har jag försökt att motverka genom att 
visa mitt intresse för deras kunskaper och skapa en trygg intervjusituation. 

5. Resultat 
I denna del redogörs resultatet av studien. Eftersom jag har använt mig av 
ostrukturerade intervjuer, där jag utgick från tio stycken intervjufrågor, blev alla 
intervjuer unika och formades olika beroende på hur samtalet med informanten 
utvecklades. Därför har jag valt ut att redovisa de frågeställningar som tydligast 
utkristalliserar sig som viktiga för att svara på mina forskningsfrågor.  

5.1 Delaktighet som begrepp 
Jag började alla mina fem intervjuer med att ställa frågan om hur de definierade 
begreppet delaktighet. Annika på skola A svarar att delaktighet för henne är att få 
göra sin röst hörd och säga vad man tycker och att de vuxna lyssnar. Anna på skola A 
menar att delaktighet är att få vara med och bestämma över vissa delar i 
undervisningen och att man har en möjlighet att påverka sin vardag. Beata på skola 
B, menar att det är elevernas möjlighet att påverka skolarbetet och deras vardag som 
är delaktighet för henne. Britta på skola B, säger att delaktighet för henne är tre 
saker, att man har ett inflytande över någonting. Eleven får vara med och bestämma 
samtidigt som man får ta del av den sociala gemenskapen, samt att man är 
inkluderad i gruppen oavsett vad du är för en person. Cesar på skola C svarar att 
delaktighet är att eleverna får vara med och påverka undervisningen till en viss del. 

 

5.2 Utformning av klassrumsmiljön 
Jag bad informanterna att berätta om hur de utformat sin klassrumsmiljö och vilka 
faktorer de tagit hänsyn till. Annika svarade att hon gärna vill att det ska se trevligt och 
välkomnande ut, gärna med gardiner och krukväxter. Det känns viktigt att det är 
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städat och ordning och reda, vilket det inte alltid är. Hon säger att det skulle vara bra 
om hon hann kontrollera att det fanns vässade pennor, suddgummi, linjaler, saxar och 
fungerande limstift och att det såg inbjudande ut. Hon vill också att det pedagogiska 
materialet ska finnas lätt tillgängligt, men upplever att det inte är så idag. Sedan är det 
svårt med möbleringen tycker hon, hon vill kunna dela upp eleverna lite men ändå ha 
alla i samma rum. Eleverna har suttit på lite olika sätt, först i en u-form för att 
eleverna skulle få ihop gruppen. Sedan vart det stökigt i elevgruppen, då fick de sitta 
två och två och endast några få blev placerade i grupper. Hon säger att hon även har en 
lugn hörna längst ner i klassrummet där två elever i taget kan gå undan och arbeta, 
men önskar ytterligare möjligheter för eleverna att kunna sitta lite avskilt för att få 
arbetsro. Anna berättar att hon lagt fokus på hur eleverna är placerade i klassrummet. 
De sitter i grupper framför allt för att det är trångt i klassrummet och de får bäst plats 
så. Hon menar att hon har tänkt på placeringen mycket och hon har valt grupper, fast 
det blir så att några sitter med ryggen mot henne. Detta tycker hon egentligen inte är 
bra, men när de arbetar i halvklass kan de byta platser och se varandra och henne på 
ett annat sätt. När det gäller det material hon har uppsatt på väggarna, är det material 
som hör ihop med det arbete som är aktuellt just nu. Arbetar hon med till exempel 
med geometri, finns de geometriska formerna uppsatta på väggarna. I hennes klass 
finns det två individer som inte klarar av att det är för rörigt omkring dem, därför 
gäller det att tänka till extra mycket var och vad som finns uppsatt.  
 
Beata menar att man inte hinner med sitt klassrum på det sätt man skulle vilja, när det 
gäller miljön och dess utformning. Det är möbleringen som är i fokus och idag berättar 
hon att eleverna är placerade i rader riktade mot henne som lärare. Detta har hon valt 
att göra för att de ska rikta uppmärksamheten och koncentration framåt, eftersom just 
den här gruppen kräver fyrkantighet. Annars är det trevligt att kunna ha dem i 
grupper, men det menar hon kanske går på sikt. Hon säger att hon arbetar mycket 
framme vid tavlan för att eleverna ska kunna se henne på ett bra sätt, material som de 
inte har i sina bänkar finns framme på en hylla vid whiteboard tavlan.  
 
Britta berättar att det är möbleringen och placeringen av eleverna som hon ägnar mest 
tid till, för att klassrummets yta ska utnyttjas på bästa sätt. Hon har också en 
samlingsmatta för att kunna sitta på golvet med sina elever och ha samling. Färg och 
form är något som hon anser stimulerar eleverna och arbetar därför med det. Hon har 
olika materialstationer, på en finns matematiksakerna, på en annan station finns det 
pennor, suddgummin, linjaler och saxar och en tredje övrigt material som extra 
uppgifter och papper av olika slag. Hon säger att materialet ska vara inbjudande och det 
ska vara ordning och reda, samtidigt som det ska vara mysigt. Det finns också en 
läshörna i klassrummet där det är möjligt för lite avskilt arbete, vilket hon tror bra för 
eleverna. Cesar svarar också att det är möbleringen och placeringen av eleverna som är 
centralt när det gäller att utforma sin klassrumsmiljö och studiemiljö. För om man 
lyckas placera sina elever på ett sätt som gör att eleverna får möjlighet till arbetsro men 
samtidigt möjlighet att lära av varandra betyder det mycket. Vidare berättar Cesar att 
han jobbar mycket framme vid klassrummets whiteboard, där har han sitt skrivbord. 
Han har även ett halvrunt bord längst fram som han använder i undervisningen, där 
placeras det pedagogiska materialet som används under lektionerna. Projektorn är ett 
arbetsredskap som används mycket. Han säger att han till exempel scannar in sidor i 
böckerna, för att kunna lösa vissa uppgifter tillsammans för att tydliggöra 
undervisningen. Han säger också att klassrummet tyvärr är för litet till att ha någon 
samlingsmatta eller möjlighet samla eleverna i ring, som kan vara bra ibland. Det mesta 
material som eleverna behöver, finns i elevernas bänkar. Övrigt material finns att hämta 
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i en bokhylla i klassrummet, men han försöker underlätta genom att ta fram det material 
som behövs till varje lektion.  

5.3 Elevernas delaktighet i klassrumsmiljön 
Jag fortsatte med att fråga lärarna om hur eleverna får vara delaktiga i utformning av 
klassrumsmiljön eller hur de kan påverka sin studiemiljö. Där svarade alla fem att 
eleverna inte får vara med att påverka utformningen av klassrumsmiljön, i någon stor 
utsträckning. Britta som inte arbetat som lärare mer än under det här året, menar att 
det är hennes ambition att hon tillsammans med eleverna ska utforma den miljö som 
de vistas i. Annika menar att hon har också funderat över att fråga eleverna mer om 
vad de vill sätta upp på väggarna och hur man i så fall ska sätta upp det. Cesar, Anna 
och Beata säger att eleverna säkert skulle kunna vara med mer och påverka 
utformningen av klassrummet, men att de inte varit det som det sett ut nu.  
 

5.4 Arbetet med delaktighet i lärandemiljön 
På frågan om hur de arbetar med delaktighet i sitt klassrum svarar Annika att hon 
framför allt ser klassrådet som ett forum där eleverna har möjlighet att påverka sin 
vardag. Eleverna har utvecklats från att först tro att det handlade om att önska 
popcornmaskin och pool till att försöka påverka innehållet i det som rör 
undervisningen och skolans vardag, mer raster, mindre grupparbeten eller fria 
platser vid maten på fredagar. Hon säger att hon styr själva innehållet i 
undervisningen eftersom hon vill vara säker på att hinna med allt i den nya 
läroplanen. Men hon fortsätter berätta att det är många elever som vill påverka sina 
arbetsuppgifter genom att ställa frågor som - kan jag göra det här istället? Hon menar 
att ofta går det ju att kompromissa, genom att säga till eleven - om du gör klart det 
här så får du välja sedan. Anna svarar att hennes elever får vara med mycket mindre 
nu sedan den nya läroplanen kom. Hon säger att det kanske har att göra med att den 
är så ny än och hon inte har riktigt koll på att allt som ska hinnas med hinns med. 
Tidigare fick eleverna delta i planeringen mer och påverka arbetsområden men nu är 
det mer jag som styr, säger hon. Men det finns givetvis många delar de kan vara 
delaktiga i och det är ju det som är utmaningen att hitta saker som de kan vara med 
och påverka. 
 
Beata berättar att hon arbetar med ”lådan”. På elevernas förslag har de en låda i 
klassrummet där eleverna får lägga ner olika önskningar. Önskningarna kan bestå 
bland annat att de vill spela upp en viss låt under fredagens mysiga timme eller att de 
vill göra någon speciell arbetsuppgift i ett skolämne. Dessa önskningar eller frågor, 
tas upp ibland på klassrådet, men ibland tar de upp frågor under en morgonsamling 
eller som avslutning. Hon säger också att hon alltid låter eleverna vara med i 
planeringen före ett arbetsområde. Efter att eleverna har fått säga vad de vill lära sig 
eller veta mer om, så utformar hon en Lpp (lokal pedagogisk planering). Eleverna 
skriver också ner vad de har för förväntningar och vad de har för förkunskaper om 
ämnesområdet innan arbetet startas upp för att möjliggöra för utveckling av eleverna 
att se sin egen utveckling vid den avslutande utvärderingen som görs efter 
genomförandet. Att medvetande göra eleverna om sin egen utveckling, hänger i hög 
grad ihop med att de känner sig delaktiga i skolarbetet menar hon. Beata säger att 
hon också arbetar med elevernas IUP: er som en del i arbetet med elevernas 
delaktighet. Tillsammans med varje elev utformar hon en plan för individens 
fortsatta utveckling, som sedan följs upp individuellt. Att göra eleverna medvetna om 
vilka mål som gäller i varje ämne och vad undervisningen har för syfte anser hon är 
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viktigt att hålla dem uppdaterade på för att känna att de kan vara med och påverka 
sina egna prestationer och resultat.  
 
Britta berättar att hon tycker det är viktigast att alla hennes elever känner sig 
delaktiga i den sociala gemenskapen och arbetar därför mycket med grupparbeten 
där de får gemensamma uppdrag. De får arbeta med sitt uppdrag under cirka 30 
minuter sedan bryter hon för att göra en kort utvärdering i lilla gruppen och sedan 
utvärdera tillsammans i storgrupp. Britta ställer frågor som - Hur arbetade ni 
tillsammans? Visste alla vad som gällde? – Var alla delaktiga i lösningen? Var det 
någon som inte var delaktig? Var det någon som bara bestämde allt? På så sätt 
försöker hon utveckla barnens syn på hur man inkluderas och känner att man har 
möjlighet att påverka och göra sin röst hörd i en gruppgemenskap. Hon berättar 
vidare att hon också alltid arbetar med att informera om vad som gäller inför ett nytt 
arbetsområde och utvärderar kontinuerligt både kort direkt efter varje lektion men 
också gör veckoutvärderingar och utvärdering när ett arbetsområde är slutfört. 
Eleverna behöver tränas på att sätta ord på vad det varit med om, vad de lärt sig och 
vad det kan vara bra för. Att ha ett tydligt syfte och mål med allt som görs och att det 
förmedlas till barnen är viktigt enligt Britta.  
 
Cesar berättar att de har klassråd på schemat en gång i veckan, då eleverna får 
möjlighet att känna att det är med och tycker till och har möjlighet att påverka sin 
vardag. Han säger också att eleverna ibland får möjlighet att välja fritt (forska) inom 
ett arbetsområde, då finns bara ramarna klara men de får välja vad som helst inom 
dem. Cesar säger att han jobbar nog säkert med delaktighet mycket omedvetet, till 
exempel säger han att när en elev är klar med något får de frågan – vad vill du jobba 
med nu? – är det något som du vill förbättra? Han nämner också arbetet med 
elevernas IUP (individuell utvecklings plan) som ett sätt att vara delaktig i sin egen 
kunskapsutveckling. Då sätter han sig ner med eleven och gör upp en plan för vilka 
arbetsområden som eleven behöver stärka och de bestämmer tillsammans vad som 
behöver ingå i den. Eleverna arbetar med sin IUP individuellt en lektionstimme varje 
vecka. Cesar säger också att han har börjat arbeta med att eleverna får skriva dagbok 
för att han bland annat ska kunna få ta del av elevernas tankar kring det som händer i 
skolan. 
 

5.5 Elevernas delaktighet i lärandemiljön 
När jag pratar med lärarna om hur de försöker ta hänsyn till elevernas tankar och 
förslag när det gäller sin egen lärandesituation i klassrummet svarar Annika att hon 
försöker ta hänsyn till olika önskemål under lektionerna. Eleverna kan till exempel 
fråga om de får sätta sig någon annanstans och arbeta eller byta platser under ett 
visst lektionspass och då brukar hon ibland tillmötes gå dessa önskningar. Även 
Beata berättar att eleverna har egna önskemål om var de vill sitta och arbeta. Bland 
annat har hon några elever i klassen som gärna vill komma undan och sitter gärna i 
trappan upp till andra klassrum i huset. Där jobbar de bra och då låter hon dem sitta 
där under vissa arbetspass. Både Cesar och Annika säger att eleverna gärna frågar om 
de får arbeta med något speciellt arbete och då kan de tillmötesgå dessa önskemål om 
eleven slutfört det arbete som de förväntas göra. Anna och Beata menar att de styr 
arbetet som ska göras i klassrummet och har förberett med extra uppgifter om de har 
gjort klart det som skulle göras på lektionen. De får då välja extra uppgift. Britta 
berättar att hon gärna vill att eleverna ska vara delaktiga i det arbete som de 
förväntas göra i klassrummet och att hon håller på att bygga upp erfarenheter och 
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tankar kring hur hon vill arbeta. Men att eleverna är med i planeringen av lektionerna 
för att det blir tydligt vad som förväntas av eleverna och att de sedan får vara med och 
utvärdera lektionerna är viktigt. Det blir då synligt för eleverna vad de lärt sig och vad 
de gjort under den lektion/arbetspass/tema som de varit med om. Beata berättar 
också att hon går igenom vad de ska arbeta med som en uppstart och då får eleverna 
komma med förslag på hur och vad som ska vara med i undervisningen innan hon 
gör den slutgiltiga planeringen inför ett arbetsområde/tema. Sedan utvärderar de 
tillsammans. Cesar och Annika, Anna säger att de presenterar planeringen för 
eleverna, inför varje större arbetsområde för att göra eleverna medvetna om vad som 
förväntas av dem men anser att det inte finns tid att låta dem tänka och tycka så 
mycket om innehållet eftersom det är tydligt reglerat i den nya läroplanen. Cesar 
berättar att han tillsammans med de andra lärarna som undervisar i årskurs två på 
skolan, gör en gemensam planering i varje arbetsområde, som de sedan utvärderar 
tillsammans.   
 

5.6 Individen kontra gruppen i klassrumsmiljö och studiemiljön. 
Jag frågar lärarna hur de förhåller sig varje enskild individs kunskapsutveckling i 
klassrummet respektive lärandemiljön samtidigt som man har en hel grupp att ta 
hänsyn till. Samtliga fem lärare börjar med att säga att det är det som är jättesvårt. Anna 
utrycker att det är ett jätteproblem, ”eftersom gruppen är så stor är det omöjligt att 
hinna med alla”. Britta säger att det är ju det som är svårigheten med hela uppdraget. 
Cesar menar att det är otroligt komplext att försöka se varje individ hela tiden. Anna 
säger att hon brukar försöka tänka eleverna i grupper, att de här fem eleverna behöver 
det här stödet och att de här tre behöver det här. Annika säger att eftersom de är 28 
stycken i klassen är det viktigt att eleverna accepterar att alla är olika och behöver träna 
på olika saker. Då blir det lättare att varje elev får möjlighet att lära på sitt eget sätt och i 
sin egen takt. Cesar säger att det blir extra svårt när man har extra svaga elever som 
behöver mycket stöd i klassrummet, samtidigt som man har en grupp på 27 elever att ta 
hänsyn till. Både Beata, Britta, Cesar och Annika berättar att eleverna har en lektion 
varje vecka där de arbetar med sina IUP: er. Eleverna får då möjlighet att arbeta med 
det som de behöver utveckla extra. Britta säger att det är ju a och o att eleverna känner 
sig trygga i klassrummet för att de ska kunna utvecklas och prestera på bästa sätt, så det 
gäller ju att arbeta ihop klassen till en grupp. Hon menar att på så sätt blir det lättare att 
sedan ta hjälpa av varandra för att komma vidare med en uppgift eller samarbeta kring 
något på bästa sätt.  
 
Cesar och Anna berättar att de tänkt till när det gäller placeringen av eleverna, de har 
satt ihop några grupper med starka elever som kan hjälpa och stödja varandra, de som 
har svårt med koncentrationen får sitta långt fram i klassrummet och några av dem är 
också placerade för sig själva. Annika säger att hon arbetar mycket med nivåanpassat 
material. Allt material som hon utformar finns i minst tre kunskapsnivåer. Cesar 
nämner att han arbetar med ett material, men att det finns möjligheter att gå vidare 
inom samma område med extrauppgifter om eleven hunnit eller gjort det som alla 
förväntas hinna med. På samma sätt nämner Anna och Beata att de gör. Britta är mer 
inne på Annikas linje att göra flera olika nivåanpassade material till sina elever. Alla 
nämner att det är viktigt att ha gott om tillgängligt arbetsmaterial för eleverna när det 
gäller framför allt matematiken, att det är lättillgängligt för alla. Alla fem lärarna menar 
också att det är viktigt att tidigt uppmärksamma och stödja elever som har svårt i något 
ämne och försöka stödja dem på olika sätt, med annat material, extra personal eller 
möjlighet att gå ifrån för att få den hjälp som eleven behöver.  
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5.7 Lärarnas tankar om utformning av sin klassrumsmiljö och 
lärandemiljö i ett framtidsperspektiv. 
Jag avslutade mina intervjuer med att fråga lärarna om hur det skulle se ut i deras 
klassrumsmiljö respektive lärandemiljö om de fick önska fritt. Samtliga lärare säger att 
de önskar mindre grupper för att öka kvaliteten på undervisningen och för att öka 
möjligheten till att nå och se varje enskild individ. Anna säger att det är endast ett år av 
hennes tid som lärare som hon känt att hon hunnit med alla elever och då bestod 
gruppen av 18 elever. Cesar säger också direkt att han skulle ta bort sju elever, så 
gruppen landar på 20 elever. Alla fem säger också att det skulle behövas större lokaler 
som är mer anpassade till dagens skolverksamhet. Det ska gå att lätt göra förändringar i 
miljön, för att kunna ha möjligheter att variera undervisningen.  Annika och Anna säger 
att de skulle vilja ha tillgång till mer avskilda platser, där eleverna får möjlighet till att 
komma undan lite och jobba i lugn och ro. Men alla fem vill ha stora möjligheter att 
jobba med gruppuppgifter i olika konstellationer, både i små grupper och i större 
grupper. Alla har en önskan att ha möjlighet till en samlingsring eller samlingsmatta där 
de kan samla barnen för att kunna föra olika samtal med eleverna.  

 
Annika nämner också att hon skulle vilja att dagarna i skolan inte var så uppstyrda i 
lektionspass, lunch och raster utan att det skulle gå att vara lite mer flexibel med hur 
dagen i skolan såg ut. Annika, Cesar och Beata nämner också att det är viktigt att det 
finns tekniska hjälpmedel i klassrummet som är rätt inställd, fungerar och inte 
behövs plockas fram till varje gång man ska använda den. Annika säger att det skulle 
underlätta mycket för varje enskild individ och för henne som lärare.  

6. Analys 
I detta kapitel kommer jag att analysera resultatet utifrån min litteraturgenomgång. 
Jag har disponerat rubrikerna utefter de mest intressanta intervjufrågorna. 
 

6.1 Begreppsdefinition delaktighet 
De lärare som jag intervjuar i min studie har inte någon tydlig och klar definition att 
utgå ifrån, utan de har skapat sin egen förståelse av begreppet. En pedagog säger att 
delaktighet är att vara med och påverka innehållet i verksamheten medan en annan 
säger att elevens röst ska få göra sig hörd och att de vuxna ska lyssna och att de ska 
känna sig inkluderade i den sociala gemenskapen. Tomas (2007) menar att begreppet 
måste definieras för att det kan innefatta många olika aspekter, och om man enligt 
Lgr 11 ska arbeta med delaktighet och skapa möjlighet för elevernas inflytande över 
sin skolmiljö måste det finnas en klar och tydlig definition att arbeta med. 

6.2 Utformningen av klassrumsmiljön 
När lärarna berättar om hur de utformat sina klassrum blir samtalet fokuserat på hur 
elevernas bänkar är placerade i klassrummet och inte på andra faktorer som kan 
påverka klassrumsmiljön. Flera kom istället in på hur ytan kunde utnyttjas på bästa 
sätt och hur eleverna satt i förhållande till varandra. Granström (2009) menar att det 
är viktigt att tänka till kring placeringen av eleverna i klassrummet för det kan 
påverka gruppen mycket. Cesar säger att ”om man lyckas placera sina elever på ett 
sätt som gör att eleverna får möjlighet till arbetsro, men samtidigt skapar möjligheter 
att lära av varandra betyder det mycket för hans arbete i klassrummet”. Granström 
(2009) skriver att genom att göra genomtänkta val, kan man som lärare skapa många 
olika sätt för eleverna att mötas och samspela på. Några av lärarna berättar om hur 
det pedagogiska materialet är placerat. Björklid (2005) menar att det är lätt att 
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utformningen av skolans lokaler kommer i andra hand, när man planerar och 
utvärderar pedagogisk verksamhet. Beata, Britta och Annika önskar att de hann med 
att arbeta mer med klassrumsmiljön och dess utformning. Annika säger att hon 
skulle vilja att det såg välkomnande ut med blommor och gardiner och att det är 
ordning och reda i klassrummet. Britta önskar att klassrummet har tillfredställande 
färg och form. Skarre Aasaebo och Melhuus (2005) menar att det är viktigt att 
klassrummet är utformat på ett sätt som skapar utmaningar för eleverna och 
stimulerar till kreativa aktiviteter. Alla lärare utrycker att det är ganska begränsad yta 
som de har tillgång till i klassrummet. De önskar att de skulle kunna använda 
klassrummet på flera olika sätt än vad de kan göra idag, så som samlings ytor och 
grupparbetsbord. Björklid (2005) menar att många skollokaler idag fortfarande inte 
är anpassade till de nya läroplanerna, utan passar mest till så kallad 
förmedlingspedagogik. Hastings och Wood (2002) menar också att skolor runt om i 
världen liknar varandra i stor utsträckning. Lärarna i min studie önskar större ytor 
för kunna samla eleverna på olika sätt och ökade möjligheter till ett flexibelt klassrum 
där man kan variera mellan enskilt och grupparbeten på ett bra sätt. Rafd (2008) 
skriver att det blir viktigt för dem som har ansvar för utformningen av skolan och 
dess lokaler, att skapa just de flexibla lösnigarna som kan möta de nya kraven på 
multifunktionella utrymmen.  
 

6.3 Delaktighet i utformningen av klassrumsmiljön 
Samtliga fem lärare svarar att eleverna inte fått vara med och påverkat utformningen 
av deras klassrumsmiljö och varför kan de inte svara på. Strandberg (2006) skriver 
att klassrumsmiljön påverkar eleverna i stor utsträckning. Klassrummet kan bidra till 
att underlätta eller försvåra för elevernas utveckling. Därför menar han att det är 
viktigt att läraren inte utformar klassrumsmiljön ensam, utan att detta sker i största 
utsträckning tillsammans med eleverna. Alla lärarna medger att eleverna säkert 
skulle kunna påverka mer och speciellt utrycker Britta att det är hennes absoluta 
ambition att utforma klassrumsmiljön med sina elever. Björklid (2005) menar att 
genom att eleverna får bidra med information och vara delaktiga i utformningen 
deras klassrumsmiljö, möjliggör det för att nå ömsesidig respekt mellan vuxna och 
elever. Rafd (2008) skriver fram i sin rapport att om eleverna får vara med och 
utforma sin skolmiljö, kan det leda till att förbättra det sociala samspelet och deras 
skolresultat. När det gäller elevernas delaktighet i utformningen av klassrumsmiljön 
säger lärarna att de vill att eleverna ska bli mer delaktiga och skapa möjligheter för 
dem att bli det.  
 

6.4 Arbetet med elevernas delaktighet i lärandemiljön 
Tre av lärarna använder klassrådet som ett sätt att bli mer delaktiga i det som rör 
deras skolvardag. Andersson och Rudsberg (2004) menar att eleverna måste få 
uppleva demokrati och SOU (1996:22) anser att uppfostra eleverna i demokrati är ett 
av de viktiga uppdrag som skolan har.  
 
”Mina elever får vara mycket mindre delaktiga nu, sedan den nya läroplanen kom”, 
säger Anna. Både Annika och Anna nämner Lgr 11 som ett hinder för elevernas 
delaktighet, för att de anser att de nya mer omfattande kunskapskraven inte 
möjliggör delaktighet i samma utsträckning. De hänvisar framför allt till 
tidsaspekten. Där står det att lärarna måste skapa utrymme i sin undervisning för 
elevernas inflytande och delaktighet i både undervisning och i utformningen av sin 
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skolmiljö. Men de båda verkar uppleva att styrdokumenten betonar kunskapsmålen 
mycket starkare än demokratimålen. Samuelsson (2001) menar att när man utvecklar 
skolverksamheten idag är det lätt att de teoretiska ämnena hamnar i fokus, och de 
andra värdena som bland annat demokratiuppdraget hamnar i bakgrunden. Anna 
och Annika utrycker att det är mycket som ska hinnas med och det är därför 
nödvändigt att gå in och styra verksamheten tydligare. Beata, Britta och till viss del 
Cesar verkar dock mena att de hittat ett bra sätt att som det står i Lgr 11 skapa 
utrymme för inflytande över sin egen utbildning genom att eleverna får vara med och 
planera och utvärdera arbetet i klassrummet. Beata säger att hon inte gör någon Lpp, 
innan hon har lyssnat på elevernas förslag. Britta säger att utvärderingarna som hon 
gör direkt efter ett avslutat pass eller arbetsområde är mycket värdefulla. Att ha ett 
tydligt syfte och mål med allt som görs och förmedla det till barnen är viktig, säger 
hon. Thomas (2007) lyfter fram de sociala vinsterna som uppstår om man låter 
eleverna vara delaktiga i den verksamhet de deltar i. Britta är också den enda läraren 
som talar om vikten av att arbeta med den sociala gemenskapen i klassen för att alla 
elever ska känna sig delaktiga. Hon arbetar med något som hon kallar gruppuppdrag, 
där eleverna efter avslutat arbete får reflektera över arbetet tillsammans med Britta. 
Eleverna får bland annat svara på frågan om alla elever var delaktiga i lösningen. 
Thomas (2007) menar om man ser på delaktighet ur ett mer socialt perspektiv är ofta 
målet att utveckla barnets förmågor, självuppfattning och självbild. Britta anser att 
det är viktigt att synliggöra dessa förmågor för sina elever. Elvstrand (2009) skriver 
att det ofta är de starka som gör sin röst hörd och att de svagare inte har samma 
möjligeter till inflytande och delaktighet.  
 

6.5 Individen kontra gruppen i klassrumsmiljön och studiemiljön 
Alla fem lärarna upplevde att det fanns en svårighet att möta eleverna på deras 
individuella nivå, när man är tvungen att ta hänsyn till hela gruppen. ”Det är ju det 
som är svårigheten med hela uppdraget” svarar Britta när jag tar upp frågan om hur 
de hanterar individen kontra gruppen i klassrummet. Colnerud och Granström 
(2008) skriver att det är lärarens mycket speciella roll. Man möter ett antal individer 
med olika behov och med olika bakgrund. Cesar säger ”att det är otroligt komplext att 
se den enskilde individen hela tiden”. Att se varje elevs intresse när man har en grupp 
elever som kanske har helt andra behov kan vara mycket svårt menar Colnerud och 
Granström. Speciellt Anna och Cesar nämner att det blir extra svårt att ge alla elever 
lika mycket stöd, när man har många svaga elever i sitt klassrum. Samuelsson (2001) 
menar att det måste finnas förutsättningar att alla elever ska ha samma möjlighet att 
nå kunskapsmålen.  
 
Anna brukar samordna sin undervisning utifrån det stöd och den kunskapsnivå 
hennes elever behöver. Annika och Britta säger att de försöker att göra nivåanpassat 
material till sina elever för att möta dessa på sin kunskapsnivå. Samuelsson (2001) 
menar att undervisningen ska främja alla elevers behov och förutsättningar. Anna 
och Cesar säger också att de arbetar med placeringen av eleverna i klassrummet för 
att stärka olika individer, vissa arbetar bäst ensamma och några bättre tillsammans. 
De verkar ha uppfattat det som Boström och Svantesson (2007) skriver att alla lär 
olika och det är viktight att ta hänsyn till i den fysiska miljöns betydelse för att 
tillgodose elevernas gemensamma behov.  
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Alla lärare i studien lyfter fram arbetet med elevernas IUP: er som ett sätt att gör dem 
delaktiga i skolarbetet. ”Att medvetandegöra eleverna om sin egen utveckling, hänger 
i stor grad ihop med att det känner sig delaktiga i skolarbetet” säger Beata. Både 
Stensmo (2008) och Colnerud och Granström (2008) menar att det är viktigt att 
eleverna utvecklar sin metakognitiva förmåga. En förutsättning för att eleven ska 
kunna reflektera över sitt eget lärande och tänkande är att få vara delaktig i planering 
och utvärdering av sitt eget lärande och studiemiljö.  

6.6 Delaktighet i klassrumsmiljön och lärandemiljön ur ett 
framtidsperspektiv 
Samtliga lärare utom Britta nämner gruppens storlek som något som de skulle vilja 
förändra för att öka möjligheten till att se och stödja alla elever i klassrummet. De 
menar att om gruppen vore mindre skulle varje elev kunna ses och komma till tals 
oftare. Skolverket (2012) menar att det är huvudmannen som ska se till att gruppens 
sammansättning främjar varje enskild elevs behov medan man även ska se till hela 
gruppens utveckling. Skolverket skriver också att det är viktigt att det finns 
förutsättningar för eleverna att ingå i en lagom stor grupp som kan främja deras 
möjlighet till delaktighet. De lärare som ingått i min studie har alla ha en uppfattning 
om att 20 elever, skulle vara optimalt för att kunna utveckla en bra lärandemiljö och 
klassrumsmiljö där alla elever skulle hinnas med. ”Jag skulle direkt ta bort sju elever” 
säger Cesar på frågan om vad han skulle vilja förändra för att höja kvaliteten på 
undervisningen i klassrummet. Samuelsson (2001) skriver att eftersom 
kunskapsmålen är lika för alla är risken att undervisningen i klassrummet blir för 
likformig utformad istället för att skapa möjligheter att ta tillvara på gruppens olika 
förmågor när gruppen blir för stor. 
 
Alla fem lärarna skulle också vilja ha större lokaler med större möjligheter för 
eleverna till enskilt arbete och grupparbeten. Lokalernas utformning och storlek är en 
faktor som skolverket (2012) tar upp att man ska ta hänsyn till när man bestämmer 
hur många som ska ingå i grupp. Boström och Svantesson (2007) menar att eleverna 
lär olika och att eleverna har olika behov i den fysiska miljön i klassrummet. Lärarna 
är inne på att de måste kunna möta olika elevers behov genom att kunna anpassa 
miljön, vilket de inte kan göra idag. Boström och Svantesson (2007) skriver att det är 
bara 20 % av alla elever som har en lärstil där de lär bäst när man sitter tyst och det 
är lugn och ro i klassrummet, och flertalet lär bäst i samspel med andra elever. Det är 
viktigt att skolans rum inte utformas som ett kontor utan att det finns möjligheter för 
många olika aktiviteter och verksamheter enligt Björklid (2005). 

7. Diskussion 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera resultatet och analysen.  

7.1 Delaktighet 
När jag började med den här studien funderade jag mycket kring min egen förståelse 
av och tankar kring begreppet och då speciellt kopplat till klassrumsmiljöns betydelse 
för delaktighet. Delaktighet är ett svårtolkat och komplext begrepp och inte riktigt lätt 
att definiera menar Gustavsson (2004). De fem lärare jag intervjuat har inte någon 
tydlig och klar definition av begreppet och det verkar inte heller som det är något som 
man har diskuterat i arbetslag eller liknande. I min definition av begreppet 
delaktighet lägger jag in elevdemokrati, medbestämmande och rätten att bli sedd och 
lyssnad på i sin vardag, vilket jag också anser är tydligt framskrivet i Lgr 11. Men 
delaktighet kanske inte är samma för alla och det kanske inte heller behöver vara det 
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bara man som pedagog är medveten om vikten av att göra sina elever delaktiga 
utifrån den grupp man möter, anser jag. Thomas (2007) skriver att begreppet måste 
problematiseras eftersom betydelsen av begreppet ofta tas för given. Thomas har 
uppfattat ett ökat intresse för att studera delaktighetsbegreppet i skolan, vilket jag 
tycker är mycket bra eftersom det är viktigt att ha en gemensam förståelse för olika 
bärande begrepp i sitt arbetslag eller liknande. Vi lärare behöver hjälpas åt att hitta 
strategier och möjligheter för att den verksamhet som bedrivs i skolan ska vara mer 
påverkbar och öppen.   
 
Colnerud och Granström (2008) menar att för att lyfta läraryrket måste vi framstå 
som professionella och ta ett eget ansvar för den verksamhet vi bedriver. Det gäller 
att kommunicera med sina kollegor på ett högre plan där teorier och tankar kring 
förändringar och förbättringar av sin verksamhet blir central. Två av lärarna i min 
studie ser Lgr 11 som ett hinder för att låta eleverna vara delaktiga i verksamheten 
när det gäller framför allt att utforma och planera skolarbetet. Jag kan förstå att man 
som lärare kan känna sig stressad över de ökade kunskapskraven och alla mål som 
ska hinna uppnås. Andersson och Rudsberg (2004) framhåller att det gäller att ta 
tillvara och värdera elevernas åsikter högt och likställa dem med sina egna. Det är 
spännande tankar och låter lättare än vad det är, anser jag. Det är ändå jag som lärare 
som har ansvar för att eleverna får de kunskaper som kursplanerna påvisar. I Lgr 11, 
står det att lärarna ska ge utrymme för eleverna att kunna påverka sin egen 
utbildning. Jag anser att om de inte får lära sig att det är tillåtet att ha en egen åsikt 
om skolans verksamhet eller att det finns en chans att påverka kommer deras 
motivation att sjunka. Om eleven får en god insikt i lärarens tankar och intentioner 
och får komma med egna förslag och idéer tror jag att det främjar elevens inställning 
till skolan och sitt eget lärande. Eleverna måste få utrycka sin åsikt och delta i en 
demokratisk och öppen verksamhet och detta anser jag att man måste tänka på redan 
från det eleverna börjar i skolan.  
 

 7.2 Klassrumsmiljö och lärandemiljön 
Att klassrummets och lärandemiljön är en viktig del att ta hänsyn till som lärare hade 
jag nog förstått, men min förståelse har ökat i vilken utsträckning den har betydelse 
för elevernas lärande, utveckling och delaktighet. Lärarna i min studie är mycket 
fokuserade och lägger mycket tankar på hur eleverna är placerade i klassrummet, 
men verkar inte lägga ner lika mycket tankar på klassrummets övriga utformning, 
vilket blir ett intressant resultat i min studie. Strandberg (2006) menar att miljön i 
klassrummet påverkar eleverna i stor utsträckning och att man som lärare ska lägga 
ner mycket tankearbete när man utformar den. Det kan ju vara så att det inte finns 
tid och resurser som möjliggör arbete med den fysiska miljön utan man är fokuserad 
på övriga arbetsuppgifter som planering och dokumentering. Strandberg (2006) 
menar att miljön ska stimulera eleverna till lärande och den ska få dem att känna sig 
trygga och delaktiga i den sociala gemenskapen. Samtliga lärare svarade att eleverna 
inte får vara delaktiga eller involverade i utformningen av deras klassrumsmiljö. 
Strandberg (2006), Björklid (2005) och Rafd (2008) menar alla att eleverna måste få 
vara med och påverka utformningen av deras miljö i klassrummet. Jag anser att 
ingen av lärarna i min studie har lagt tid och energi på hur eleverna skulle kunna vara 
delaktiga vad det gäller utformningen av deras klassrumsmiljö.  
 
Björklid (2005) menar att lärarna ibland tar den miljö man har tillgång till som given 
och funderar inte så mycket över hur den skulle kunna förändras. Jag kan tänka mig 
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att det är ett faktum, man har den lokal man har, de bänkar, de material, de bokhyllor 
som redan finns där och sedan kör man på som det alltid har varit. Hasting och Wood 
(2002) menar att skolmiljöer runt om i världen är utformade på liknande sätt. Det 
finns sällan ekonomiska möjligheter att förändra de lokaler man har till skolans 
verksamhet. Då är det svårt att som Skarre Aasaebo och Melhuus (2005) skriver att 
utforma en klassrumsmiljö som stimulerar till kreativitet och aktiviteter samtidigt 
som det ska finnas möjlighet till koncentration och eftertanke menar jag. Samtliga 
lärare efterlyser flexiblare lokaler som de lätt kan förändra för att kunna använda sig 
av olika undervisningsätt, som bland annat storsamling, grupparbeten och möjlighet 
till avskildhet och koncentration. Radf (2008) anser att skolan har stora behov av 
multifunktionella utrymmen, där det går att öka elevernas sociala delaktighet och 
studieframgångar. Strandberg (2011) hänvisar till Regio Emilias pedagogik, där de 
använder den fysiska miljön som den tredje pedagogen, vilket jag tycker är intressant. 
Jag menar att de har insett hur stor betydelse klassrummets utformning har för 
elevernas möjlighet till utveckling och delaktighet. Stensmo (2008) menar att de 
elever som får vara med och utforma sitt eget lärande och lärmiljö utvecklar en stark 
motivation för skolarbetet och det är min förhoppning att jag ska kunna arbeta under 
de förutsättningarna.   
 
Rafd (2008) tar upp att skolmiljön borde vara den miljö som prioriteras högst i vårt 
samhälle, för att kunna skapa förutsättningar att skapa flexibla miljöer som kan 
anpassas utifrån elevernas och lärarnas gemensamma önskemål och behov. Men att 
man inte satsat på elevernas fysiska skolmiljö beror nog till en viss del på att man 
genom åren har haft begränsande ekonomiska förutsättningar för skolans 
verksamhet. Det tror jag har lett till att skolornas miljöer fortfarande i stor 
utsträckning ser ut som de gjorde för 30 år sedan. De har inte haft möjlighet att 
utvecklas på samma sätt som undervisningssätt och kursplaner. Jag anser att lärarna 
i dagens skola inte använder klassrummet som det pedagogiska verktyg det skulle 
kunna vara. Jag tror att om jag som lärare är medveten om vikten av att arbeta med 
den fysiska miljön för elevernas utveckling, kan man få till stora för bättringar med 
de resurser som finns. 
 

7.3 Individen och gruppen 
Att som lärare ha som uppdrag att möta en hel grupp individer som man kollektivt 
ska guida individuellt är en stor utmaning och svårighet. Hur tar man då hand om 
individerna i gruppen och tvärtom? I min studie har jag fått ta del av den frustration 
som finns inom läraryrket, när det gäller att se och utveckla varje enskild individ på 
allra bästa sätt. Att lokalerna inte är anpassade och utvecklade på det sätt som vi 
skulle vilja har jag skrivit om tidigare, men lärarna uttrycker också gruppens storlek 
som ett hinder för utveckling och delaktighet. Att det inte finns några tydliga regler 
för hur stora grupperna får vara utan att Skolverket endast har utfärdat 
rekommendationer för huvudman att ta hänsyn till kan jag tycka är olyckligt. Att 20 
elever skulle vara ett bra antal i en klass, är lärarna i studien ense om. För att kunna 
se, stödja och skapa möjligheter för lärare och elever att hinna lyssna på allas tankar 
och idéer. Boström och Svantesson (2007) menar att flertalet av eleverna lär bäst i 
samspel med övriga elever i gruppen och då måste det ju finnas förutsättningar i den 
lärmiljö och fysiska miljön de vistas i för att kunna göra det. Att som lärare ha så 
många elever i klassen, att man måste intala sig själv att man inte kommer att kunna 
genomföra sitt uppdrag på ett bra sätt, är inte tillfredställande. Det är väl återigen de 
ekonomiska resurserna som saknas.  
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Jag anser att det i framtiden kommer att bli viktigare att ta tillvara på elevernas 
tankar om den miljön de vistas i för att den ska bli en resurs för deras lärande. Det 
gäller dock att läraren förstår att alla elever är olika och har olika förutsättningar att 
kommunicera sina tankar och behov, menar Elvstrand (2009), och det är viktigt att 
tänka på anser jag. Samuelsson (2001) skriver att skolan ska möta samliga elevers 
förutsättningar och behov. Det blir då viktigt att läraren har den kompetens som 
behövs för att kunna möta varje elev på bästa sätt samtidigt som de kan synliggöra 
dem i gruppen som helhet, menar jag.  
 
Ett sätt att arbeta med varje elevs utveckling är elevernas IUP: er som alla lärare i 
studien har berättat om. Eleven och läraren arbetar tillsammans fram ett dokument 
som ska främja elevens fortsatta utveckling. Där kommer de fram till passande 
arbetssätt och material som eleven får inflytande över. Arbetet med IUP:n kan jag 
tycka är bra för att utveckla den metakognitiva förmågan som Colnerud och 
Granström (2008) och Stensmo (2008) skriver om. Att utforma IUP: er och hålla 
dem uppdaterade har jag förstått är tidskrävande för både lärare och elev men det är 
ett bra sätt att medvetandegöra eleverna på deras individuella utveckling, vilket jag 
anser är viktigt.    
 

7.4 Slutsatser 
Att begreppet delaktighet måste definieras inom arbetslaget för att riktigt få bärig i 
verksamheten verkar vara en viktig faktor för att lyckas med delaktighetsarbetet i 
skolan. Den nya läroplanen ställer tydligare krav på att eleverna ska uppnå 
kunskapskraven, och det utrycker lärarna som ett hinder för att arbeta med elevernas 
delaktighet i någon större utsträckning, vare sig det gäller den fysiska miljöns 
utformning eller i sin lärandemiljö. Vidare anser jag mig se att lärarna i studien inte 
har tillräkliga kunskaper om hur viktigt det är för eleverna att få vara delaktiga i 
utformningen av sin klassrumsmiljö, eftersom ingen av lärarna i studien låter 
eleverna vara delaktiga i den processen. Lärarna är fokuserade på hur bänkarna är 
placerade i klassrummet, men inte på andra faktorer som kan påverka elevernas 
klassrumsmiljö och lärandemiljö. Att gruppens storlek påverkar elevernas möjlighet 
till att vara delaktiga, är också något som jag kommit fram till i studien. Lärarna vill 
minska sina grupper till runt 20 elever, för att öka möjligheten att se, höra och stödja 
alla elever i klassrummet, de upplever att det finns en svårighet i att möta eleverna på 
deras individuella nivå, när de är tvungna att ta hänsyn till en hel grupp. Lokalernas 
utformning är också något som begränsar lärarnas möjligheter till att utforma 
verksamheten på ett sådant sätt att alla elever känner sig delaktiga och deras olika 
behov tillfredställs.  
 

7. 5 Metoddiskussion 
Jag anser att mitt val av en kvalitativ studie i form av intervjuer passande bra för mitt 
syfte. Jag har valt att göra ostrukturerade intervjuer för min studie går ut på att öka 
förståelsen för hur dessa fem utvalda lärare tänker kring elevernas delaktighet i 
skolmiljön. Enligt Denscombe(2009) är de ostrukturerade intervjuerna ett bra sätt 
att ”upptäcka” något i en komplex frågställning. Tidigare har jag skrivit att 
huvudmålet med att göra kvalitativa undersökningar enligt Stukát (2005) är att 
kunna förstå och tolka de resultat som man kommer fram till, inte att förklara och 
förutsäga något. Och det är det jag försökt att göra, just tolka och förstå det resultat 
jag fått fram i min studie. Jag tänker att jag skulle kunnat komplettera intervjuerna 
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med observationer av lärarnas olika klassrumsmiljöer och även på vilket sätt de tar 
hänsyn till elevernas tankar och åsikter i sin skolmiljö för att ytterligare öka 
förståelsen för deras arbete med delaktighet i skolmiljön. Att genomföra en 
kvantitativ studie i form av enkäter eller liknande skulle kunnat ge mig flera svar och 
en större insyn kring arbetet med delaktighet. Men det var inte mitt syfte utan det var 
att öka förståelse kring hur dessa fem lärare arbetar med delaktighet i sin 
klassrumsmiljö. Därför anser jag att mitt val av metod för min studie blir riktig i 
förhållande till mitt syfte och mina frågeställningar. Under mina intervjuer har jag 
valt att spela in intervjuerna i dess helhet på min iphone och sedan transkriberat dem 
i sin helhet. Stukát (2005) menar att detta arbete är tidskrävande och jag har lagt ner 
mycket tid på att skriva ner vad informanterna har sagt. Jag anser att det har varit 
värt att lägga ner den tiden på att transkribera intervjuerna för jag har kunnat få med 
allt informanterna har sagt och berättat för mig på ett korrekt sätt.  
 

7.6 Nya forsknings områden 
 Det skulle vara intressant att använda samma frågeställningar som i den här studien, 
men ur elevperspektiv. Att fråga eleverna hur de upplever att de är delaktiga i 
utformningen av sin klassrumsmiljö samt i sin lärande miljö. Jag har även fått upp 
intresset för utformning och användningen av klassrummet som den tredje 
pedagogen. Jag upplever att det har forskats en del om miljön som den tredje 
pedagogen när det gäller förskolan, men inte speciellt mycket när det gäller skolans 
miljöer. Därför skulle detta vara intressant att studera, om det finns någon skola som 
kommit längre i det arbetet och vilka vinster det har lett till i form av till exempel 
studieresultat och studiero. Jag skulle också vilja titta mer på gruppstorlekens 
betydelse i skolan för att skapa delaktighet.  
 

7.7 Pedagogisk relevans 
Som lärare i grundskolans tidigare år kommer jag ha stor nytta av de slutsatser som 
jag dragit genom att genomföra detta arbete. Studien har bidragit till att jag har fått 
upp ögonen för hur viktig den fysiska klassrumsmiljön och lärandemiljöns 
utformning är för eleverna, samt på vilket sätt man kan använda den för att eleverna 
ska känna sig mer delaktiga i den verksamhet som bedrivs. Jag kommer därför tänka 
till hur jag använder och utformar de lokaler som finns till förfogande på bästa sätt 
och i det arbetet kommer jag att ta tillvara elevernas tankar och idéer. Arbetet med 
delaktighet i skolan är viktigt och det gäller att hitta arbetsmetoder och 
tillvägagångssätt som möjliggör delaktighet i stor utsträckning. Jag tror inte att 
eleverna kan vara delaktiga i allt i skolans verksamhet, men jag tror att genom 
reflektera, planera och utvärdera sin verksamhet i klassrummet tillsammans med 
eleverna kan man hitta en nivå där både lärare och elever känner sig ”nöjda”. När det 
kommer till gruppens storlek och dess inverkan på hur delaktiga eleverna kan vara, 
gäller det nog att ha en positiv inställning till den situation som man möter och göra 
det bästa man kan utifrån sin förmåga. Det kommer att vara svårt att se, möta och 
tillgodose alla individers behov, och gruppens storlek och de lokaler man har till sitt 
förfogande kommer troligtvis att vara avgörande för hur bra man kan utföra sitt 
uppdrag. 
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Bilaga 1 
 
 
Intervjufrågor att samtala kring i min studie om delaktighet och 
klassrumsmiljön.  
 

1. Vad är delaktighet för dig? 
2. Hur ser du på delaktighet generellt i skolans miljö? 
3. Hur arbetar du med delaktighet i ditt klassrum? 
4. Hur har du utformat din klassrumsmiljö och vilka faktorer har du tagit hänsyn 

till? 
5. På vilket sätt får dina elever vara delaktiga i utformningen av klassrumsmiljön. 
6.  På vilket sätt tror du att delaktighet i utformningen av klassrumsmiljön 

påverkar elevgruppen respektive varje enskild individ.  
7. Hur får eleverna vara delaktiga i sin egen lärande miljö? 
8. Hur förhåller du till individen kontra gruppen, när det gäller utformningen av 

verksamheten i klassrummet.  
9. Hur skulle du förändra din klassrumsmiljö/lärandemiljö om du fick bestämma 

själv? 

 
  

 


