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Syfte: Syftet med undersökningen är att ta reda på hur specialpedagoger i en kommuns F-6 
verksamhet beskriver det förbyggande arbetet för en inkluderande lärandemiljö. Fokus i 
studien har varit specialpedagogernas roll och arbetsuppgifter och hur deras beskrivningar av 
ett förebyggande arbete kan bidra till en inkluderande lärandemiljö.  
 
Teori: Studien har tagit sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet där elever 
utvecklas i samspel med andra och blir delaktiga i kunskaper och färdigheter. Det handlar om 
att skapa framgångsrika lärandemiljöer som präglas av interaktion och samspel emellan 
elever, lärare- elev, samt mellan lärarna. Ett av de viktigaste utvecklingsområdena är att göra 
eleverna delaktiga i deras lärandeprocess. 
 
Metod: Studien är kvalitativ och vi har valt att använda oss av vinjettmetoden för att samla in 
vår empiri. Tio specialpedagoger som arbetar inom F-6 verksamhet ur en och samma 
kommun har genomfört vinjetten och svarat på dess frågor. Studien är inspirerad av en 
hermeneutisk ansats. I analysarbetet av den insamlade empirin har vi tagit hjälp av en  
hermeneutisk tolkning där en växelverkan sker mellan delar och helhet för att skapa en 
förståelse.       
 
Resultat: Resultatet visar att specialpedagogerna beskriver det förebyggande arbetet utifrån 
tre nivåer: Organisationsnivå, gruppnivå och slutligen individnivå. Det nämns ett antal 
faktorer i resultatet, som enligt specialpedagogerna ses som de mest betydelsefulla 
”nycklarna” för att en inkluderande lärandemiljö ska kunna utvecklas. Dessa faktorer eller 
nycklar är bland annat arbetet med skolans värdegrund, skapa en verksamhet som bygger på 
gemenskap och delaktighet, samt att skolans personal kan ta vara på elevers olikheter i 
undervisningen. Det handlar också enligt specialpedagogerna, om att kunna ge eleverna 
förutsättningar, dels genom en strukturerad lärandemiljö och dels skapa förutsättningar för 
eleverna att lära i samspel med varandra.  
 
 
 
 
 



 

 
  

Förord 
 
Vi vill börja med att tacka de specialpedagoger som tog sig tid att medverka i vår studie 
genom att dela med sig av sina kloka tankar och erfarenheter kring hur ett förebyggande 
arbete kan se ut i verksamheten. Det har gett oss en inblick i specialpedagogens förebyggande 
arbetsuppgifter och roll och hur man som specialpedagog genom olika faktorer kan utveckla 
en inkluderande lärandemiljö. 
 
I denna studie har vi i huvudsak arbetat tillsammans men, valt att göra följande uppdelning. 
Caroline har skrivit om den hermeneutiska ansatsen och metodvalet, medan Linda har skrivit 
om det sociokulturella perspektivet. Övriga delar i studien har vi framställt tillsammans, vilket 
vi upplever har varit en styrka då vi hela tiden fört en aktiv dialog om innehållet. Vi har båda 
varit delaktiga i insamlingen och bearbetningen av empirin genom att analysera, tolka och 
sammanställa studiens resultat-, och diskussionskapitel. 
 
Arbetet med studien har hjälpt oss att se vilken betydelsefull roll specialpedagogen har med 
det arbete denne gör för att förebygga så att hinder inte uppstår i lärandemiljön, samt att se 
elevernas olikheter som möjligheter. 
 
Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Eva Hjörne på Göteborgs universitet. Du 
har varit ett stort stöd för oss i skrivprocessen och har genom din konstruktiva handledning 
och dina kloka resonemang hjälpt oss att kunna slutföra vår studie. 
 
Slutligen vill vi uttrycka vår tacksamhet till våra underbara familjer som har funnits där för 
oss under de tre år vi studerat på specialpedagogiska programmet. 
 
 

Linda Davidsson 
Caroline Johansson
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1. Inledning 
Som blivande specialpedagoger har begreppet ”en skola för alla” varit ett stort 
diskussionsämne. En skola  där alla barn  ges möjligheter till en likvärdig utbildning och får 
det särskilda stödet de har rätt till, om de inte lyckas nå de föreskrivna kunskapskraven. En 
fråga som vi ständigt återkommer till är, hur skolan kan organiseras så att alla elever kan vara 
delaktiga utifrån sina förutsättningar. En av skolans uppgifter är att ge eleverna en likvärdig 
utbildning utifrån varje enskild individs förutsättningar och behov, vilket styrdokumenten 
påvisar. ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 
främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bak-
grund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper”(Skolverket, 2011, s. 8).  
 
Vår upplevelse är att lärare stundtals uttrycker att de saknar redskap för att möta elevernas 
individuella behov i gruppen. Detta kan bland annat leda till att lärarna ber specialpedagogen 
om redskap i form av metoder eller material för att möta eleven. Vår upplevelse är att man 
som specialpedagog ibland kommer in för sent i arbetet med att undanröja hinder för att alla 
elever ska lära utifrån sina förutsättningar. Arbetet som specialpedagog kan upplevas i första 
hand som ett akutarbete som kan liknas vid att gå runt med brandsläckare och släcka de 
tillfälliga behov som blossar upp, istället för att arbeta förebyggande. Man använder då i 
många fall insatser som blir ”fort och fel”, vilket kan leda till att det uppstår nya kriser inom 
kort, då det inte finns något långsiktigt eller förebyggande arbete i grunden (Partanen, 2012).  
 
Våra erfarenheter är att skolans kultur i många fall förlägger problemet hos den enskilda 
eleven, vilket kan resultera i att lösningen blir att exkludera eleven från klassen för att ge 
denne specifik hjälp. Det kan handla om att kompensera elevens brister för att sedan åter låta 
denne delta i den ordinarie undervisningen. Risken är då som Heimdahl Mattson (2006) 
skriver att 
 

För den övriga skolan innebär exkluderingen att lärarna undantas den pedagogiska utmaning som 
skulle kunna bidra till en utveckling av det professionella kunnandet, samtidigt som man förbiser 
det positiva samband som uppmärksammats mellan heterogena elevunderlag och ett gott 
klassrumsklimat (s. 29).  
 

Det vill säga att man hittar individuella lösningar för den enskilde eleven istället för att se på 
lärandemiljön och det gemensamma lärandet i gruppen. 
 
I denna uppsats vill vi undersöka hur specialpedagoger skulle kunna arbeta förebyggande för 
att skapa en inkluderande lärandemiljö där både elevernas individuella behov och gruppens 
behov bemöts och tas tillvara. Våra tankar stärks i läroplanstexten där vi kan läsa att ”Skolan 
ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att 
lära”( Skolverket, 2011, s. 10).  
 
Vår förhoppning är att specialpedagoger och pedagoger ser elevernas styrkor och behov som 
en tillgång i klassrummet, där olikheter berikar och där lärandemiljön präglas av ett 
inkluderande förhållningssätt. I den nya skollagen som implementerades 2011 betonas vikten 
av att elevhälsan ska arbeta förebyggande. Där står det att;  
 

För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta 
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst 
vara förebyggande och hälsofrämjande (SFS 2010:800, § 25).  
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Våra tankar utifrån dessa funderingar har väckt vårt intresse för att ta reda på hur 
specialpedagoger beskriver det förebyggande arbete för att skapa en inkluderande 
lärandemiljö i skolan. 
 
1.2 Centrala begrepp 
 
1.2.1 Förebyggande arbete  
Med ett förebyggande arbete menar vi det arbete specialpedagogen utför för att förebygga och 
arbeta för en inkluderande lärandemiljö. Det handlar bland annat om att skapa en miljö där 
man utgår från alla elevers behov och förutsättningar och genom det förhindra att problem 
uppstår. Göransson (2011) beskriver i sitt avsnitt det förebyggande arbetet med att det ska 
“förhindra eller minska sannolikheten att problem uppstår” (s. 34).  
 
1.2.2 Inkluderande lärandemiljö  
Med detta begrepp menar vi en lärandemiljö som skapar förutsättningar för alla elever att lära 
utifrån deras behov och förutsättningar. Det handlar om att eleverna ska vara inkluderade och 
att vara delaktiga i det reguljära klassrummet. Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården 
och Jacobsson (2004) menar att ”Inkludering innebär att det ska vara en rättighet för alla att 
vara delaktiga i den gemensamma kulturen, utbildningen etc”(s. 17). Vidare anser Göransson 
(2011) att det finns vissa delar som bör synas vid en inkluderande lärandemiljö. Det är viktigt 
att elevernas olikheter ska ses som berikande, att eleverna är delaktiga i den sociala 
gemenskapen och att eleverna är delaktiga i sitt eget lärande, både individuellt och i grupp. 
 
 
2. Framväxten av specialpedagogens yrkesroll 
Specialpedagogens yrkeshistoria är ganska kort. Utbildningen infördes på 1990-talet och 
ersatte då den tidigare speciallärarutbildningen. Enligt Persson (2010) ska specialpedagogen 
tillsammans med rektor ”utgöra en garant för att verksamheten verkligen är till för alla. I 
ansvaret ligger också att arbeta för att utveckla kvaliteten i det inre arbetet så att en så god 
lärandemiljö som möjligt kan erbjudas alla barn och unga”(s. 111). En av de arbetsuppgifter 
specialpedagogen då hade var att undervisa elever som hade svårigheter att följa den ordinarie 
undervisningen, vilket, Persson (2010) menar ”att den specialundervisande rollen aldrig 
lämnats” (s. 117).  
 
I augusti 2007 förändrades Högskoleförordningens examensordning. Målet för den nya 
specialpedagogexamen SFS 2007:638 är bland annat att studenten skall visa på förmåga och 
kunskap för att kunna arbeta självständigt som specialpedagog för elever i behov av särskilt 
stöd inom skolan. Man kan bland annat läsa att specialpedagogen efter examen ska ”visa 
förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande 
arbete och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer” (SFS 
2007:638). Några uppgifter man som specialpedagog har är att man ska genomföra 
pedagogiska utredningar där man analyserar svårigheter på individ-, grupp- och 
organisationsnivå. Yrkesrollen innebär också att man upprättar och deltar i arbetet kring 
åtgärdsprogram i samarbete med bland annat lärare, elev och vårdnadshavare, samt stödjer 
dessa i verksamheten. Vidare ska specialpedagogen vara med och utveckla verksamhetens 
lärmiljöer, samt verka som en kvalificerad rådgivare och samtalspartner i pedagogiska frågor för 
bland annat personal, kollegor och föräldrar.  En tolkning Persson (2010) har gjort av den nya 
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examensförordningen är att den har förändras så att det i specialpedagogens arbetsroll inte 
längre ingår att specialpedagogen ska undervisa enskilda elever. 
 
En av de arbetsuppgifter som ingår i ett specialpedagogiskt uppdrag är handledning. Bladini 
(2011) talar om handledning i form av specialpedagogiskt stöd till yrkesverksamma lärare 
som ett uppdrag i specialpedagogens profession, men skriver också att erfarenheten och 
kunskapen om handledning är liten, vilket i sin tur kan medföra både möjligheter och risker. 
De studier som bedrivits kring handledning kan enligt Bladini bidra till utvecklingen av en 
inkluderande skola. Även Gustafsson (2011) menar att den handledning som 
specialpedagoger ger till lärare, oftast baserad på klassrumsobservationer, är en viktig del i 
uppdraget.  
 
Utifrån ett kompensatoriskt eller kategoriskt perspektiv kan specialpedagogens roll vara att 
kompensera elevens fel och brister (Nilholm, 2003). Svårigheterna som förläggs hos den 
enskilde eleven menar Emanuelsson (2007) är ”huvudsakligen särskild behandling med 
speciella metoder riktade direkt mot den enskilda eleven” (s. 18). Han menar vidare att 
specialpedagogens roll var att se till att göra eleven mer normal för att passa in i den vanliga 
normala gruppen. 
 
Om man väljer att se specialpedagogens roll utifrån ett relationellt perspektiv handlar det om 
att denne bör arbeta förebyggande och i samarbete med övrig personal undvika att elever i 
verksamheten hamnar i svårigheter. Enligt Emanuelsson (2007) blir ” specialpedagogens roll 
mer proaktiv istället för reaktiv som medlem i arbetslaget i arbetet med att förändra 
betingelser i den vanliga undervisningen och dess grupper” (s. 18). Med andra ord är det 
lärandemiljön som sådan och dess kontext som måste förändras och anpassas utifrån de olika 
behov som kan finnas inom en grupp. Han poängterar att det är allas gemensamma ansvar i en 
verksamhet att i samarbete tar itu med de pedagogiska dilemman som uppstår. 
Specialpedagogens roll och kompetens sett ur ett relationellt perspektiv blir också mycket 
värdefull då dennes profession används som proaktivt genom att medverka till utveckling av 
den inkluderande undervisningen då det relationella perspektivet öppnar utmanande 
möjligheter till detta (Emanuelsson, 2007).  
 
Den roll som specialpedagogen innehar i det kommunikativa relationsinriktade perspektivet 
kan handla om att denne skapar goda relationer med elever och personal där fokus ligger på 
delaktighet, gemenskap och trygghet för alla elever samt att finna en variation av möjligheter 
för att möta alla elevers behov (Ahlberg 2001). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

6 
 

3. Syfte och frågeställningar 
I denna studie vill vi undersöka hur specialpedagoger genom ett förebyggande arbete kan 
arbeta för att uppnå en lärandemiljö där elevers olikheter tas tillvara och vilka faktorer som 
anses påverka vägen till en inkluderande lärandemiljö.  Mer specifikt undersöks hur 
specialpedagoger i en kommuns F-6 verksamhet beskriver det förebyggande arbetet för en 
inkluderande lärandemiljö. 
 
Utifrån studiens syfte har följande frågeställningar valts ut: 

• Vilket förebyggande arbete kan specialpedagoger bidra med för att lärandemiljön ska 
bli inkluderande? 

• Vilket förebyggande arbete beskrivs av specialpedagogen som viktigast för en 
inkluderande lärandemiljö? 
 

 
4. Tidigare forskning 
I denna del kommer tidigare forskning med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar 
att presenteras. Det innebär att vi belyser forskning kring inkludering, specialpedagogens roll 
och det förebyggande arbetet. 
 
4.1 Inkludering 
Begreppet inkludering växte fram i USA i syfte att markera ett nytt synsätt på elever i behov 
av särskilt stöd. Då Salamanca Deklarationen upprättades 1994 fick inkluderingsbegreppet 
internationellt genomslag och det kom att handla om hur skolan ska möta eleverna utifrån 
deras individuella behov och förutsättningar (Nilholm, 2006). I en rapport beskriver Nilholm 
(2006) hur skolan bör arbeta med inkludering. Det handlar i grunden om hur skolan bör 
bemöta den grupp av barn som finns i verksamheten. Han menar vidare att det är viktigt att de 
som arbetar i skolan ser elevernas olikheter. ”Ett inkluderande klassrum torde förstås innebära 
att olikheten ses som en tillgång i arbetet, att alla elever har inflytande och att eleverna får 
utbyte av och är engagerade i arbetet och sina sociala relationer” (s. 34). Han menar vidare att 
det finns faktorer som är viktiga för att inkluderande processer ska uppstå i verksamheten. 
Några faktorer som påverkar är ett ledarskap med en klar vision, lärares attityder, 
kompetensutveckling, flexibelt stöd och samarbete i undervisningen. Dessa faktorer utmärker 
skolor som inte bara möter elever i behov av särskilt stöd, utan som fokuserar på alla elever.  
 
Giota (2013) har i en forskningsöversikt studerat hur individualiseringsbegreppet påverkar 
skolan som verksamhet samt hur det kommer i uttryck i det arbete som sker  med eleverna.  
Hon menar att individualisering handlar om att skolan ska individanpassa undervisningen och 
hon förutsätter att de elever som skolan möter är olika och att skolan inte har som uppgift att 
forma dem så att de blir lika. Vidare är det ”skolans krav och förväntningar på eleverna som 
ska individualiseras genom en mångsidig uppläggning av undervisningen så att 
undervisningen fungerar optimalt för alla elever” (s. 54).  
 
Rapporten visar att dagens skola använder sig av olika särlösningar i form av 
nivågrupperingar och särskilda undervisningsgrupper. ”Intentionen att hjälpa alla elever till en 
så positiv allsidig utveckling som möjligt innebär i vissa fall att särskilda 
undervisningsgrupper av mer eller mindre permanent karaktär bildas, i all välmening” (s. 
230). Men det handlar också om att skolan väljer dessa särskiljande lösningar för att bland 
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annat kunna bevara en hög kvalitet på undervisningen. Giota menar att skolor väljer att plocka 
bort de elever som av någon orsak inte klarar av att nå de kunskapskrav som är ställda enligt 
läroplanen. Det som också sker är att de elever som av omgivningen uppfattas som störande 
får gå i en särskild undervisningsgrupp. Det som händer när skolan väljer att använda sig av 
olika särlösningar, är att lärarna inte har lika höga förväntningar på dessa elever vilket kan 
leda till att eleverna kan få det ännu svårare att återkomma till sin ordinarie grupp. Det har 
också visat sig att elevernas motivation sjunker samt att de saknar sina klasskamrater. 
Översiktsrapporten visar också på att de elever som sätts i olika mindre undervisningsgrupper 
inte har fått en tillräcklig pedagogisk utredning. 
 
Giota (2013) poängterar också vikten av att skolan använder sig av inkluderingsprincipen i sin 
verksamhet där samspelet mellan individen och sin omgivning ses som mycket betydelsefullt. 
I skolsammanhang handlar det om samspelet mellan läraren och eleven samt elevens samspel 
med andra elever i gruppen vilket i sin tur har en positiv inverkan på elevens motivation och 
lärande samt dennes resultat i skolan. Hon menar vidare att ” alla elever, oberoende av 
förutsättningar, ska ha rätt att delta i det gemensamma och gemensamhetsskapande- som äger 
rum inom den ordinarie skolans/klassens ram- samt att lyckas i skolan på sina egna villkor” 
(s. 230). Hon betonar att syftet med att sträva efter inkludering inom skolan är att se skillnader 
som en tillgång och inte som något hinder. Det är av stor vikt att skolan ser värdet i en grupp 
där alla elever får möjligheten till att få vara olika samt att alla har en given plats i gruppen. 
Om alla elever tillåts att vara olika och får det stöd som de är i behov av blir budskapet till de 
övriga eleverna i gruppen att det är positivt med olikheter (Giota, 2013). 
 
Persson och Persson (2012) har gjort en studie där de följt en skolas inkluderingsarbete och 
menar att inkludering handlar om att ”med professionellt handlag ge alla elever stimulans och 
uppmuntran, där målet är meningsfullt deltagande i det gemensamma och 
gemensamhetsskapande” (s. 19).  De har varit delaktiga i en förändringsprocess i Essunga 
kommun där ”utgångspunkten var att med inkluderande arbetsformer ge alla elever möjlighet 
att lyckas i sina ordinarie klasser” (Persson & Persson, 2012, s. 87). Det handlar enligt 
författarna om en synvända där man började se elevers olikheter som en tillgång och en 
naturlig del i skolans verksamhet och förutsättningar. Man gjorde dels en gemensam tolkning 
av skolans uppdrag och ansvar utifrån styrdokumenten och detta ledde till en gemensam 
utgångspunkt för verksamheten och dels skapade man en pedagogisk kunskapsbas som utgick 
från aktuell forskning som ansågs relevant i implementeringsarbetet. 
 
En av de åtgärder skolan genomförde då det gäller elever i behov av särskilt stöd var att ”I 
den ordinarie klassen fick de tillgång till den interaktion och dynamik som kan uppstå i samtal 
och diskussioner dels mellan eleverna, dels mellan lärare och elever, då elever olikheter 
medvetet används som en resurs i undervisningen” (Persson & Persson, 2012, s. 152). I deras 
sammanfattande analys av det insamlade datamaterialet finner de bland annat att acceptansen 
för olikheter är stor.  
 
Författarna Person och Persson (2012) anser vidare att en viktig del i värdegrundsarbetet i 
verksamheten är att skolan arbetar för respekt, tolerans och förståelse av varandras olikheter 
genom att se, bemöta och lära känna varje enskild elev. De menar vidare att elevers olikheter 
inte ska bedömas som något bekymmersamt utan ses som en resurs, en naturlig del av skolans 
förutsättningar och dess verksamhet. En ”större variation eleverna emellan stimulerar till ett 
vidare tänkande”( Persson & Persson, s. 156).  
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Booth och Ainscow (2002) menar att inklusion är en ändlös process för ökad delaktighet och 
lärande där processen för ökad delaktighet genast börjar generera till att inklusion uppstår. 
Detta är något som alla skolor bör sträva efter. De menar vidare att mångfald i lärandet kan 
ses som en rik möjlighet att stödja delaktigheten för alla elever ” when learning activities are 
designed to support the participation of all students the need for individual support is 
reduced”(s. 6). Detta påvisar vikten av att se elevers olikheter som en möjlighet då skolan i 
planeringen av undervisningen utgår från att göra alla elever delaktiga i lärandet.  
 
Även Nilholm och Göransson (2013) menar att idén om elevers delaktighet har sitt ursprung 
från att man arbetat för att motverka särlösningar för den enskilda eleven där det bildades 
grupperingar för speciella grupper av elever. Delaktighet är en viktig hörnsten och en 
förutsättning för att skapa en inkluderande lärandemiljö där elevers olikheter ses som en 
tillgång och något som berikar verksamheten.  
  
Nilholm och Göransson (2013) anser också att skolan ska ta hänsyn till elevernas situation där 
eleverna är socialt delaktiga i den mån de önskar att vara det samt att de är delaktiga i sitt eget 
lärande. Dessa två områden hänger starkt samman, där delaktighet i sitt eget lärande kan 
handla om att eleven tillägnar sig kunskap men det kan också innebära att de får vara en del 
av inkluderande läroprocesser där eleverna lär tillsammans med andra. Groth (2007) menar att 
då elevens lärande hämtar sin näring ur det sociala samspelet med andra elever ökar dennes 
motivation och nyfikenhet, en lust och vilja till att lära. Nilholm och Göransson (2013) skriver 
att en viktig faktor för delaktighet är den gemenskap som bygger på ett klassrum där eleverna 
har tillit till varandra och till de gällande regler samt de gemensamma mål som gruppen har 
tillsammans. De betonar vidare att ”det ska finnas ett ”vi”, det vill säga en identifikation med 
klassen och skolan”(s. 27).  
 
För att skapa en gemenskap i gruppen innebär detta också att verksamheten använder sig av 
olika metoder och arbetsformer där eleverna får möjlighet att involveras med varandra. 
Elevers delaktighet och gemenskap i skolans verksamhet påverkas stort av de pedagogiska 
och didaktiska insatser som görs för att stödja den enskilde elevens lärande. Detta kan 
innebära att skolan i ett första utgångsläge måste ta reda på varje elevs erfarenheter, förståelse 
och förutsättningar till lärande för att på så sätt ta vara på och utveckla dennes egna resurser. 
Genom att elever görs delaktiga påverkar detta också deras motivation till sitt eget lärande där 
skolan aktivt arbetar med att synliggöra dess budskap och kunskapsmål (Ahlberg, 2001).   
 
Ytterligare belägg för detta kan fås genom Groth (2007) där han menar på att ju större 
delaktighet elever har desto mer kan eleven forma sitt lärande utifrån sina önskningar.  
Här menar Ahlberg (2001) att elevers kommunikation är en viktig del eftersom detta är 
elevernas viktigaste verktyg för att skapa gemenskap. ”Det handlar om att stå i förbindelse 
med omgivningen och att relatera sig till olika sammanhang och andra människor” (s. 21). 
Skolans uppdrag blir i detta, enligt henne att skapa kunskap om olika sätt att kommunicera 
och synliggöra den variation av elever som skolan möter. Det handlar om att ge eleverna 
möjlighet till interaktion vilket enligt Berhanu och Gustavsson (2009)” innebär ett ömsesidigt 
samspel mellan olika involverade parter. Det innebär också att det finns ett givande och 
tagande mellan individen och hennes omgivning” (s. 85). 
 
I studien ” Lära tillsammans” från Specialpedagogiska skolmyndigheten (2013) har man 
fokuserat på hur betydelsefull delaktigheten är för barn och ungdomar med funktionshinder. 
De menar att elevens möjligheter och känsla av delaktighet i gruppen visar på positiva 
effekter av dennes sociala kompetens då utgångspunkten för ett lärande är 
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samarbetsorienterat, med andra ord, ett lärande som sker tillsammans med övriga elever i 
gruppen. Här finns det möjlighet att eleverna får ta del av varandras erfarenheter och 
kunskaper samtidigt som varje enskild elev ges möjlighet att visa och uttrycka sina styrkor. 
De menar vidare ”att få vara den som uppmuntrar, ger feedback, tar initiativ och samarbetar 
för att lösa problem är viktigt både för lärande och den sociala utvecklingen”(s. 32). 
 
Studien visar på att förutsättningen för delaktighet och gemenskap bygger på tillhörighet, 
tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang. En elev ska ha en fysisk tillhörighet i 
en grupp. Skolan ska skapa rätt förutsättningar till att vara delaktig i den fysiska, pedagogiska 
och sociala miljön. För att skapa delaktighet och gemenskap måste möjlighet ges till att kunna 
arbeta tillsammans i olika aktiviteter där varje enskild elev är erkänd bland sina kompisar. 
Engagemanget hänger samman med tillgänglighet och erkännande där verksamhetens 
mål/aktiviteter måste vara meningsfulla och motiverande. 
 
 
4.2 Specialpedagogens roll och arbetsuppgifter 
Heimdahl-Mattson (2006) har gjort en jämförande studie vars syfte var att kartlägga hur 
skolledare ser förutsättningarna för organisation och genomförande av specialpedagogiska 
insatser. Studien visar bland annat på vissa rektorers osäkerhet kring specialpedagogens 
arbetsuppgifter. Det som framkom i studien var att de rektorer som organiserat sin verksamhet 
i arbetslag såg på specialpedagogens roll utifrån en person som handledde, samordnade och 
tillsammans med arbetslaget kom fram till lösningar som inkluderade eleverna i den ordinarie 
skolmiljön. De rektorer som utgick från en syn som innebar att man inte ser eleven som ett 
gemensamt ansvar ansåg att specialpedagogen i större utsträckning gav eleverna 
specialundervisning oftast i små segregerade grupper. Det betyder enligt Heimdahl-Matsson 
(2006) att det fanns skolledare som efterfrågade en specialpedagog som enbart arbetade med 
den enskilde eleven. Det resulterar i att den övriga personalen befrias från ansvaret att 
tillsammans med övrigt arbetslag fungera flexibelt för att finna lösningar inom den ordinarie 
klassens ram. Det får till följd att skolan exkluderar elever då problem uppstår. Andra 
skolledare ansåg att det i specialpedagogens arbetsuppgifter ingår handledning och 
fortbildning, vilket resulterar i att elever inte exkluderas lika lätt. ”Pedagogiska och 
specialpedagogiska lösningar konstruerades i samarbete, inom gängse ramar - man arbetade i 
en inkluderande riktning” (Heimdahl-Matsson, 2006, s. 38).  
 
Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården och Jacobsson (2004) har i sin narrativa 
intervjustudie haft som övergripande syfte att fördjupa kunskapen om olika skolaktörers 
uppfattningar om varför- och hur- elever definieras som avvikande och om hur 
undervisningen för dessa elever bör utformas. Resultatet av studien visar att specialpedagogen 
oftast förväntas av kolleger och skolledning arbeta med specialundervisning av elever. Det 
kan handla om att specialpedagogen arbetar individuellt med eleverna för att motivera dem i 
sitt lärande. Vidare visar studien på att ”specialpedagoger huvudsakligen arbetar med är 
färdighets- och kunskapsträning” (s. 206). De anser att detta kan tolkas som om att 
specialpedagogerna förväntas färdighetsträna eleverna för att sedan kunna återanpassa dem 
till den ordinarie klassrumsundervisningen. De menar att lärare anser sig själva inte ha varken 
rätt kompetens eller tid att hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Enligt studien upplever 
specialpedagogerna att deras främsta arbetsuppgifter blir kompensatoriska för de elever som 
är i behov av särskilt stöd. Det kan handla om att arbeta med ett visst område i lugnare takt i 
exempelvis svenska.  
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De har i sitt resultat fått fram att specialpedagogerna önskar en större inblick och delaktighet i 
klassrumsundervisningen och genom det få ett ökat samarbete med lärarna. De upplever sig 
sällan vara med i arbetslagets diskussioner om exempelvis grupperingar av barn. Här skulle 
specialpedagogerna, enligt författarna, med sin kompetens kunna tillföra diskussionen mycket 
bland annat hur undervisningen skulle kunna organiseras utifrån innehållet. Att de inte deltar i 
arbetslagsdiskussionerna kan bland annat bero på att lärarkolleger ser specialpedagogen som 
ett hot och att denne upplevs få en överordnad roll.   
 
Bladini (2004) har i sin avhandling studerat hur specialpedagoger beskriver och genomför 
handledning med pedagoger i förskola och grundskola. Av resultatet framgår bland annat att 
specialpedagogerna har varierande erfarenheter av handledning i sitt uppdrag. Några av 
specialpedagogerna beskriver att de använder handledning som en metod för att förändra 
pedagogers arbetssätt och för att skapa bättre förutsättningar för barn och elever i vardagen. 
Det handlar bland annat om att ” specialpedagogerna vill vidga pedagogernas perspektiv på 
det beskrivna problemet men förändringen har ingen i förväg bestämd riktning” (s. 97). Det 
handlar inte om att komma med några lösningar, utan få de handledda pedagogerna att 
reflektera över deras vardag genom att ställa frågor.  
 
Bladini (2004) menar på att hennes studie indirekt bidragit till kunskap om etablerandet av en 
ny profession. Med detta menar hon att delar av studiens resultat visar på att 
specialpedagogsyrket befinner sig i en professionaliseringsprocess. ”Osäkerhet om gränser för 
det egna mandatet kan ses som uttryck för att specialpedagogerna ännu inte har en autonom 
och stabil kunskapsgrund att stå på i sina yrkesmässiga överväganden” (s. 170). Resultatet i 
studien visar bland annat att flertalet av specialpedagogerna håller med största sannolikhet på 
att etablera en profession i en verksamhet som söker sin form. Den visar också att 
specialpedagogen påverkas av flertalet faktorer som inverkar på hur denne kan genomföra 
samtalen bland annat att specialpedagogen ”balanserade mellan det specialpedagogiska 
områdets normativa karaktär med påbudet om ”en skola för alla” och villkoren för 
specialpedagogisk verksamhet i stort” (s. 172). Författaren konstaterar vidare att utveckling 
av specialpedagogers handledningssamtal är av betydelse för den fortsatta utvecklingen av det 
specialpedagogiska kunskapsområdet. 
 
 
4.3 Förebyggande arbete 
Göransson (2011) menar på att ett förebyggande arbete ”ska förhindra eller minska 
sannolikheten att problem uppstår” (s.34). Det förebyggande arbetet på en skola blir i det 
fallet beroende av vad som uttrycks som ett problem. För elever som inte når målen i till 
exempel läsning kan det förebyggande arbetet bestå av screening av alla elever eller särskilda 
stödåtgärder som sätts in tidigt i undervisningen, detta för att eleverna ska nå målen. Det kan 
enligt henne också handla om ett förebyggande arbete som utformas för att undervisningen 
ska möta alla elever. Detta kan då handla om ”att utveckla en skolverksamhet och 
undervisning som gör att så få elever som möjligt ska bedömas vara i behov av särskilt stöd 
för att nå målen” (Göransson, 2011, s. 34).  
 
Hennes definition av förebyggande arbete är att använda åtgärder som gör att man så långt 
som det är möjligt undviker att elever hamnar i riskzonen för att inte nå målen. I detta 
förebyggande arbete är skolledaren en viktig person. Denne kan enligt Göransson (2011), 
indirekt påverka elevernas resultat genom att bedriva en skolverksamhet som präglas av ett 
gott pedagogiskt ledarskap. Bland annat genom att se hur man organiserar skolans arbete och 
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lärarnas undervisning för att skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling. Hon 
beskriver också ett förebyggande arbete utifrån undervisningen. Det ena omfattar lärarens roll 
och hur denne använder tänkande- och lärandefärdigheter i undervisningen där det handlar om 
att hitta olika undervisningsstrategier som medvetandegör eleverna om olika strategier för att 
de ska lära sig att utforska, bearbeta information och tänka kreativt. Det andra omfattar 
värdegrundsarbetet och hur detta påverkar elevernas lärande och prestationer. Det kan 
innebära att skolan använder värdegrundsarbete i olika ämnen och att den pedagogiske läraren 
använder sig av samtalet som en central roll för lärandet.  
 
Göransson (2013) tar också upp betydelsen av lärarsamarbete för att förändra och utveckla 
skolans verksamhet bland annat genom kollegial kompetensutveckling och reflekterande 
samtal. Lärarsamarbete som en kontinuerlig professionell utveckling genererar enligt 
Göransson (2013) till ”positiva effekter på till exempel lärarnas repertoar av 
undervisningsstrategier, deras förmåga att anpassa undervisningsstrategier till elevernas olika 
förutsättningar, på deras självförtroende och självkänsla” (s. 39).  Det kan enligt författaren 
vara en form för att utveckla en skolverksamhet som möter elevers olikheter. 
 
Nilholm (2013) skriver i en artikel på Skolverkets hemsida om en modell som utvecklats i 
USA vid namn RTI, vars syfte är att undvika att elever hamnar i svårigheter. RTI, som står för 
”response-to-intervention” är en form av specialpedagogiska insatser vars nyckel är att den 
ordinarie undervisningen grundar sig på arbetssätt som har gott vetenskapligt stöd och genom 
detta undervisningssätt förväntas det att färre elever hamnar i svårigheter. Han skriver vidare 
att det kanske viktigaste med RTI-modellen är att den fokuserar på det förebyggande arbetet 
och att det förefaller självklart att ju bättre undervisning eleverna får, desto färre elever 
hamnar i svårigheter. Vidare skriver han att en god undervisning baseras på att elever 
förhindras hamna i svårigheter och som han menar till slut blir bärare av svårigheterna. Den 
kritik Nilholm (2013) framför mot RTI är att den inte är så inkluderande som 
upphovsmakarna vill framhålla. Det handlar om att det periodvis ges stöd i mindre grupper 
utanför den ordinarie undervisningen.  
 
Ström och Lahtinen (2012) skriver i en artikel om elever i behov av särskilt stöd ur ett 
inkluderingsperspektiv. De menar att en skola som kännetecknas av inkludering bland annat 
välkomnar alla elever i upptagningsområdet och att alla elever är allas angelägenhet. De 
menar på att pedagogik och specialpedagogik gått samman till en inkluderande pedagogik 
vilken har ”beredskap att erbjuda alla elever god undervisning i en lärandemiljö där olikhet 
respekteras och mångfald ses som en resurs”( s. 97). De skriver vidare att Finland satsar stort 
på specialundervisningen. Hela 35 % av eleverna i årskurs ett fick någon form av 
specialundervisning. Man satsar under de två första åren i skolan hårt på läs- och 
skrivinlärningen och på senare år också inom matematiken ”En grundläggande tanke är att 
barnen skall få goda basfärdigheter i ett tidigt skede. Svårigheter skall förebyggas och 
identifieras och åtgarder sättas in tidigt” (s. 101). De menar vidare på att ser man ur ett 
inkluderingsperspektiv kan tidiga insatser ses som ett förebyggande arbete mot segregering.  
 
Westling Allodi (2010) menar att det finns en hel del som skolan kan göra för att förhindra 
uppkomsten av problem i skolan. I en utredning om översyn av skolans arbete med utsatta 
barn menar hon på att det är viktigt att titta på den pedagogiska miljön för att vaska fram vilka 
skyddande faktorer och riskfaktorer som finns, för att kunna bygga en trygg pedagogisk miljö 
för utsatta barn. Hon skriver att ”Pedagogiska miljöer av hög kvalitet uppnår goda resultat 
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eftersom de ger fullgoda förutsättningar till alla barn, även de som är i behov av stöd” (s. 
103). Hon menar på att skapa goda pedagogiska miljöer i de tidiga skolåren kan skydda elever 
från skolmisslyckanden och uttrycker följande:  
 

Det är viktigt att förebygga skolsvårigheter och att ge bra pedagogiskt stöd till exempel i 
läs- och skrivutveckling och i matematik. I förebyggande arbete kan det vara lämpligt att 
satsa på att utveckla de ämnesrelaterade kompetenserna och att tänka också på de 
socioemotionella komponenterna av lärande (s. 110). 

 
Hon skriver vidare att vikten av att belysa vad som sker i skolan under de tidiga åren är viktig. 
Tyngdvikten i den pedagogiska debatten ligger enligt henne med fokus på de äldre eleverna, 
vilket kan påverka att det förebyggande arbetet för de yngre eleverna underprioriteras.  
 
Hjörne och Säljö (2013) skriver om en skola för alla och vikten av att stödet till eleven ges 
inom den elevgrupp som eleven tillhör. Det handlar enligt författarna i mångt och mycket om 
att kunna fånga upp elevernas olikheter inom ramen för elevgruppens undervisning. De 
skriver om elevhälsan och menar att elevhälsan bland annat ska arbeta förebyggande och att 
det handlar om att skapa kunskapsutveckling, där man ser över hur man organiserar 
undervisningen och elevernas lärande så att alla elever kan vara kvar och utvecklas inom 
ramen för en skola för alla. De skriver att ”Ingen kommer någonsin att skapa pedagogiska 
metoder som eliminerar de olika slags svårigheter eleverna har att anpassa sig till de 
aktiviteter som skolan erbjuder. Det som är viktigt är istället hur man bearbetar svårigheter av 
detta slag, hur man försöker stötta elever och utveckla skolans arbetsformer så att nya 
generationer av barn och ungdomar känner sig hemma och utvecklas” (s. 73).  
 
Enligt Hjörne och Säljö (2013) ses elevhälsoteamen som en central insats för att hantera 
problem, där olika professioner samarbetar för att finna förslag till olika lösningar som i 
många fall läggs mer på eleven än på skolan. ”Sällan analyseras alltså den pedagogiska miljön 
eller barnets situation mer i allmänhet utan barns problem förklaras med att de har olika 
tillkortakommanden (s. 158). De menar slutligen på att det ses med fördel att barnets lärande, 
situationen i klassrummet och lärarens roll lyfts upp och diskuteras i teamet. Med fördel 
skulle läraren delta i diskussionen för att kunna verkställa ett förebyggande arbete och ge sin 
syn på förutsättningarna för arbetet i klassen. 
 
När det gäller specialpedagogerna och hur de arbetar förebyggande skriver Gerrbo (2012) om 
specialpedagogik i sin avhandling som ”de handlingar och tillämpningar, som sätts in kring 
och för elever-i-behov-av-särskilt-stöd, samt sådant som i förebyggande syfte sätts in för att 
söka undvika själva tillblivelsen av denna kategori”(s. 37). Han menar vidare på att det 
handlar om att förbereda och förekomma för att inte överraskas av oönskade situationer. Han 
skriver om att det kan handla om att elever behöver förberedas om vad lektionen kommer att 
innehålla eller om hur elevens dag kommer att se ut. Det kan också handla om att man 
planerar och träffas för att ge information då eleven lämnar en klass och börjar i en annan 
klass, då man exempelvis byter stadie. Det betyder att eleven får bekanta sig med de nya 
lokalerna, träffa läraren för att skapa en relation. Det är viktigt att förbereda eleven och skapa 
bästa möjliga förutsättningar för att eleven ska få en bra start.  
 
I några av Göteborgs stadsdelar har man skrivit en rapport över hur det förebyggande arbetet i 
elevhälsan ser ut på skolorna. Göteborgs Stad (2012) redovisar att ”Alla granskade skolor, 
utom en, saknar strukturer för elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Med 
andra ord organiseras elevhälsans arbete framför allt utifrån enskilda elevers behov. Det 
innebär att elevhälsan inte främst arbetar förebyggande och hälsofrämjande”(s.4). Vidare kan 
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man i rapporten läsa att specialpedagogernas arbete fokuserar mer mot ett individinriktat 
arbete än arbete på gruppnivå och en inkluderande lärandemiljö. ”Granskningen visar att 
elevhälsan fortfarande i första hand arbetar med enskilda elever och akut-
utryckningar”(Göteborgs Stad s. 20).  
 
 
5. Styrdokument 
Studiens syfte är att ta reda på hur specialpedagoger beskriver hur de arbetar förebyggande för 
en inkluderande lärandemiljö. Då studien har genomförts i grundskolan F-6 berörs den av 
flera styrdokument som reglerar hur verksamheten förväntas att bedrivas. I detta avsnitt 
presenteras de styrdokument som avses relevanta utifrån studiens syfte. De styrdokument som 
presenteras är Skollagen, Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 
FN:s barnkonvention och Salamanca deklarationen. 
 
Skolans styrdokument, Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
och Skollagen 2010:800 vilar bland annat på de internationella fördrag och konventioner som 
Sverige har förbundit sig att verka för i utbildningssammanhang. Det handlar om FNs 
deklaration om de mänskliga rättigheterna, konventionen om barnets rättigheter, 
rekommendation om utbildning för internationell förståelse och deklarationen, 
rekommendationer om undervisning i miljöfrågor, samt Salamanca deklarationen. Den 
sistnämnda handlar om principer, inriktning och praxis vid undervisning av elever i behov av 
särskilt stöd samt en handlingsplan.  
 
5.1 Skollagen 
I propositionen 2009/10:165 beskrivs den grund som den nya skollagen (2010:800) baseras på. 
Bland annat betonas skolans kunskapsuppdrag, likvärdighet och valfrihet betonas. Vidare skrivs 
det att ”en viktig byggsten i det svenska skolväsendet är de internationella åtagandena om 
mänskliga rättigheter som Sverige som stat har gjort. Det handlar bl.a. om bestämmelser om 
icke-diskriminering, rättigheter för personer med funktionsnedsättning och bestämmelser om 
barnets bästa” (2009/10:165 s. 207). 
 
I Skollagen 2010:800 som också grundskolan omfattas av, kan man läsa att ett av syftena är att 
man i utbildningen ska ta hänsyn till elevers olika behov, att de genom stöd och stimulans 
utvecklas så långt som är tänkbart. En av utgångspunkterna ska vara att utifrån elevernas olika 
förutsättningar uppväga skillnader så att alla kan lära det utbildningen erbjuder. Då det gäller 
elever i behov av särskilt stöd och hur man ser att det särskilda stödet ges kan man läsa 
följande i 7 § ”Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha 
deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp 
som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning” (s.12). Det 
betyder att man i skollagen strävar efter ett inkluderande förhållningssätt, där elevernas 
olikheter berikar undervisningen. 
 
Ser man utifrån specialpedagogens roll ingår denne som en central del i skolans elevhälsa. I 
propositionen 2009/10:165  kan man läsa att:  
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Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven. Personal 
med specialpedagogisk kompetens kan utifrån de uppgifter som finns om elevens hälsa, 
sociala situation etc. bedöma och planera hur elevens problem bäst ska mötas i 
undervisningen (s. 278).  

 
Vidare beskriver skollagen elevhälsan i 2 kap 25§ där det står att ”Elevhälsan ska främst vara 
förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas” 
(s. 9). Enligt lagtexten ska rektor skyndsamt utreda en elevs behov av särskilt stöd om en elev 
befaras att inte nå målen. Det ska också ske i samråd med elevhälsan. Att utreda om en elev är 
i behov av särskilt stöd är en del som ingår i specialpedagogens yrkesroll. Visar utredningen 
att eleven är i behov av särskilda stödinsatser ska denne ges stöd.  
 
 
5.2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 
År 2011 kom en ny läroplan för grundskolan Lgr 11. En av anledningarna till att man skrev en 
ny läroplan var enligt proposition 2008/09:87 att ”Många fler elever bedöms kunna nå skolans 
kunskapsmål om målstrukturen görs tydligare, elevernas kunskaper kontinuerligt följs upp 
och utvärderas samt att stöd sätts in tidigt”(s. 7).  
 
Lgr 11 är indelad i tre kapitel, 1. Skolans värdegrund och uppdrag, 2. Övergripande mål och 
riktlinjer, samt 3. Kursplanerna.  Det inledande kapitlet om skolans värdegrund och uppdrag 
grundar sig i de ovan nämnda fördrag och konventioner. En av skolans uppgifter är att ”låta 
varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom 
att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (s. 3). Den uttrycker en tydlighet över att undervisningen ska 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. ”Den ska främja elevernas fortsatta lärande 
och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 
och kunskaper” (s. 4). Vidare kan man läsa att skolan har ett stort ansvar för de elever som 
visar sig ha svårigheter att nå målen.  
 
Det innebär att skolan är skyldig att utforma undervisningen så att alla elever har möjlighet att 
nå målen, samt att ge elever i behov av särskilt stöd det stöd denne behöver. Det står skrivet 
om vikten av att eleverna får delta i en social gemenskap som ger eleven lust att lära. I det 
andra kapitlet som handlar om de övergripande mål och riktlinjer som ligger till grund för 
skolans verksamhet kan man bland annat läsa att alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma 
och stödja elever i behov av särskilt stöd, samt ”samverka för att göra skolan till en god miljö 
för utveckling och lärande” (s. 8). Där står tydligt skrivet att läraren har ett ansvar att ta 
hänsyn till elevers individuella behov och förutsättningar. Sammanfattningsvis är Lgr 11 
tydlig med det ansvar och de skyldigheter all skolans personal har gent emot eleverna för att 
de ska få en god skolgång i en skola där man ser till alla elevers olikheter i lärandemiljön. 
 
5.3 FN:s barnkonvention 
Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barns rättigheter, vilket för Sverige 
innebär att man juridiskt förbinder sig att genomföra konventionens intentioner. 
Barnkonventionen består av 54 artiklar som bland annat uttrycker de grundläggande 
mänskliga rättigheterna. I artikel 2 och 3 lyfts några grundtankar fram som handlar om att alla 
barn har lika värde och att barnets bästa ska komma i främsta rummet. I artikel 23 kan man 
läsa om barn med fysiskt eller psykiskt handikapp och dess rätt till undervisning och 
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utbildning för mesta möjliga integrering i samhället. I artikel 28 och 29 kan man läsa om 
barns rätt till utbildning (Barnkonventionen). Enligt Brodin och Lindstrand (2013) pekar 
konventionen på några frågor varje nation kan ställa sig för att se hur man följer 
konventionen. Inom utbildningsområdet kan det handla om frågor som ”Är pedagogiken i 
skolan barnvänlig, det vill säga utgår den från barns behov och förutsättningar?” (Brodin & 
Lindstrand, 2013, s. 114).  
 
5.4 Salamanca Deklarationen 
I Salamanca i Spanien 1994 träffades 92 regeringar och 25 internationella organisationer för 
att diskutera vilka förändringar som krävs för att främja en integrerad (det engelska ordet 
inclusion eller inclusive education är i den svenska översättningen av Salamanca 
deklarationen ersatt med integration) skola som kan möta alla elever, främst elever i behov av 
särskilt stöd. Den 10 juni antogs Salamanca deklarationen vars grundtanke är att man erkänner 
behovet av att arbeta för målet, en skola för alla, och genom detta en undervisning som är till för 
alla barn, som tillgodoser individuella behov och stödjer lärande. Deklarationen uttrycker att det 
för elever i behov av särskilt stöd ska vara naturligt att undervisas i det allmänna 
undervisningssystem som utvecklats för flertalet elever. I deklarationen kan man läsa att 
”Denna uppgift som den integrerande skolan står inför är att utveckla en pedagogik med 
barnet i centrum som har förutsättningar att med framgång ge undervisning åt alla barn” 
(Salamancadeklarationen, 2006, s. 16).  Brodin och Lindstrand (2013) hänvisar också till 
Salamanca deklarationen och skriver att ”I deklarationen påpekas att den grundläggande 
principen för den integrerande skolan är att alla barn ska undervisas tillsammans oberoende 
av svårigheter och att de som behöver särskilt stöd ska få detta inom ramen för den reguljära 
skolan” (s. 123). I deklarationen kan man också utläsa att den elevvariation som uppstår i ett 
klassrum kan utvecklas genom att berika utbildningsmiljön för alla elever. Skolverket (1998) 
menar att grundtanken med Salamanca deklarationen är att erkänna behovet av att arbeta mot 
målet ”en skola för alla” och genom detta skapa skolor som är till för alla elever, som 
respekterar olikheter och som ser till den individuelle eleven och dennes behov och stöd i 
inlärningen. 
 
 

6. Teorianknytning 
 
6.1 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande och delaktighet 
Vi har valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv, vilket känns som ett naturligt val då vi i 
vår studie är intresserade av hur specialpedagoger beskriver det förebyggande arbetet för en 
inkluderande lärandemiljö. En lärandemiljö där elevernas olikheter tas tillvara och ses som en 
tillgång i de gemensamma lärandesituationerna.  
 
Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung ur den ryske psykologen Lev Vygotskijs 
teorier med språk och tänkande som grund och där kommunikativa processer ses som centrala 
vilket Säljö (2000) beskriver som ”Det är genom kommunikation som individen blir delaktig i 
kunskaper och färdigheter” (s. 37). Enligt Säljö (2000) föds vi människor in i en social miljö, 
där vi utvecklas i samspel med andra människor där kommunikation och språket är den 
sammankopplande länken mellan individen och omgivningen. Även Özerk (1996) talar om 
vikten av sociala kontakter och samarbete i accepterande och inkluderande miljöer för att 
tillägna sig språket ”Att tillägna sig och utveckla spontana begrepp genom samverkan, 
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samspel och sociala kontakter i accepterande och inkluderande miljöer är viktigt för barnens 
utveckling generellt och den språkliga utvecklingen speciellt” (s. 88).   
 
En annan del i det sociokulturella perspektivet är att man intresserar sig för hur sociala 
praktiker formas och organiseras. Det handlar om hur man i kollektivet (skolan) tar tillvara på 
elevernas idéer och tankar och hur dessa kommer till uttryck i praktiken, samt hur dessa ligger 
till grund för det samspel som sker mellan individen och kollektivet (Säljö, 2000). Säljö 
(2000) skriver om att Vygotskijs beskrivning av lärandets grund där en av förutsättningarna är 
det pedagogiska mötet som sker mellan lärare och elev, elev och elev, där båda parter är 
aktiva till att bidra till den sociala lärandesituationen. Alexandersson (2009) beskriver lärarens 
roll utifrån Vygotskijs teorier som att ”Läraren skapar en social miljö som utvecklar elevens 
handlingar och de samspelsmöjligheter som undervisningen erbjuder är av största betydelse. 
Det kräver således en aktiv elev, en aktiv lärare och en aktiv miljö”(s. 113).  
 
Säljö (2000) menar på att man enligt Vygotskij kan betrakta hur utveckling och lärande sker 
genom den närmaste utvecklingszonen, som Vygotskij också var upphovsman till. 
Utvecklingszonen är det område i vilken man kan se vad eleven presterar individuellt, samt 
vad eleven kan prestera i samarbete med en vuxen eller en annan elev. Detta betyder att om 
eleven får handledning av läraren eller stöd av andra elever kan denne klara av uppgifter 
denne annars inte skulle klarat av enskilt. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv är detta med 
andra ord, hur elever utvecklar nya kunskaper, som de sedan kan bli förtrogna med och kan 
genomföra på egen hand. Säljö (2000) menar att ”Det är här som barnet erbjuds 
utvecklingsmöjligheter och det är här som värderande kulturella redskap i stor utsträckning 
görs tillgängliga för barnet” (s. 122).  
 
Säljö (2000) skriver att i ett sociokulturellt perspektiv är kunskaper något man använder i sin 
vardag och något välkänt som eleven har tidigare erfarenhet av. Både tänkande, 
kommunikation och fysiska handlingar är aktiva i olika sammanhang. Skolan har en lång 
kommunikativ tradition, där det i klassrummet finns kommunikativa drag och som kan 
upplevas ha en speciell miljö för interaktion och där det kan vara svårt att ändra på ett 
specifikt mönster av hur elever interagerar. Enligt Säljö (2000) kan det rent av vara svårt att 
ändra på dessa mönster då de uppfattas som de enda möjliga i verksamheten. Eleverna måste 
behärska de färdigheter som ställs i en social praktik så som i ett klassrum, där språket och 
skriften som kommunikation har en betydande roll. ”En god förmåga att lära i ett 
sociokulturellt perspektiv betyder nu helt enkelt att man kan identifiera vilka regler för 
kommunikation som är gällande i ett specifikt verksamhetssystem”(Säljö, 2000, s. 209). Med 
andra ord måste eleverna kunna identifiera de grundläggande regler som är rådande i deras 
lärandemiljö och samtidigt kunna behärska dem.  
 
Säljö (2000) skriver vidare att just detta, att få eleverna att behärska de kommunikativa 
spelreglerna i olika miljöer är en mycket viktig del i lärarens uppdrag. Han beskriver att man i 
ett sociokulturellt perspektiv inte ska lägga svårigheter att lära (olika texter) som en egenskap 
hos eleven, utan det handlar istället om att vi har ”att göra med svårigheter att hantera och 
tillgodogöra sig mycket speciella former av kommunikation som inte i någon större 
utsträckning bekräftas i vardagliga erfarenheter” (Säljö, 2000, s. 220). De elever som inte 
hängde med i klassrummet fick gå och träna ännu mera där det hölls specialundervisning. 
”Det grundläggande antagandet om vad som karaktäriserade lärande behölls, och de som inte 
kunde hantera dessa kommunikationsformer togs ur det vanliga klassrummet” (Säljö, 2000, s. 
222). Säljö (2000) menar vidare på att på de sätt vi kommunicerar inom skolan är speciella 
och kan leda till svårigheter att tillägna sig litterata kunskaper likväl som man kan tillägna sig 
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dem. Skolan kan utifrån detta ses som en institution där man skulle behöva förändra de 
kommunikativa mönstren så att de blir tillgängliga för alla elever.    
 
Med ursprung ur ett sociokulturellt perspektiv är den vardagliga interaktionen den absolut 
viktigaste läromiljön. ”Att lära är att succesivt skolas in i diskursiva system som man sedan 
tänker och kommunicerar med i olika verksamheter” (Säljö, 2000, s. 233). I en 
lärandesituation med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv är kulturen och den sociala 
omgivningen det mest avgörande för hur en människas lärande och utveckling sker. Säljö 
(2000) skriver att ”Lärande och utveckling sker således genom deltagande i sociala 
praktiker”(s. 236).  
 
Säljö (2000) beskriver med utgångspunkt ur Vygotskijs teorier hur lärandet sker i interaktion 
med andra elever. Strandberg (2006), är legitimerad psykolog och har under många år arbetat 
inom skolan med skolutveckling, där han har använt sig av Vygotskijs teorier. Han skriver om 
vikten av tillgänglighet och att elever i ett klassrum känner sig inbjudna att delta i de 
aktiviteter som pågår där, samtidigt som de kan dela med sig av deras egna erfarenheter, något 
också Säljö (2000) betonar ”Genom samtalet i ett lärandeperspektiv får eleverna möjligheter 
att dela varandras slutsatser och analyser” (s. 114). Att eleven lever med en känsla av att de 
andra eleverna respekterar dennes kompetens och att eleven kan påverka och förändra 
klassrumsmiljön (Strandberg 2006). Som tidigare skrivits i texten av Säljö (2000) kring de 
kommunikativa mönstren ställer sig Strandberg (2006) frågan kring hur man kan varva teori 
och praktik så att klassrumsmiljön görs mer tillgänglig för alla elever.  
 
I elevers utveckling och lärande ses social kompetens som den förmåga som har störst 
betydelse. Strandberg (2006) menar att ”Social kompetens är alla former av mänskligt 
samspel, och samspel grundlägger utveckling” (s. 47). I klassrummet utvecklar vi vår sociala 
kompetens genom att delta i praktiken tillsammans med andra vuxna och elever, men 
samtidigt utvecklas också den intellektuella utvecklingen. Dessa är enligt Säljös (2000) 
tolkning av Vygotskij förenade med varandra och går inte att särskilja. Strandberg (2006) 
menar vidare på att den mest framgångsrika lärandemiljön präglas av interaktion och samspel 
emellan elever, men också mellan elev och lärare, där ett av de viktigaste 
utvecklingsområdena är att göra eleverna delaktiga i deras lärandeprocess. 
 

När barnen ingår i en gemenskap där samspel mellan vuxna och mellan vuxna och barn är 
generösa och vanligt förekommande kommer de att imitera dessa. Om våra samspel är bra 
behöver vi inte undervisa barnen om hur samspel går till. En lärande elevgrupp gagnas med 
andra ord av ett lärande lärarlag (Strandberg, 2006, s. 61). 

 
Det handlar om att göra eleverna delaktiga och enligt Strandberg (2006) är det svårt att bli 
delaktig på avstånd ”Den framgångsrika eleven är med och känner det” (s. 66). Det betyder att 
eleven är delaktig i sitt eget lärande på ett sådant vis att eleven, trots om denne inte förstår 
från början känner att de är med i kontexten.  
 
6.2 Specialpedagogiska kunskapsområdet 
Enligt Björck-Åkesson (2007) utvecklades det specialpedagogiska kunskapsområdet för 
ungefär 50 år sedan i Sverige med utgångspunkt i alla barns rätt till utbildning och att det 
fanns barn som hade behov av särskilt stöd utöver den generella pedagogiken i sin utveckling 
och sitt lärande. Detta resulterade enligt författaren att man hämtade kunskaper inte bara från 
pedagogik utan även från både psykologi, sociologi, medicin och senare även teknik. Det 
specialpedagogiska fältet tar sin utgångspunkt ur olika perspektiv och ställs då oftast i relation 
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eller motsats till ett annat perspektiv, men under de senare åren har en bredare syn kommit att 
framträda som enligt Björck-Åkesson (2007)  ”bygger på ett helhetsperspektiv och ser 
specialpedagogiken som en tvärvetenskaplig disciplin som bygger på flervetenskaplig 
samverkan”(s.  87). Grunden är här att se till helheten, det vill säga både till hela personen och 
till miljön kring denne.   
 
Även Ahlberg (2009) lyfter fram forskningen inom specialpedagogiken som tvärvetenskaplig. 
Hon skriver följande att ”Det starka inflödet från andra discipliner tjänar som kunskapsbas 
och inspirationskälla, men kan även verka styrande på val och behandling av studieobjekt och 
därmed även på forskningens resultat” (s.19). Fischbein (2007) menar att 
”specialpedagogiken utgör ett stort och tvärvetenskapligt fält, som det inte är möjligt för en 
forskningsinriktning att täcka. Istället krävs det samverkan mellan olika discipliner och 
professioner” (s. 30). 
 
Det specialpedagogiska forskningsområdet har gått från att ha sin utgångspunkt i elevens 
individuella behov utöver den vanliga pedagogiken till att rikta in sig på faktorer och 
processer som påverkar utveckling, lärande och delaktighet. Ainscow (2005) menar på att 
specialpedagogiken bland annat sågs som ett redskap för att hitta effektiva metoder att lösa 
problem hos speciella elever. Han skriver vidare att; “Traditionally research in special 
education has been influenced by theories divided from psychology and biology. This was 
largely consistent with the idea of special education being seen as a search for effective 
methods to solve a technical problem” (s.12). Enligt Björck-Åkesson (2007) ses 
specialpedagogisk forskning idag som ”frågeställningar som handlar om att skapa optimala 
förutsättningar för lärande”(s. 85).  
 
Även Brodin och Lindstrand (2013) menar att det är viktigt att flytta fokus från individen till 
miljön omkring denne skulle man sannolikt finna bättre lösningar. Specialpedagogik handlar 
om att se till hela lärandemiljön och faktorer som påverkar denna, samt att skapa optimala 
förutsättningar för delaktighet och lärande för alla elever.  Björck-Åkesson (2007) menar att 
syftet ” är att vidga det pedagogiska kunnandet så att det gäller den totala variationen av barn 
och elever samt innefattar miljön i skolan och fokuserar på samspelet mellan barn och 
miljö”(s. 88).  Även Fischbein (2007) anser att man i den specialpedagogiska praktiken måste 
kunna använda sig av olika glasögon för att skapa möjligheter istället för att se svårigheter. 
Hon skriver att man: 
 

”I den specialpedagogiska praktiken behöver man dock kunna sätta på sig olika glasögon 
och studera sådana situationer med utgångspunkt i att samspelet mellan individuella 
förutsättningar och omgivningskrav kan skapa möjligheter i stället för svårigheter” (s.32). 

 
Detta visar att inom specialpedagogik flyttas fokus från individen till lärandemiljön och ser 
elevernas olikheter som möjligheter i undervisningen. 
 
6.3 Specialpedagogiska perspektiv 
Det finns ett flertal olika specialpedagogiska perspektiv ur vilka man kan förstå elevers 
svårigheter. Nilholm (2003) skriver att det spelar en stor roll vilket av perspektiven som 
används i en verksamhet där det blir styrande och får konsekvenser för arbetet med eleverna. 
Han menar vidare att val av perspektiv också kan påverka vilket bemötande av elever som 
existerar. Det kategoriska eller det kompensatoriska perspektivet har haft och har fortfarande 
till viss del dominans i skolans värld. Enligt Nilholm (2003) innebär det kompensatoriska 
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perspektivet att problem som uppstår förläggs hos den enskilda eleven där man utgår från att 
kompensera dessa. Genom att svårigheterna finns hos den enskilde eleven, benämns detta som 
elever med svårigheter och kategoriseras utifrån ett normaltänkande (Emanuelsson, Persson 
och Rosenqvist, 2001).  I detta perspektiv ses kartläggningar kring de problem som eleven 
uppvisar som viktiga och betydelsefulla, detta för att kunna diagnostisera elevers svårigheter 
där man främst letar efter neurologiska och psykologiska förklaringar. 
   
Som en slags motsats till det kompensatoriska perspektivet har det kritiska perspektivet 
skapats ur ett missnöje kring uppfattningen om normalitet. Inom det kritiska perspektivet 
menar Nilholm (2003) att problemet inte förläggs till den enskilda eleven, utan tar sin 
utgångspunkt i att skolan har misslyckats att möta elever utifrån deras behov samt den 
naturliga variationen av förutsättningar som krävs för en god lärandemiljö. Detta perspektiv 
har ett kritiskt förhållningssätt till diagnostisering samt att elever skiljs ut och särbehandlas. 
En av bakgrundsfaktorerna, genom det sätt som det kritiska perspektivet har vuxit fram, är 
idén om en skola för alla samt arbetet för inkludering. I det relationella perspektivet som 
förordas av Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) liksom i det kritiska perspektivet 
ses elevens svårigheter som något som uppstår i mötet med dennes omgivning. I detta mer 
vidsträcktare synsätt på elevers svårigheter talar man om elever i svårigheter. Detta innebär att 
det är förändringar i elevens omgivning som ska göras och som är en grundläggande faktor 
för att kunna ge eleven rätt förutsättningar i sin lärandemiljö.  
 
De menar vidare ”om det specialpedagogiska fältet förstås relationellt blir interaktionen med 
pedagogiken fundamental” (s. 23). Detta kan då innebära att specialpedagogiken ska vara en 
naturlig del i den vanliga undervisningen och som kan gagna alla elever i en verksamhet. Det 
relationella perspektivet handlar också om elevers förutsättningar till ett livslångt lärande 
tillsammans med andra människor i dennes omgivning (Emanuelsson, Persson och 
Rosenqvist, 2001). Detta menar även Emanuelsson (2007) där ett relationellt perspektiv 
innebär att såsom ” förhållanden, normer, värderingar och förväntningar som kännetecknar 
verksamhet och bemötande i den skola som skall vara en utvecklingsstimulerande 
lärandemiljö för alla barn”(s. 18).  
  
Ett annat perspektiv som används inom det specialpedagogiska fältet är dilemmaperspektivet. 
Detta perspektiv befinner sig i mitt emellan det relationella och det kategoriska perspektivet. 
Nilholm (2003) beskriver dilemmaperspektivet utifrån att de dilemman som uppstår i grunden 
inte går att lösa. Nilholm (2006) menar vidare att skolan i sin verksamhet synliggör olika 
dilemman där ”alla elever ska få ut något gemensamt av utbildningen, samtidigt som 
utbildningen ska möta elevers olikheter” (s. 30). Detta uppstår då skolans uppgift är att ge alla 
elever en likvärdig utbildning, både vad det gäller kunskaper och färdigheter, där de ska 
uppnå samma kunskapskrav. Samtidigt ska skolan även anpassa sig efter elevers olika behov 
och förutsättningar. Följden kan bli att dilemman medför kategorisering av elever exempelvis 
utifrån läroplanens kunskapskrav.   
 
Ahlberg (2001) har beskrivit det kommunikativa relationsinriktade perspektivet. Detta 
perspektiv tar sin utgångspunkt i kommunikation och relation ”där utgångspunkten tas i 
samspelet mellan eleven och omgivningen”( s. 21). Hon menar vidare på att varje elev står i 
förbindelse med sin omgivning i olika språkliga och sociala situationer som sker mellan andra 
människor i skolans verksamhet. Det kommunikativa relationsinriktade perspektivet handlar 
om att skapa olika samtalsprocesser mellan aktörer i skolans verksamhet där dessa samtal 
påverkar det vardagliga pedagogiska arbete som sker i verksamheten samt skapar möjligheter 
till samarbete för att kunna möta alla elevers behov. Ahlberg (2001) skriver att ” mötet mellan 
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olika dimensioner i skolans verksamhet och den enskilde eleven ska i ett specialpedagogiskt 
perspektiv leda fram till en god lärandemiljö för alla elever” (s. 148).  
 
En viktig utgångspunkt är också att synliggöra den variation av verksamhetens möte med 
elever i behov av särskilt stöd. Det handlar om ” att hantera mångfald och olikheter och 
försöka finna en balans mellan skolans krav och elevernas förmåga” (s. 165). Hon poängterar 
också vikten av balans mellan variation och struktur i undervisningen för att skapa en så god 
lärandemiljö som möjligt för alla elever. Ur ett kommunikativt relationsinriktat perspektiv kan 
det specialpedagogiska arbetet riktas mot att utveckla förhållningssätt, principer, former, 
strategier, metoder och instrument för att utveckla en pedagogisk mångfald i skolan. Detta för 
att ge alla elever rätt förutsättningar för delaktighet i sitt lärande och där lärandet också ses 
som en social process.  
 
Genom att välja ett specialpedagogiskt perspektiv där man ser elever i svårigheter istället för 
elever med svårigheter kan detta påverka verksamheten väsentligt. Utifrån detta kan 
verksamheten förändra sitt synsätt och kan skapa ett medvetet förståelseperspektiv på 
svårigheter och dess olika orsaker och konsekvenser. Detta genom att finna lösningar i 
lärandemiljön (Emanuelsson, 2007). 
 
 
7. Metod 
I detta kapitel redovisas och motiveras i vilken ansats studien tar sin utgångspunkt samt vilken 
metod som valts ut för att få svar på studiens syfte som är hur specialpedagoger i en f-6 
verksamhet beskriver ett förebyggande arbete för en inkluderande lärandemiljö. Därefter 
presenterar vi studiens urval, hur vi genomfört studien, etiska ställningstaganden och 
bearbetning av analysen. Därpå följer studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  
 
7.1 Hermeneutisk forskningsansats 
Studien är inspirerad av en hermeneutisk ansats då vi anser att den kan fungera som en 
utgångspunkt vid bearbetning av resultat och analys i den insamlade empiri. Det objekt som 
har för avsikt att analyseras är de texter specialpedagogerna skrivit ner utifrån en fiktiv 
berättelse som har sitt ursprung i en social praktik. I  användningen av en hermeneutisk ansats 
handlar det inte om att försöka klarlägga och finna en absolut sanning utan snarare om 
möjligheten att tolka och förstå informanters svar, där utgångspunkten är att finna en giltig 
förståelse av textens innebörd (Kvale & Brinkmann 2009). Detta skriver även Gustavsson 
(2000) där han menar att tolkningsarbetet utgörs av ”att man ska försöka komma fram till den 
bäst underbyggda tolkningen, som är ensam om att ha stöd i materialets alla väsentliga 
delar”(s. 19). Vidare anser Ödman (2007) att hermeneutik står för att söka efter möjliga 
innebörder hos sina studieobjekt, varav den främsta kunskapsformen blir tolkningen. 
Studieobjekten kan studeras via texter eller språk. Han menar vidare att hermeneutik är en 
tolkningslära där ”tolka är att tyda tecken. Vi gör betydelseangivningar, berättar att vi ser 
något som något” (s. 57).  
 
Ytterligare belägg kring hermeneutikens utgångspunkt kan fås av Patel & Davidson (2011)  
som menar att ”det går att förstå andra människor och vår egen livssituation genom att tolka 
hur mänskligt liv, existens, kommer till uttryck i det talade och skrivna språket samt i 
människors handlingar och i mänskliga livsyttringar”(s. 29).  
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En hermeneutisk ansats och dess process utgår från fyra dimensioner. Dessa består av 
tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring.  En viktig del i tolkningsprocessen är att den 
bör ta hänsyn till både bakgrund och framtid för att på ett bättre sätt skapa en förståelse. En 
hermeneutisk ansats lämpar sig mycket väl i språkliga sammanhang, både i samtal och i text 
där tolkningsläran har till uppgift att fungera som en mellanhand för de olika språkliga 
förståelsehorisonterna. Detta för att kunna skapa en mer gemensam, ömsesidig förståelse 
(Ödman, 2007). Enligt Ödman (2007) handlar det om att försöka förena olika 
förståelsehorisonter utifrån det som studeras.  
 
Detta skapas, då vi genom vår förförståelse försöker förstå och tolka vår insamlade empirin 
utifrån ett hel- och delhetsperspektiv. Detta kan ses som en hermeneutisk analysmetod som 
innefattar en process som kan ses som en modell liknande en cirkel. Cirkeln ”bör uppfattas 
som en bild för hur tänkande, förståelse och tolkning fungerar” (Ödman, 2007, s. 100).  
 
När studien väljer att utgå från och använda den hermeneutiska cirkeln betyder det att 
tolkningsarbetet pendlar mellan helheten och delarna. Detta för att skapa ett ömsesidigt 
beroende mellan dem och att försöka utveckla en förståelse. Vår förväntan är med andra ord 
att det sker en växelverkan mellan delen och helheten i en kontinuerlig rundgång. Vår 
förståelse skapas endast om delar av en företeelse förstås utifrån dess helhet och för att kunna 
förstå helheten behöver förståelse skapas av delarna.  
 
Ödman (2007) drar liknelsen till denna process vid att lägga ett pussel där det gäller att utläsa 
och foga samman bitarna där varje pusselbit har en viktig uppgift och när den sista 
pusselbiten kommer på plats bildar alla bitarna en gemensam bild, en helhet. Detta synsätt 
stärks även av författarna Patel och Davidson (2011)  som skriver att ”Forskaren ställer 
helheten i relation till delarna och pendlar mellan del och helhet för att på detta sätt nå fram 
till en så fullständig förståelse som möjligt”(s. 29). De menar vidare att forskaren använder 
sin förförståelse som ett redskap i tolkningsarbetet och för att förstå objektet bör forskaren 
använda sin empati. 
 
Enligt Gustavsson (2000) utgör det hermeneutiska tolkningsarbetet också av en 
växelverkansprocess mellan det erfarenhetsnära och det erfarenhetsöverskridande där det 
handlar om ” en pendling mellan att utforska vad informanterna menat(erfarenhetsnära) och 
andra sätt att förstå (erfarenhetsöverskridande) en utsaga, handling eller någon annan 
mänsklig produkt” (s. 6). Han menar vidare att detta är en helt naturlig process i arbetet vilket 
kan fördjupa förståelsen av det som studeras samt öppna upp och finna andra innebörder och 
meningar utöver det som har sagts.  
 
Det handlar om att försöka vara öppen för det som framkommer ur empirin och samtidigt vara 
lyhörd för det som inte direkt sägs i texten utan att i tolkningen se bortom texten, att tolka 
såväl det explicita som det implicita. Detta kan möjliggöra att studien kan få en mer djupare 
förståelse av den framkomna empirin.   
 
Ödman (2007) anser att öppenhetsprincipen är en viktig del i tolkningsarbetet vilket kan 
innebär att vår studie ”bör förhålla oss till det vi tolkar som om vi ställde en fråga till det som 
vi inte vet svaret på” (Ödman 2007, s. 237). Men man  bör också ifrågasätta den ursprungliga 
tolkningen eller utgångspunkten och använda sig av ett öppet, tillåtande och föränderligt 
synsätt, där tolkningen kan förändras allteftersom tolkningsarbetet pågår.    
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7.2 Vinjettmetoden 
Studien utgår från en kvalitativ metod som enligt Kvale & Brinkmann (2009) kan innebära att 
”förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den 
upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att 
den är”(s. 42). En kvalitativ metod tar sin utgångpunkt i att forskaren ”försöker beskriva och 
förstå det enskilda-kanske unika fallet” (Stukat, 2011, s. 32). Att använda sig av en kvalitativ 
metod kan betyda att forskaren strävar efter att måla upp en nyanserad beskrivning av de olika 
kvalitativa aspekterna av informanternas svar. En kvalitativ studie syftar också till att ha sitt 
fokus på forskningsämnet genom att använda sig av öppna frågor (Kvale, Brinkmann, 2009).  
 
Utifrån studiens syfte bedömde vi att en kvalitativ metod var mest lämplig för att kunna ta del 
av informanternas åsikter, erfarenheter och uppfattningar. Studien har inspirerats och tagit sin 
utgångspunkt från vinjettmetoden. Detta för att kunna förstå informanternas bedömningar och 
beskrivningar av ett vinjettfall. Efter att vi beslutat oss för att använda vinjettmetoden i vår 
studie har vi skaffat oss kunskaper om hur vinjetter kan framställas och användas genom att ta 
del av Jergebys (1999) uppsats som beskriver vinjetter som metod. Hon beskriver 
vinjettmetoden i sin helhet på ett tydligt och strukturerat sätt. 
 
Enligt Jergeby (1999) kan man se vinjettmetoden som en kvalitativ studie då forskaren har för 
avsikt att fördjupa analysen genom att tillföra och utgå från helt öppna frågor.  Hon menar att 
”Vinjetter är korta historier som beskriver en person, en situation eller ett skeende som 
försetts med karakteristiska som forskaren kommit fram till är viktiga och avgörande i en val- 
eller bedömningssituation”(s. 12). Hon beskriver att vinjetterna ska vara konkreta och 
verklighetsnära för att uppfattas som trovärdig av respondenten. Denna metod innebär att 
ställa informanterna inför ett verklighetstroget men fiktiv berättelse för att sedan utifrån några 
få öppna följdfrågor kunna ge sina egna reflektioner och beskrivningar.  
 
Vi är väl medvetna om den kritik som har riktats mot vinjettmetoden där risken finns att 
informanterna ställs inför en kontext som de själva inte har upplevt, vilket skulle kunna 
resultera i ställningstaganden som de vanligtvis inte skulle genomföra i praktiskt handlande. 
Utifrån vår förförståelse har vi försökt att konstruera en vinjett med en vanlig förekommande 
klassrumssituation, som informanterna bör ha mött i praktiken. Med andra ord, informanterna 
borde ha kännedom om den klassrumsmiljö som presenteras, vilket gör att de rimligtvis inte 
ställs inför denna risk. 
 
Vårt mål var att försöka eftersträva att  vinjetten (Bilaga 2) konstrueras utifrån den 
förförståelse vi har i arbetet som specialpedagoger. Avsikten var att se till att vinjetten var 
enkel att läsa och att förstå. Efter vinjetten skrevs några öppna frågor ned som informanterna 
skriftligen skulle svara på. Vid användning av vinjettmetoden kan forskaren utgå från fler 
vinjetter. Men eftersom det kan vara tidskrävande med fler vinjetter har vi valt att begränsa 
oss och utgå från en och samma vinjett.  
 
Deras svar kommer att vara anonyma. Anonymiteten kan ses som en fördel genom att de svar 
informanterna ger, ligger så nära deras verklighet som möjligt. En annan kritisk punkt med att 
använda vinjettmetoden var att det inte fanns någon möjlighet att ställa följdfrågor, då svaren 
var anonyma. Detta resulterar i att studien saknar djupare information i vissa delar av 
resultatet. För att få svar på studiens syfte skulle man kunnat använda en kvalitativ 
forskningsintervju som har till syfte att förstå världen utifrån informanternas synvinkel. 
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Fördelen blir att man utifrån informantens svar kunnat gå vidare genom att använda 
följdfrågor för att få ett mer utförliga och nyanserade svar (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
 
7.3  Urval 
För att få svar på studiens syfte sökte vi efter en kommun där det arbetade specialpedagoger 
på F-6 skolor. Vi gjorde en kommunavgränsning då vi dels tror att samtliga specialpedagoger 
har samma ekonomiska och politiska inverkningar från en specifik kommun och dels för att vi 
tror att vi på så sätt ska kunna ta del av andra kommuners arbete där vi inte har några 
personliga kopplingar till informanterna. Den valda kommunen fick inte vara för liten då vi 
ansåg att vi behövde minst tio informanter för att genomföra vinjetten för att få ett tillräckligt 
underlag för att få svar på studiens syfte. Kvale och Brinkmann (2009) menar att man ska 
efterfråga så pass många informanter så att man får reda på det man behöver veta. Via en 
västsvensk kommuns hemsida tog vi kontakt med chefen för elevhälsan. Via denne mailades 
missivbrevet ut till ansvariga rektorer med en förfrågan om deltagande i studien. Via 
påminnelse fick vi till slut tio specialpedagoger som deltog i studien. Dessa tio 
specialpedagoger representerar ungefär en tredjedel av kommunens specialpedagoger och 
kommer ifrån olika upptagningsområden. 
 
 
7.4 Genomförande av vinjetten 
Studien har genomförts under 2014. I december 2013 hittade vi en kommun som på sin 
hemsida välkomnade studenter att genomföra sina studier i kommunen. Tidigt i januari tog vi 
kontakt med ansvarig person, presenterade vår studie samt syfte och ställde sedan frågan om 
de kunde tänka sig att delta i vår studie. Vi blev inbjudna till ett ledningsgruppsmöte för att 
presentera vår studie och berätta om hur vi tänkt oss genomförandet. Vi bad rektorerna om 
hjälp att förmedla missivbrevet (Bilaga 1) till de specialpedagoger som arbetade på skolorna.  
 
Innan vi presenterade vår studie för ledningsgruppen hade vi konstruerat en vinjett med 
tillhörande frågor. Då vi konstruerade vinjetten utgick vi ifrån Jergebys (1999) grundkriterier 
om vad en vinjett bör uppfylla. Enligt henne bör vinjetten vara lätt att följa och förstå, logisk, 
trovärdig och inte så komplex så att informanten tappar tråden. Vi konstruerade vinjetten 
utifrån en fiktiv klassrumssituation, med syfte på att denna skulle bli så verklighetstrogen som 
möjligt så att informanterna skulle uppleva den trovärdig. Följdfrågorna konstruerades utifrån 
att få svar på studiens syfte. För att se att om vinjettkonstruktionen med följdfrågor svarade på 
studiens syfte valde vi att genomföra en pilotstudie där vi genom att tolka informantens svar 
kunde se att inga oklarheter hade uppstått.  
 
I början av mars kunde vi konstatera att vi fått ihop sex specialpedagoger till vår studie, vilket 
vi ansåg vara ett för litet underlag. Chefen för elevhälsan hjälpte till med en påminnelse och 
det inkom ytterligare fyra specialpedagoger som ville delta i studien.  
 
Vid genomförandet av en vinjettstudie är det enligt Jergeby (1999) viktigt att standardisera 
undersökningstillfället för att undvika slumpmässiga inflytanden av olika slag. Vi genomförde 
vinjetten vid två tillfällen, först med de sex specialpedagogerna och sedan med de fyra som 
anmält sitt intresse. Vid det första tillfället hade vi fått hjälp att boka ett konferensrum centralt 
i kommunhuset, där vi genomförde vinjetten. Vid det andra tillfället var vi i ett konferensrum 
på en skola där specialpedagogerna vid det tillfället hade ett möte.  
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Studien genomfördes vid de båda tillfällena på samma sätt för att säkra att alla 
specialpedagoger skulle få samma förutsättningar. Vi presenterade oss själva, vår studie och 
hur genomförandet skulle gå till. Vi berättade att vi i vår studie utgår från vetenskapsrådets 
etiska riktlinjer och att de kommer att vara helt anonyma i studien. Innan studien startade fick 
informanterna möjlighet att ställa frågor om genomförandet. De fick var sitt utdrag av 
vinjetten, papper penna och sudd. Genomförandet tog cirka en timma vid båda tillfällena. Den 
första informanten var klar efter 25 minuter och den som satt kvar längst satt i 50 minuter.  
 
7.6 Etiska ställningstagande 
Inom all forskning är det av stor betydelse att visa hänsyn till de forskningsetiska frågorna för 
att värna om människors integritet. Vi har haft som syfte att följa Vetenskapsrådets etiska 
riktlinjer och principer både vid planering och i genomförandet av studien. Detta för att 
skydda de informanter som har deltagit i studien. Vetenskapsrådets grundläggande 
individskyddskrav kan sammanfattas i fyra allmänna huvudkrav; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2007). 
 
Informationskravet 
Informationskravet står för att forskaren ska informera de berörda informanterna om studien 
syfte samt vad deras svar kommer att användas till i studien. Informanterna ska även 
informeras om att deltagandet är frivilligt samt att de har rätt till att avbryta sin medverkan 
(Vetenskapsrådet, 2007). 
 
Samtyckeskravet 
Vad gäller samtyckeskravet har informanterna rätt att själva bestämma över sin medverkan i 
studien, hur länge samt på vilka grunder de ska delta i. Som forskare har man till uppgift att 
inhämta uppgiftslämnaren och uppgiftsdeltagarens samtycke (Vetenskapsrådet, 2007). 
 
Konfidentialitetskravet 
Informanterna som deltar i studien ska ges största möjliga konfidentialitet, genom att 
deltagarna avidentifieras på ett säkert sätt så att inga av dem ska kunna identifieras. Det är 
viktigt att personuppgifter förvaras på rätt sätt så att inga utomstående ska kunna ta del av 
dem (Vetenskapsrådet, 2007). 
 
Nyttjandekravet 
Detta betyder att det insamlade materialet till undersökningen endast får användas för 
forskningens ändamål. Materialet får heller inte användas eller lånas ut för kommersiellt bruk 
(Vetenskapsrådet, 2007). 
 
För att följa Vetskapsrådets etiska riktlinjer och principer valde vi att skriva ett missivbrev där 
vi informerade om studiens syfte. Missivbrevet (se bilaga 1) skickades både till rektorer och 
till deltagande specialpedagoger. I detta missivbrev framgick det tydligt undersökningens 
syfte, vilka vi var, samt deltagarnas roll. Vidare beskrevs hur undersökningen skulle gå till. 
Det framgick också att deltagandet i studien var frivilligt och att informanterna hade rätt att 
avbryta sin medverkan i studien. Vidare var vi också tydliga med att beskriva deras rätt till att 
vara anonyma. I studien används inga namn utan endast informanternas beskrivningar i form 
av citat. Det är endast informanterna själva och vi som genomfört studien som kan identifiera 
de enskilda specialpedagogers uttalanden. Information gavs också om att resultatet av 
undersökningen kommer presenteras och finnas tillgänglig på GUPEA som är en söktjänst 
och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser. 
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7.7 Bearbetning och analys av insamlat material 
Det insamlade materialet grundar sig i studiens syfte samt i den vinjett som konstruerades 
med tillhörande frågor som skulle besvaras. Utgångspunkten var att de deltagande 
specialpedagogerna fick beskriva sitt förbyggande arbete för en inkluderande lärandemiljö. 
Med hjälp av papper och penna fick de skriva ner sina tankar och reflektioner. Vid en första 
genomläsning av de insamlade texterna, färgkodades och kategoriserades dessa utifrån tre av 
våra frågor som vinjetten byggde på. Genom att använda oss av färgkoder kunde vi lättare se 
likheter och skillnader utifrån informanternas beskrivningar, vilket senare underlättade vårt 
analysarbete. 
 
Vid nästa genomgång av texterna växte det sakta fram andra kategorier och texterna 
omkodades till dessa. En del i analysarbetet som till viss del upplevdes som komplext, var att 
försöka att se bortom informanternas beskrivningar av ett förebyggande arbete, för att 
utforska andra möjliga orsaker än det som framfördes i resultaten. Då vår studie har varit 
inspirerad av hermeneutisk tolkning upplever vi att den har hjälpt oss att se till empirins 
helhet och till dess delar och på så sätt kunna förstå informanternas svar. Vi var här väl 
medvetna om att vår egen förförståelse, erfarenheter och värderingar kunde påverka vår 
analys av resultaten. 
 
Vid analysförfarandet har det skett en process från att vara erfarenhetsnära till att övergå i en 
mer erfarenhetsframskridande tolkning. För att kunna skapa detta har analysarbetet pendlat 
mellan helheten och delarna, där helheten har varit att försöka finna gemensamma betydelser 
och förståelser för hur specialpedagoger beskriver ett förbyggande arbete för en inkluderande 
lärandemiljö. Men processen har också handlat om att ha gått tillbaka till delarna och till att 
förstå vad den enskilda specialpedagogen har uttryckt och beskrivit utifrån sin kunskap och 
erfarenhet. I denna växelverkan har vi haft större möjlighet att kunna vara mer nyanserad i vår 
bearbetning av resultatet och i dess analys samt skapat en djupare förståelse.  
 
7.8 Reliabilitet 
Reliabiliteten kan enligt Stukát (2011) beskrivas som det mätinstrument man använder i 
studien för att mäta det man har för avsikt att undersöka, samt hur bra mätinstrumentet mäter.  
Inom en kvalitativ undersökning kan det finnas reliabilitetsbrister så som feltolkningar av 
frågor, yttre påverkan eller dagsformen hos informanten. Det kan också handla om 
feltolkningar hos bedömaren. I användandet av vinjettmetoden ställs, enligt Jergeby (1999) 
informanterna inför samma kontext, vilket bidrar till att reliabiliteten ökar. Hon menar att 
”påverkan såsom intervjuareffekt och påverkan av socialt tryck på respondenten kan också 
minimeras i vinjettsituationen” (Jergeby, 1999, s. 35). 
 
7.9 Validitet 
Validiteten står för hur bra ett mätinstrument mäter det man i sin studie har för avsikt att mäta. 
Enligt Stukát (2011) finns alltid en risk till felkälla då man genomför en studie med 
människor. Det handlar om hur ärliga informanterna är i sina svar. Det finns också en risk för 
att informanterna lämnar ett svar som de tror låter bra för att vara till lags eller som inte 
erkänner deras eventuella brister. Detta har vi i genomförandet av vinjetten försökt undvika 
genom att skapa en förtroendefull situation.  
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Vinjettmetoden har enligt Jergeby (1999) en god ”intern” validitet. I vinjetten finns inga 
prövningsmetoder att tillgå för att säkra validiteten, utan man får förlita sig på att grundarbetet 
med vinjetten och dess tillhörande frågor är väl genomfört. För att vi ska få en så god validitet 
som möjligt i vår studie har vi i konstruktionen av vinjetten försökt att vara noggranna med 
våra frågeställningar och hur de svarar upp mot studiens syfte, samt hur vi arbetar fram 
vinjetten. Jergeby (1999) skriver att ”Ett noggrant teoretiskt förarbete vid 
vinjettkonstruktionen samt expertbedömningar av vinjetterna tillsammans med förtest av 
följdfrågorna för att få fram oklarheter är några nödvändiga steg i validitetsövervägandena 
under forskningsprocessen” (s. 35).  
 
7.10 Generaliserbarhet 
Generaliserbarheten handlar om vem som representerar studiens resultat och om hur stor 
sannolikheten är att resultaten är överförbara till fler än de som studerats (Stukát 2011). 
Resultatet från vår studie visar i första hand det förebyggande arbete specialpedagogerna 
beskriver utifrån den vinjett de läst och de tillhörande frågor de besvarat. Det gör att 
generaliserbarheten blir svår att bedöma. Å ena sidan är urvalet slumpmässigt, spritt över 
olika kommundelar, men inom samma kommun med samma politiska och ekomomiska 
förutsättningar. Å andra sidan är vinjetten med tillhörande frågor utgångspunkten för 
informanternas svar, men de kan ju ändå påverkas och hämta erfarenheter ur verkligheten. 
Precis som Jergeby (1999) beskriver så har vinjettmetoden har en god ”intern” validitet på 
grund av att man kan vara ganska säker på att informanterna refererar till samma källa i sina 
svar. Men detta kan enligt henne ske på bekostnad av att studiens resultat får en begränsad 
generaliserbarhet till verkligheten. 
 
Ser man till helheten är det en liten grupp bestående av tio specialpedagoger från en och 
samma kommun, vilket gör det rimligt att anta att resultatet inte kan generaliseras till en större 
grupp specialpedagoger eller annan kommun med andra politiska och ekonomiska 
förutsättningar. 
 
 
8. Resultat och analys 
Under detta avsnitt presenteras vad som har framkommit i de texter specialpedagogerna 
beskrivit utifrån den fiktiva vinjetten. Med utgångspunkt i studiens syfte, vilket är att ta reda 
på hur specialpedagoger i en kommuns F-6 verksamhet beskriver det förebyggande arbetet för 
en inkluderande lärandemiljö, har vi valt att presentera resultatet övergripande utifrån de 
frågor specialpedagogerna svarat på. I resultatet utkristalliserades det underrubriker på 
organisation-, grupp- och individnivå som vi valt att använda oss utav, då vi presenterar 
resultat och analys, vilket kan göra läsningen tydligare. Viktigt att poängtera är att det som 
framkommer i resultaten är hur specialpedagogerna beskriver ett förebyggande arbete utifrån 
den fiktiva vinjetten de läst. Vi har haft för avsikt att inte skriva ut några namn, utan kalla de 
medverkande i studien för specialpedagoger, detta för att respektera konfidentialitetskravet. 
Av den insamlade empirin ser vi att specialpedagogerna skrivit ned allt från två sidor till tre 
sidor. Några specialpedagoger har varit detaljerade i sina texter, medan några har svarat ytligt 
på de frågor som ställts.  
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8.1 Studiens övergripande resultat 
Här presenterar vi det övergripande resultat som framkommit utifrån de fyra frågeställningar 
som kompletterar vinjetten (se bilaga 2). 
 
8.1.1 Vilka är de första tankarna hos specialpedagogerna då de läst vinjetten 
Flera av specialpedagogerna reflekterar över den oro och rörlighet som pågår i klassrummet. 
De menar att man behöver arbeta med att skapa sammanhang och struktur i gruppen, vilket de 
tror är en förutsättning för att få en god lärandemiljö. Med struktur menar de dels att 
lärandemiljön kan bli mer begriplig för eleverna då de vet vad som förväntas av dem och dels 
att man behöver renodla lärandemiljön för att minimera yttre stimuli, så som fyllda väggar 
och belamrade white boards.  
 
Resultatet visar att flera av specialpedagogerna anser att skoldagens start är av betydelse för 
hur resten av dagen kommer att gestalta sig. De menar att eleverna behöver tydliga rutiner 
som är återkommande, dels för att de vet vad som förväntas av dem och dels för att starten på 
dagen kan upplevas som mjukare. 
 
I resultatet går att utläsa specialpedagogernas funderingar över hur skolan har organiserat 
verksamheten utifrån elevernas behov och förutsättningar. De menar att det är behövligt att ha 
ett flexiblare tänk kring organisationen och personalfördelningen för att kunna möta elevers 
olikheter i gruppen. De funderar vidare över den lärandeprocess som pågår i klassrummet. De 
menar att vikten bör ligga på den gemensamma lärandeprocessen som sker mellan elev-elev 
och inte som framgår av vinjetten där fokus ligger på det negativa som sker i gruppen. En av 
specialpedagogerna efterfrågar gruppens vi-känsla som enligt denne är en betydelsefull del i 
en inkluderande lärandemiljö. 
 
Några specialpedagoger reflekterar över att vissa av eleverna i vinjetten ställs utanför 
gruppen, genom att de får gå iväg och arbeta enskilt, var av en av eleverna går iväg innan 
samlingen. De ifrågasätter lektionsupplägget och menar att de personer som arbetar i gruppen 
kunde arbeta på ett mer strukturerat sätt. Några menar att eleverna skulle kunna få det 
särskilda stödet de är i behov av i klassens ordinarie undervisning. Det skulle enligt dem i 
förlängningen leda till att lärandemiljön upplevdes som mer inkluderande.  
 
8.1.2 Beskriv hur ett förebyggande arbete kan forma en inkluderande lärandemiljö 
Specialpedagogerna menar att grundarbetet för att arbeta mot en lärandemiljö som är 
inkluderande är att man arbetar förebyggande. Genom att arbeta förebyggande menar de att 
man förhindrar att problem uppstår i elevernas lärandesituation. De menar att det är viktigt att 
utgå från elevernas individuella behov, för att tidigt kartlägga elevernas behov och styrkor och 
genom det kunna göra lärandemiljön tillgänglig för alla. De beskriver vikten av att kunna 
”vända om” och se möjligheter istället för hinder och svårigheter i lärandet. Flera av 
specialpedagogerna anser att skolorna behöver se den mångfald elever som ingår i 
gemenskapen och göra dem delaktiga i denna. Av den insamlade empirin framstår 
förhållningssätt och bemötande som de två begrepp som lägger grunden för en inkluderande 
lärandemiljö.  
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8.1.3 Vilka är de viktigaste förebyggande faktorerna som bidrar till en inkluderande 
lärandemiljö 

Resultatet visar att det finns några faktorer som sticker ut i den insamlade empirin, som enligt 
specialpedagogerna ses som de mest betydelsefulla delarna för att en inkluderande 
lärandemiljö ska kunna infinna sig. En grundläggande del är arbetet med skolans värdegrund 
och hur det förankras i verksamheten. Det handlar enligt dem om vilken människosyn och 
förhållningssätt som genomsyrar skolans vardag och hur skolan skapar en verksamhet som 
bygger på gemenskap och där eleverna tillåts att bli delaktiga. En annan betydelsefull faktor 
som visar sig i resultatet är att kunna arbeta med hur skolans personal kan ta tillvara på 
elevers olikheter i undervisningen. Det handlar enligt några av specialpedagogerna om att 
kunna ge eleverna förutsättningar för att lära av varandra och att se olikheterna som 
möjligheter som berikar.  
 
Samarbetet med olika professioner ses som en grundsten i en inkluderande lärandemiljö. Det 
handlar om att få en förståelse för hela elevens lärandesituation, så att denne utvecklas utifrån 
sina förutsättningar, men det handlar också om ett samarbete elever emellan och hur de i 
interaktion med varandra utvecklar sitt lärande. Det som också kan utläsas som en viktig 
faktor är samtalets betydelse. De menar bland annat de reflekterande samtal som förs i 
kollegiet och som enligt dem bidrar till ökade kunskaper och utveckling av lärandemiljön. 
 
8.1.4 Vilket förebyggande arbete kan du som specialpedagog bidra med för att 

lärandemiljön ska bli inkluderande 
I resultatet beskriver specialpedagogerna hur de bidrar till en inkluderande lärandemiljö 
genom att de upplever sig själva som den person som är lite av en samordnare mellan olika 
professioner. De menar att de fungerar lite som ett paraply över organisationen och kan 
genom detta samordna och se helheten med elevens bästa i fokus. De ger bilden av sig själva 
som en person som i sitt uppdrag håller i många olika delar. De beskriver bland annat hur de 
implementerar den senaste forskningen kring specialpedagogiska frågor, samt håller i 
fortbildning för hela personalgruppen med målet inställt mot en inkluderande lärandemiljö. I 
det förbyggande arbete som specialpedagogerna beskriver utkristalliseras tydligt faktorer eller 
”nycklar” för en inkluderande lärandemiljö på organisation-, grupp- och individnivå (se tabell 
1 sidan 37). 
 
 
8.2 Organisationsnivå 
För att det förebyggande arbetet kring inkluderande lärandemiljö ska slå rot och lyckas menar 
flera av specialpedagogerna att det är viktigt att starta arbetet med inkludering redan på 
organisationsnivå. Det kan enligt dem handla om att skapa en gemensam förståelse för 
begreppet inkludering tillsammans med all berörd personal. Då en gemensam förståelse 
uppstår skapas en röd tråd i hela verksamheten, från ledning och hela vägen ner till 
klassrummet.  
 
En av specialpedagogerna nämner också att det är viktigt att både politiker och skolledning 
har kunskap om begreppet inkludering för att det ska få fäste i hela organisationen.  
 

En stödjande ledning är en viktig förutsättning för att en inkluderande lärandemiljö ska 
utvecklas 

 
Endast en av specialpedagogerna anser att skolan ska använda inkludering med förstånd.  
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Inkludering med förstånd där målet ska vara total inkludering, men hur når vi dit och hur 
lång tid ska det få ta? 

 
Denne menar på att målet ska vara total inkludering, men har svårt att se hur skolan kan nå 
detta mål. Vidare ställer sig specialpedagogen frågan hur skolan ska förändras och formas för 
att den ska anses vara inkluderande. 
 
Några av specialpedagogerna skriver att tidiga insatser på organisationsnivå är självskrivna 
för att en inkluderande lärandemiljö ska uppstå. Organisering av elevgruppen verkar vara en 
viktig del arbetet. Det kan enligt dem leda till en flexibilitet inom skolans ramar. En av dem 
skriver att:  
 

Det är en viktig del att öka vuxentätheten i de tidigare skolåren vilket bidrar till en 
flexiblare organisation 

 
Vidare menar specialpedagogerna på att utifrån flexibla grupper kan skolan möta elevernas 
behov och förutsättningar på ett bättre sätt.  
 
Ur empirin har det framkommit att specialpedagogens uppdrag i det förebyggande arbetet kan 
innebära att specialpedagogen arbetar övergripande. En av specialpedagogerna beskriver det 
som en triangel, där eleven sätts i fokus och där skolutveckling, handledning och 
dokumentation är tre viktiga områden som specialpedagogen dagligen utgår ifrån för att möta 
elevernas olika behov. I resultatet beskriver specialpedagogerna att deras förebyggande arbete 
bland annat handlar om att handleda personalgruppen och arbetslag. Det kan betyda att 
specialpedagogen handleder lärarna utifrån en situation som uppkommit i klassrummet, men 
det kan också innebära att specialpedagogen handleder lärarna utifrån enskilda elevers behov 
och förutsättningar i undervisningen. Enligt specialpedagogerna kan handledning också 
innebära att specialpedagogen i förebyggande syfte handleder arbetslaget med målsättningen 
att undanröja hinder i lärandemiljön.  
 

Det handlar om att diskutera hur man tänker kring struktur, planering, personalens 
metoder, samt samspel i gruppen rörande de elever som ingår i denna 

 
Ett annat viktigt område som framkommer i resultatet är samtalets betydelse. De beskriver 
samtalet som en form av handledning, men de poängterar att samtalet är en mer kontinuerlig 
process i det dagliga arbetet. En av specialpedagogerna nämner vikten av att samtala och 
reflektera med personalgruppen för att möta elevernas olikheter. 
 

I våra samtal diskuterar vi didaktiska frågor hur läraren kan förändra undervisningen för att 
kunna nå alla elever 

 
Denne menar att det är viktigt att föra samtal med den personal som arbetar runt elevgruppen, 
där man tillsammans bollar tankar om hur man kan möta elevernas olikheter.  
 
Enligt specialpedagogerna är en god relation med personalen en av de absolut viktigaste 
förutsättningarna för att ett utvecklande samtal ska äga rum. 
 

Det absolut viktigaste är att ha en god relation med lärarna så att man tillsammans kan 
arbeta mot en inkluderande lärandemiljö. 
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Värdegrundsfrågor är, enligt flera specialpedagoger, det absolut viktigaste att arbeta med för 
att uppnå en inkluderande lärandemiljö. De anser sig vara lite av spindeln i nätet att 
tillsammans med rektor planera utvecklingsområden där personalen arbetar aktivt med 
värdegrunden på skolan. En specialpedagog beskriver att denne arbetar aktivt i ett 
antimobbningsteam där man betonar det förebyggande arbetet i varje årskurs. Några andra av 
specialpedagogerna menar att det synsätt som existerar på skolan ligger till grund för hur man 
bemöter elevernas olikheter och vilken lärandemiljö som råder på skolan.  
 

Det synsätt man har i grunden påverkar lärandemiljön 
 
Målet är en skola där värdegrundsfrågor om människosyn och öppenhet för elevers 
olikheter råder 

 
De menar vidare på att det handlar om att all personal på skolan har ett accepterande 
bemötande kring elevers olikheter. De menar vidare att eleverna speglar de vuxna som finns 
omkring dem och det är därför viktigt att de vuxna har en gemensam värdegrund att stå på.  
 

En viktig hörnsten är att arbeta med värdegrunden vilket skapar en lugn och trygg 
arbetsplats för både elever och lärare där man möter varandra med respekt utifrån varandras 
olikheter 

 
En annan specialpedagog nämner svårigheten med att få personalen att ”göra synvändor” det 
vill säga att se elevernas möjligheter och hur de kan berika gruppen och undervisningen, 
istället för att gå på i gamla banor och se hindren i lärandemiljön. 
 
För några av specialpedagogerna innebär det förebyggande arbetet för en inkluderande 
lärandemiljö att ta del av senaste forskning inom området för att delge detta vidare till övrig 
personal.  
  

Jag hänvisar ofta till vad senaste forskningen säger om inkludering för att personalen ska 
förstå att de måste arbeta forskningsbaserat 

 
De ser detta uppdrag som mycket viktigt för att medvetandegöra personalen om att de måste 
arbeta forskningsbaserat. Det kan också innebära att anordna studiecirklar för personal där 
man tillsammans finner ny kunskap och förståelse via litteratur.   
 
Ett ytterligare centralt område som framkommer i resultatet kring det förebyggande arbetet på 
organisationsnivå är samarbetet med andra professioner så som exempelvis elevhälsan. I 
uppdraget ses samverkan mellan olika professioner och instanser som en betydelsefull 
förebyggande faktor. Samverkan kan innebära att varje profession har en bidragande del till 
att se hela elevens lärandemiljö och genom det skapa rätt förutsättningar för denne. Enligt 
några specialpedagoger kan det handla om att de olika professionerna som deltar i elevhälsan 
diskuterar och analyserar, samt tar del av varandras kunskaper för att möta den enskilde 
elevens behov och genom det undvika att elever hamnar i utanförskap. 
  

Ett samarbete är viktigt för att få en samsyn hur man på allra bästa sätt kan få eleven att nå 
så långt som möjligt och må gott under resans gång 
 
Det är viktigt att utredningar görs kring den enskilde eleven för att klargöra styrkor och 
behov när det går utanför vårt kompetensområde 

 
Genom att samverka i ett elevhälsoteam, skapas ett helhetstänk kring elevens hela 
skolsituation, vilket några anser som betydelsefullt. De menar att en god relation och ett gott 
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samarbete med alla involverade kring eleven är en förutsättning för att skapa en samsyn för 
hur man på bästa sätt kan möta eleven i sin skolsituation. En annan av specialpedagogerna 
anser att det huvudsakliga uppdraget i yrkesrollen är att tillsammans med personal, elever och 
föräldrar sträva efter att finna ”nycklar” som möjliggör en god lärandemiljö. 
 
 
8.3 Analys av organisationsnivå 
Av resultatet framgår att flera av specialpedagogerna beskriver att ett av de förebyggande 
arbeten de har är att implementera begreppet inkludering i hela organisationen. De uttrycker 
att ledningens stöd är av stor vikt i detta arbete. Detta är något som visade sig vara en 
framgångsmetod i Essunga kommun då Persson och Persson (2012) följde kommunens 
förändringsarbete. Specialpedagogerna anser vidare att inkludering lätt kan bli ett begrepp 
som kan bli hängande i luften och sväva förbi om det inte förankras i alla led. Nilholm (2006) 
menar att det finns faktorer som är viktiga för att inkluderande processer ska uppstå i 
verksamheten, bland annat handlar det om att det finns ett ledarskap med en klar vision, där 
skolledningens stöd och vägledning är avgörande i processen. Dessa faktorer utmärker skolor 
som inte bara möter elever i behov av särskilt stöd, utan fokuserar på alla elever. Även 
Persson och Persson (2012) menar på att en av de grundläggande delarna som visade sig vara 
av stor vikt då de följde ett inkluderingsarbete i Essunga kommun var att de gjorde en 
gemensam tolkning av skolans uppdrag och ansvar utifrån styrdokumenten och detta 
resulterade i en gemensam utgångspunkt för verksamheten.  
 
De flesta av specialpedagogerna nämner handledning som en förebyggande åtgärd för att 
skapa en inkluderande lärandemiljö. Handledning är något som enligt examensförordningen 
ingår i specialpedagogens uppdrag (SFS 2007:638). Det framkommer i resultatet att de anser 
att det är utifrån handledning som de kan hjälpa lärare att skapa en god lärandemiljö som 
inkluderar alla elever. Handledning kan också innebära att hjälpa lärare att reflektera över en 
lärandesituation eller svårigheter som uppstår. Detta resultat kan jämföras med Bladinis 
resultat från 2004 där hon konstaterar att specialpedagogen ser sin uppgift som att ”hjälpa 
pedagogerna till egen reflektion” (s. 99). En förutsättning för att lyckas med detta är 
skapandet av en god relation, vilket också specialpedagogerna i vår studie uttrycker. Detta är 
något som framkommer även i Bladinis avhandling där specialpedagogerna uttrycker att ”En 
viktig förutsättning för det handledande samtalet sägs vara att det finns en tillitsfull relation 
mellan parterna. Pedagogerna måste känna förtroende för specialpedagogen” (Bladini, 2004, 
s. 78).  
 
Samtalets betydelse framkommer i resultatet som ett viktigt område i det dagliga arbetet. Det 
handlar om att specialpedagogen tillsammans med lärarna under samtalet ger möjlighet till 
reflektioner kring elevers olikheter. Detta går i linje med Göranssons (2013) tankar om 
betydelsen av reflekterande samtal för att utveckla skolans verksamhet och anpassa 
undervisningsstrategier utifrån elevers olikheter. 
 
I resultatet framgår det också att det för några av specialpedagogerna är viktigt att ta del av 
senaste forskning inom inkluderingsområdet för att delge detta vidare till övrig personal.  
Enligt examensförordningen för specialpedagogsexamen SFS 2007; 638 är en av 
specialpedagogens uppgift att visa på kunskaper hämtade ur aktuell forskning. Persson och 
Persson (2012)  noterade att en viktig del i implementeringsarbetet i Essunga kommun var att 
man skapade en pedagogisk kunskapsbas med aktuell forskning som grund.   
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Specialpedagogernas samarbete med det övriga elevhälsoteamet ses som ett viktigt 
förebyggande arbete för att skapa en inkluderande lärandemiljö som ser till elevers olikheter. 
Detta styrks i skollagen som betonar vikten av att elevhälsan främst ska arbeta förebyggande 
för att stödja eleverna i deras utveckling. En av specialpedagogerna uttrycker att 
 

Genom diskussioner med elevhälsoteam och rektor kan man undanröja hinder som orsakar 
svårigheter i lärandemiljön för alla elever  

 
I regeringens proposition 2009/10:165 skriver de att ”Skolan har ett ansvar för att skapa en 
god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling” (s. 276). Det 
betyder att specialpedagogen tillsammans med elevhälsan skulle i ett förebyggande arbete 
kunna sträva mot en inkluderande lärandemiljö genom att låta lärandemiljön se till elevernas 
mångfald. Hjörne och Säljö (2013) påvisar en brist i arbetet inom elevhälsoteamet. De menar 
att elevhälsoteamet i sitt analysarbete av elevers svårigheter i många fall förlägger problemen 
hos den enskilde individen, istället för att se till den pedagogiska miljön runt eleven.   
 
Av resultatet framgår att det som specialpedagogerna anser vara det mest betydelsefulla 
förebyggande arbetet för en inkluderande lärandemiljö är arbetet med skolornas värdegrund 
och dess förhållningssätt. I riktlinje med Lgr 11 är skolornas uppdrag tydligt beskrivet då det 
gäller vilken skyldighet dessa har.  
 

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en 
som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och 
respekt för vår gemensamma miljö (Skolverket, 2011, s. 7).  

 
Specialpedagogerna anser att personalens värderingar och förhållningssätt genomsyrar hela 
skolan och hur lärandemiljön utformas, det är därför viktigt att arbeta förebyggande med 
dessa frågor. Persson och Persson (2012) skriver att en viktig del i värdegrundsarbetet i 
verksamheten är att skolan arbetar för respekt, tolerans och förståelse av varandras olikheter 
genom att se, bemöta och lära känna varje enskild elev. De menar vidare på att det 
förändringsarbetet som de följde i Essunga kommun med inkludering som vägledande 
princip, efter hand blev allt mer en värdegrundsfråga där det handlade om att stödja varandra 
och samarbeta för att alla elever ska nå framgång.  
 
8.4 Gruppnivå 
Ett centralt begrepp som flera av specialpedagogerna anser vara det absolut viktigaste att 
arbeta med, för en inkluderande lärandemiljö på gruppnivå är att skapa delaktighet för alla 
elever i undervisningen samt i den gemenskap som finns i gruppen. De menar att man som 
specialpedagog får handleda och stötta läraren i det dagliga arbetet för att skapa rätt 
förutsättningar i lärandemiljön. Det kan innebära att tillsammans med lärare titta på 
lektionsupplägget samt att försöka anpassa läromedel, så att eleverna görs delaktiga utifrån 
deras förutsättningar, men också att eleverna är aktiva i lärandesituationen. Några av 
specialpedagogerna anser att begreppet ”delta” har en betydande roll mot bakgrund av att det 
gynnar samarbetet mellan eleverna och mellan elever och lärare i den inkluderande 
lärandemiljön. 
 

Det handlar om att skapa förutsättningar för delaktighet, där alla elever är delaktiga i sitt 
lärande tillsammans med andra 
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Att skolan tar tillvara på alla elevers olikheter för att skapa en lärandemiljö som berikar 
 
En av specialpedagogerna menar att arbetet med elevgruppen bidrar till att lärare och elever 
arbetar och lär tillsammans och av varandra. Denne poängterar att det är av stor vikt att 
eleverna ska känna en delaktighet i gruppen. Detta kan i sin tur medföra att en ”vi” känsla 
uppstår, vilket resulterar en miljö där alla är lika viktiga. Några av specialpedagogerna menar 
att deras roll är att stötta lärare för att skapa ett klimat som sätter samtalet lärare- elever, elev-
elev i fokus. Detta kan enligt dem resultera i en förståelses för gruppens olikheter.   
 
Flera av specialpedagogerna talar om ett tillåtande klimat i klassrummet som en 
grundförutsättning för elevers delaktighet och lärande. Någon av specialpedagogerna anser att 
man kan göra gruppen flexibel genom att variera gruppstorlek utifrån vad eleverna ska lära 
och på det sättet göra eleverna mer delaktiga i lärandet. Det handlar enligt en specialpedagog 
om att variera gruppens storlek så att tid ges till gruppen. 
 
Två centrala begrepp som går att utläsa i resultatet är klassrumsmiljön och det sociala 
klimatet. Några specialpedagoger menar att detta är en viktig del för att forma ett tillåtande 
klimat i en inkluderande lärandemiljö. De skriver att det är viktigt att i samarbete med läraren 
skapa en struktur i lärandemiljön som är avskalad. Det kan handla om att ta bort onödig 
information och röja för att få in luft och ljus i klassrummet. Några av specialpedagogerna 
anser det är av stor vikt att klassrummet möbleras och dekoreras lagom. De skriver vidare att 
det är viktigt att organisera i klassrummet för att skapa en vilsam atmosfär som är behaglig för 
ögat och att vistas i. 
 

Vad gäller lärandemiljön så får den inte innehålla alltför mycket stimuli som fyllda väggar 
och en belamrad whiteboard 
 
En viktig del är att se till så att inte inredningen i klassrummet är överbelastad 

 
I resultatet framgår rutiner och utformning av undervisningen som en betydelsefull strategi. 
Enligt specialpedagogerna är en förebyggande åtgärd att utifrån genomtänkta rutiner ha en 
gemensam uppstart tillsammans med alla elever och där dagen görs konkret och ger eleverna 
en förståelse för vad som förväntas av dem under dagen.  Detta skapar enligt en av 
specialpedagogerna en trygghet för eleverna under deras skoldag. En annan faktor som det 
skrivs om är utformningen av undervisningen. Här menar några av specialpedagogerna på att 
det är viktigt att lärarna planerar undervisningen dels utifrån hur de lärare som ansvarar för 
undervisningen och vem som gör vad och dels utifrån elevernas olika kunskapsnivåer. 
 
På gruppnivån beskrivs hur specialpedagogerna bidrar i det förebyggande arbete för en 
inkluderande lärandemiljö. Här framkommer att klassrumsobservationer är vanligt 
förekommande bland flera av specialpedagogerna. Klassrumsobservationer ligger till grund 
för hur man kan forma en inkluderande miljö utifrån den elevvariation som råder. 
Specialpedagogerna beskriver hur de genom observationer kan anpassa strukturen i 
klassrumsmiljön, oftast genom att renodla och rensa för att ta bort onödig stimuli. En av 
specialpedagogerna anser också att det är betydelsefullt att även göra observationer utanför 
klassrummet, där man får möjlighet att se eleven i en annan miljö. Det handlar också om att 
se hur man kan hjälpa lärare att planera och tydliggöra undervisningen utifrån de resurser som 
finns tillgängliga, men också att ge lärarna olika metoder och verktyg för att möta alla elever 
utifrån den kunskapsnivå de bifinner sig på.  
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Genomgående i specialpedagogernas beskrivningar finner vi att klassrumsobservationer är 
något som också används för att studera samspelet i gruppen. Det handlar om att finna den 
inneboende kulturen och utifrån denna hjälpa lärarna att se möjligheter för att göra alla elever 
delaktiga i undervisningen. En av specialpedagogerna nämner Vygotskijs tankar om att elever 
lär i samspel med andra och ser därför observationer av gruppens samspel som en 
betydelsefull förebyggande faktor.  
 
 
8.5 Analys av gruppnivå 
Av resultatet framgår det att specialpedagogerna upplever att kärnan i det förebyggande 
arbetet mot en inkluderande lärandemiljö på gruppnivå handlar om att specialpedagogen 
tillsammans med läraren arbetar aktivt med elevgruppen för att skapa en delaktighet och 
gemenskap för alla elever. Ett av de områden specialpedagogerna nämner är att de 
tillsammans med lärare tittar på lektionsupplägget samt att de försöker anpassa läromedel, så 
att eleverna görs delaktiga i undervisningen utifrån deras förutsättningar, men också att 
eleverna är aktiva i lärandesituationen. Nilholm och Göransson (2013) menar att gemenskap 
och delaktighet handlar om att läraren skapar tillfällen i klassrummet där det förs 
gemensamma diskussioner, där alla elever bidrar med sina erfarenheter och kunskaper och där 
eleverna involveras i varandras lärande. ”Delaktighet i lärandet kan både innebära att man 
tillägnat sig en viss kunskap men också att få vara en del av inkluderande läroprocesser” 
(Nilholm och Göransson, 2013, s. 28). De menar liksom Säljö (2000) och Alexandresson 
(2009) på att lärandet sker tillsammans med andra och genom detta formas en ”vi” känsla i 
gruppen.  
 
Ett annat område som specialpedagogerna anser vara en grundförutsättning för delaktighet 
och lärande är att skapa ett tillåtande klimat i elevgruppen.  Detta går i linje med det Westling 
Allodi (2010) skriver om i sin studie, där hon menar att det redan i de tidiga skolåren är 
viktigt att skapa goda pedagogiska miljöer för att skydda elever från skolmisslyckanden.  
 
Ett tredje område specialpedagogerna nämner är deras stöd till lärare för att tillsammans finna 
verktyg för att skapa ett klimat som sätter samtalet lärare- elever, elev-elev i fokus. Dessa 
samtal kan leda till att eleverna känner sig socialt och pedagogiskt delaktiga. Enligt 
Strandberg (2006) är det svårt för eleverna att bli delaktiga på avstånd. Det är därför viktigt att 
lärandemiljön präglas av interaktion och samspel elev-elev, men också elev-lärare för att 
eleverna ska göras delaktiga i deras lärandeprocess. Detta ses som en hörnsten i ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande (Säljö, 2000). Alexandersson (2009) menar att det är 
viktigt att läraren formar en aktiv och social lärandemiljö där det ges möjlighet för elever att 
utveckla deras samspelsmöjligheter. Även Säljö (2000)  menar att det pedagogiska mötet som 
sker mellan lärare och elev, elev och elev, där båda parter är aktiva, bidrar till den sociala 
lärandesituationen. I studien lära tillsammans (2013) påvisar författaren att ett 
samarbetsorienterat lärande leder till möjligheter för elever att vara delaktiga i gruppen. Med 
ett samarbetsorienterat lärande medan denne att ”varje individ ges möjlighet att visa sina 
styrkor genom att ta initiativ, ansvar och ibland vägleda sina kamrater” (s. 10). 
 
Ett fjärde område som specialpedagogerna arbetar förebyggande med för att eleverna ska bli 
delaktiga och känna gemenskap i gruppen är att använda sig av observationer. De menar att 
de genom observationer kan finna den inneboende kulturen och utifrån denna hjälpa lärarna 
att se möjligheter och undanröja hinder för att göra alla elever delaktiga i undervisningen. 
Enligt examensförordningen (SFS 2007:638) ska specialpedagogen ” visa förmåga att kritiskt 
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och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete och i arbetet med 
att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer” (s. 5). Hjörne och Säljö (2013) menar 
att man sällan analyserar den pedagogiska miljön i sin helhet, utan lägger problematiken på 
den enskilde eleven. 
 
Flera av specialpedagogerna menar att ett förebyggande arbete är att i samarbete med läraren 
skapa en struktur i lärandemiljön. Strukturen kan enligt specialpedagogerna handla om 
utformningen av undervisningen, genomtänkta rutiner samt en miljö som präglas av en 
avskalad och behaglig atmosfär. Detta menar de på leder till en trygghet för eleverna då det 
vet vad som förväntas av dem. Gerrbo (2012) menar på att ett förebyggande arbete betyder att 
man förekommer att oönskade situationer inte uppstår. Han menar på att det är viktigt att 
eleverna förbereds om vad lektionen kommer att innehålla, samt hur skoldagen kommer att se 
ut. Ahlberg (2001) betonar vikten av att skapa en balans mellan variation och struktur i 
undervisningen för att skapa en god lärandemiljö för alla elever. ”Variationen bidrar till 
elevernas kunskapsutveckling och lust att lära och strukturen till att ge alla elever möjligheter 
att ta ansvar för det egna lärandet” (Ahlberg, 2001, s. 165). Hon menar vidare att det 
kommunikativa relationsinriktade perspektivet bygger på hur skolor bör synliggöra och möta 
den variation av elever som är i behov av särskilt stöd. 
 
 
8.6 Individnivå 
Av de specialpedagoger som deltar i studien anser några av dem att ett förebyggande arbete 
för att skapa en inkluderande lärandemiljö kan bestå av att man kartlägger och gör en analys 
av elevernas behov och förmåga för att därigenom kunna skapa en fungerande miljö, där 
undervisningen utgår ifrån alla elevers förutsättningar, erfarenheter och kunskaper. Detta kan 
enligt en av specialpedagogerna, för den enskilde eleven innebära att man anpassar 
lärandesituationen genom bildstöd, konkret material, placering, samt enskilda genomgångar, 
för att denne ska ges förutsättningar att delta i klassrumsundervisningen. Enligt några av 
specialpedagogerna handlar det också om att introducera berörda elever i digitala hjälpmedel 
utifrån de behov som eleven har. 
 
Ett annat arbete som specialpedagogerna anser vara viktigt på individnivå är att screena alla 
elever i en elevgrupp. Tidiga insatser menar flera av specialpedagogerna är betydelsefulla för 
att på ett tidigt stadium finna de elever som riskerar att hamna i svårigheter.  
 

Det är viktigt med tidiga insatser, att inte vänta och se vad som händer 
 
Aldrig mer ska man i verksamheten höra, vi väntar och ser 

 
De nämner vikten av att göra kontinuerliga kartläggningar som påbörjas redan i förskoleklass 
inom läs- och skrivinlärning samt matematiken. Detta menar de vidare på är grunden till att 
kunna göra tidiga insatser för att säkerställa kunskapsutvecklingen hos alla elever.  
 

Tåget går nu, det gäller att ta vara på tiden. Det går inte att backa 
 

Några av specialpedagogerna beskriver ett förebyggande arbete där man plockar ut eleven ur 
elevgruppen och ger denne särskilt stöd. En av dem menar på att det är viktigt att 
”specialträna” med den enskilde eleven genom att kompensera de förmågor som eleven 
behöver träna på, för att sedan låta eleven återigen arbeta i klassen. För en annan av 
specialpedagogerna handlar det om att verksamheten kan erbjuda en till en metod om behov 
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finns då detta kan användas i intensivläsningsperioder där eleven under en viss period, helst 
dagligen, får möjlighet att utveckla och förbättra sin läsning. 
 

Att starta arbetet med elever i behov av särskilt stöd i ett tidigt skede föra att bygga upp 
kunskap och förståelse kring annorlunda elevers utveckling 

 
Ett förebyggande arbete som flera av specialpedagogerna anser vara det absolut viktigaste att 
arbeta med för en inkluderande lärandemiljö på individnivå är att man använder sig utav 
genomtänkta åtgärder som är förankrade i den pedagogiska kartläggningen. Det handlar inte 
om något ”kvick fix” utan om långsiktigt arbete så att det blir en hållbar lärandesituation för 
eleven. Här anser flera av specialpedagogerna att det är viktigt att eleven också görs delaktig, 
genom att vara lyhörd för dennes åsikter och att man bygger arbetet utifrån dennes tidigare 
kunskaper så att eleven får möjlighet att lyckas i lärandet.  
 

Det handlar om att möta eleven där den befinner sig i sin utvecklingszon 
 
En förebyggande faktor är att göra eleverna delaktiga i sitt lärande utifrån sina mål i tidig 
ålder 

 
En specialpedagog nämner att skolan bör utgå från elevernas behov då man tittar på den 
sociala miljön runt eleven. Denne menar vidare på att om det uppstår svårigheter i gruppen för 
en enskild elev är det betydelsefullt att man sakta och varsamt socialiserar in denne i gruppen 
istället för att riskera att denne senare blir exkluderad ut ur gruppen.  
 
8.7 Analys av individnivå 
Ett förebyggande arbete på individnivå kan enligt flera av specialpedagogerna innebära att de 
gör en pedagogisk kartläggning med tillhörande analys av elevernas förutsättningar och 
behov.  Detta ligger i linje med examensförordningen (SFS 2007:638) som påvisar att 
specialpedagogen ska ”visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska 
utredningar och analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå” (s. 5). Det 
som tydligt framkommer i resultatet är de strategier som specialpedagogerna beskriver för att 
anpassa lärandesituationen för den enskilde eleven. Detta går i linje med Fischbeins(2007) 
tankar om att se möjligheter i elevernas individuella behov för att skapa en lärandemiljö där 
alla elever utvecklas.  
 
Resultatet visar att flera av specialpedagogerna anser att arbetet med att screena alla elever 
som en förebyggande åtgärd är viktigt och i längden leder till att eleverna undviker att hamna 
i svårigheter. Göransson (2013) hävdar att det är viktigt att använda sig utav screening och att 
stödåtgärder sätts in i ett tidigt skede, för att eleverna ska nå målen. Ström och Lahtinen 
(2012) menar att det är av betydelse att skolan tidigt kan säkerställa elevernas 
kunskapsutveckling genom att ge dem goda basfärdigheter bland annat inom läs- och 
skrivutveckling samt matematik. De hävdar att ”Tidiga intensiva satsningar kan ses som 
förebyggande av segregering och betydelsefulla ur ett inkluderingsperspektiv” (Ström & 
Lahtinen, 2012, s. 101). Även Westling Allodi (2010) menar att skolan har en skyldighet att 
bygga en trygg pedagogisk miljö och menar att man genom det skyddar elever från att 
misslyckas i skolan. Hon anser precis som Ström och Lahtinen (2012) att det handlar om att 
förebygga skolsvårigheter genom att ge ett gott stöd inom läs och skrivutveckling och 
matematik tidigt. 
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Av resultatet framgår det att några av specialpedagogerna beskriver ett förebyggande arbete 
där man plockar ut eleven ur elevgruppen och ger denne särskilt stöd. Enligt Nilholm (2003) 
har det kompensatoriska perspektivet fortfarande en fast förankring i verksamheten. Det 
innebär att problemen förläggs hos den enskilde eleven och att denne i många fall exkluderas 
ur lärandemiljön för att kompenseras för sina brister. En av dem menar på att det är viktigt att 
”specialträna” med den enskilde eleven genom att kompensera de förmågor som eleven 
behöver träna på, för att sedan låta eleven återigen arbeta i klassen. 
 

När läraren har möjliggjort för inlärning är det viktigt med kartläggning av alla elever för 
att se vad eleverna behöver extra stöd i. Det blir specialläraren som plockar ut de elever 
som behöver extra stöd ut ur klassrummet för att bedriva en till en undervisning 

 
Giota (2013) menar i sin rapport att skolor väljer att plocka bort de elever som av någon orsak 
inte klarar av att nå de kunskapskrav som är ställda enligt läroplanen. Det som också sker är 
att de elever som av omgivningen uppfattas som störande får gå i en särskild 
undervisningsgrupp. Även Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården och Jacobsson 
(2004) har i sin narrativa intervjustudie funnit att specialpedagogen förväntas oftast av 
kolleger och skolledning arbeta med specialundervisning av elever. Det kan handla om att 
specialpedagogen arbetar individuellt med eleverna för att motivera dem i sitt lärande. 
”Specialpedagogerna förväntas att arbeta med de elever vilka inom en överskådlig tid ses ha 
möjlighet att återanpassas till undervisningen” (s. 206).  
 
Specialpedagogernas upplevelse är att deras främsta arbetsuppgifter blir kompensatoriska för 
de elever som är i behov av särskilt stöd. Det kan handla om att arbeta med ett visst område i 
lugnare takt i exempelvis svenska för att eleven ska inhämta de kunskaper som upplevs 
saknas.  Nilholm (2003) menar att ett kompensatoriskt synsätt innebär att problem som 
uppstår förläggs hos den enskilde eleven och skolan utgår från att kompensera dessa. Detta 
står i motsats till det relationella perspektivet där det specialpedagogiska arbetet bör vara en 
naturlig del i undervisningen och där svårigheter är något som uppstår i mötet med 
omgivningen (Emanuelsson, Persson, Rosenqvist, 2001). 
 
Tabell 1: specialpedagogens arbete på organisations-, grupp respektive individnivå. 
 
Organisationsnivå 
 
• Implementering av 

inkluderingsbegreppet 
• Tillför aktuell forskning 
• Organisation av 

verksamheten 
• Skapa flexibla elevgrupper 
• Skolutvecklingsfrågor 
• Handledning 
• Dokumentation 
• Samarbete med olika 

professioner 
• Reflekterande samtal 
• Arbetar övergripande med 

värdegrundsfrågor  
 

Gruppnivå 
 
• Att skapa vi-känsla i 

elevgrupperna 
• Att skapa en miljö där 

eleverna lär av och med 
varandra 

• Arbeta med skapa en god 
klassrumsmiljö 

• Klassrumsobservationer 
• Rutiner och utforming av 

undervisning 
• Flexibla lärandegrupper 

Individnivå 
 
• Pedagogiska kartläggningar 
• Screening av elevers 

kunskaper 
• Se till att det finns material 

för alla elevers behov 
• Specialträna med enskilda 

elever 
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9. Diskussion 
Denna studie syftar till att ta reda på och analysera hur specialpedagoger beskriver det 
förebyggande arbetet för en inkluderande lärandemiljö. Diskussionskapitlet inleds med en 
reflektion kring metod, där vi diskuterar valet av vinjettmetodens styrkor respektive 
svagheter. Därefter följs en diskussion kring studiens resultat där vi har valt ut några områden 
som vi granskar, knyter an till tidigare forskning samt kopplar detta till studiens teoretiska 
utgångspunkt. Kapitlet avslutas med att sammanfatta studiens bidrag till specialpedagogens 
förebyggande arbete samt förslag till framtida forskning.  
 
9.1 Metoddiskussion 
Målet har varit att få en inblick i specialpedagogers förebyggande arbete. Utifrån vårt syfte 
med tillhörande frågeställningar ansåg vi att en hermeneutisk ansats och dess 
tolkningsprocess tillsammans med en kvalitativ metod kunde ge oss svar på studiens syfte. 
Därmed kunde vi utesluta att använda oss utav en kvantitativ metod. En viktig utgångspunkt i 
vårt metodval var att försöka få informanterna att genom anonymitet kunna ge så ärliga svar 
som möjligt genom öppna frågor. Det gjorde att valet föll på vinjettmetoden, dels för att 
informanterna kunde vara anonyma och dels för att de ställdes inför samma fiktiva berättelse 
som utgångspunkt i deras reflektioner och beskrivningar. Att vi valde att inte genomföra en 
intervju med öppna frågor berodde dels på att vi ville ge informanterna samma utgångspunkt 
genom den fiktiva berättelsen, dels för att vi ville slippa att omedvetet styra informanternas 
svar och dels för att genom anonymiteten kunna få ett ärligare svar.  
 
Nackdelen med att vi använde oss utav vinjettmetoden var att vi inte kunde ställa några 
följdfrågor för att få ett djupare svar. I vissa delar av tolkningsarbetet upplevde vi 
informanternas svar som otydliga eller ofullständiga, vilket i sin tur har påverkat analysarbetet 
då vi inte fullt ut kunnat tolka hur de menar. Detta skulle kunna bero på att våra frågor var 
snarlika varandra eller att frågorna inte var tillräckligt tydligt formulerade. En annan nackdel 
med att använda vinjettmetoden är att om informanterna ställs inför situationer de själva inte 
upplevt, kan de ge svar som de i det vardagliga arbetet inte hade valt. Detta har vi försökt att 
undvika genom att utforma vinjetten så vardagsnära som möjligt. 
 
Trots att vi finner vissa svar otillräckliga upplever vi dock att vi fått heltäckande svar av 
informanterna. Hade vi i insamlingen av empirin haft mer tid skulle vi valt att genomföra 
några kompletterande intervjuer för att kunna få djupare och tydligare svar från 
informanterna.  
 
9.2 Resultatdiskussion 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur specialpedagoger i en kommuns F-6 
verksamhet beskriver det förebyggande arbetet för en inkluderande lärandemiljö. Fokus i 
studien har varit specialpedagogernas roll och arbetsuppgifter och hur deras beskrivningar av 
ett förebyggande arbete kan påverka en inkluderande lärandemiljö. Med utgångspunkt i 
studiens syfte anser vi att de frågeställningar som ställdes i studien blivit besvarade med hjälp 
av vårt metodval. Det svåraste i vår studie har varit att avgränsa det material som ska finnas 
med. Områden som inkludering har en tendens till att vilja ta överhand i studien, medan 
specialpedagogens roll och arbetsuppgifter, samt det förebyggande arbetet varit svårare att 
finna forskning kring. Det har gjort att vi hela tiden haft studiens syfte som utgångspunkt då 
vi sökt tidigare forskning på området och utifrån det försökt väva ihop dessa områden för att 
finna svar i vår undersökning. 
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Utifrån analysen visar resultatet att specialpedagogerna beskriver det förebyggande arbetet 
utifrån tre nivåer: Organisationsnivå, gruppnivå och slutligen individnivå.  
 
Som en röd tråd i studiens avsnitt av tidigare forskning lyfts elevernas olikheter fram som en 
tillgång i en inkluderande lärandemiljö.  Detta framgår även av studiens resultat där några av 
specialpedagogerna anser att ett förebyggande arbete handlar om att befästa 
inkluderingsbegreppet i hela organisationen och de värdegrundsfrågor en inkluderande 
lärandemiljö vilar på. Detta för att se elevers olikheter som berikande i skolans verksamhet. 
Flera studier och rapporter förstärker det framkomna resultatet, bland annat Persson och 
Persson (2012) hävdar att det i ett förändringsarbete mot en organisation som vilar på ett 
inkluderande förhållningssätt handlar om att få all personal att göra en synvända där man ser 
elevernas olikheter som en tillgång och en naturlig del i skolans verksamhet. Men det handlar 
också om att finna en gemensam förståelse av skolans uppdrag och ansvar utifrån 
styrdokumenten. Några andra specialpedagoger uttrycker sin skepsis mot 
inkluderingsbegreppet och om skolan överhuvudtaget har möjlighet att nå målet om en helt 
inkluderande skola, samt hur skolan ska förändras och formas för att den ska anses vara 
inkluderande.  
 
En tolkning av specialpedagogernas tvivel kring inkluderingsbegreppet kan vara att det inte 
slagit rot i skolverksamheten.  Det kan dels bero på att styrdokumenten svävar lite i begreppet 
och inte uttrycker tillräckligt tydligt vad inkluderingsbegreppet innebär. Detta uttrycker även 
Persson och Persson (2012)  då de upplever att inkluderingsbegreppet används mycket 
sparsamt i många vetenskapliga texter, samt att de gjort reflektionen över att begreppet helt 
saknas i de svenska styrdokumenten för skolan. Skolans styrdokument vilar bland annat på 
FN:s barnkonvention, samt Salamancadeklarationen, som tydligt uttrycker en önskan om att 
lärandemiljön ska se till alla elevers olikheter. Man menar att huvudtanken med dessa 
dokument är att skolverksamheten ska arbeta mot målet ”en skola för alla” och genom det 
forma skolor som möter och respekterar alla elever utifrån deras olikheter, samt utvecklar en 
undervisning som stödjer elevernas inlärning och tillgodser deras individuella behov 
(Skolverket, 1999). Men det kan också bero på att dessa dokument generellt inte har 
förankrats i hela skolverksamheten, vilket i sin tur kan resultera i att det skapar en osäkerhet 
bland personal och ledning vad begreppet innefattar och hur det ska verka i praktiken.  
 
I resultatet beskriver specialpedagogerna flera andra faktorer som anses som värdefulla för att 
skapa en inkluderande lärandemiljö.  Utöver politikers och skolledningens kunskap om 
begreppet inkludering nämns också faktorer så som flexibel organisering av elevgrupper, 
vikten av samarbete, handledning samt lärares bemötande av elevers olikheter som ett viktigt 
förebyggande arbete. Detta resultat tangerar Nilholms (2006) rapport, där han hävdar att det 
finns avgörande faktorer som är viktiga för att inkluderande processer ska uppstå i 
verksamheten. Han menar att faktorer som ett ledarskap med en klar vision, lärares attityder, 
kompetensutveckling, flexibelt stöd och samarbete i undervisningen utmärker skolor som inte 
bara möter elever i behov av särskilt stöd, utan fokuserar på alla elever. Det vi också kan se 
utifrån tidigare forskning på området är att skolans verksamhet behöver satsa på att skapa en 
skolkultur som vilar på samarbete. Det kan i förlängningen resultera i en långsiktig och 
hållbar utveckling för skolan (Persson och Persson, 2012). 
 
Det vi också tydligt kan se i resultatet är att samarbete figurerar på olika plan och är ett av de 
viktigaste förebyggande områdena specialpedagogerna nämner, något som även Göransson 
(2011) betonar. Hon belyser lärarsamarbetet som ett förebyggande arbete, som i 
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förlängningen kan användas för att förändra undervisningen så att den ger alla elever 
”möjligheter att lära sig utifrån sina olika förutsättningar” (Göransson, 2011, s. 33). 
Informanterna anser sig själva som spindeln i nätet, där samarbetet med lärare, övriga 
professioner i elevhälsoteam, samt med ledningen ses som mycket betydelsefullt. En tolkning 
vi gör utifrån resultatet är att endast en av specialpedagogerna nämner samarbetet med 
vårdnadshavare och elever som betydelsefullt. Det gör oss förvånade att inte fler av 
specialpedagogerna nämner samarbetet med vårdnadshavare och elev, då det är 
vårdnadshavarna som i de flesta fall känner sitt barn allra bäst och detta tordes vara en oerhört 
betydelsefullt del för att se elevens hela skolsituation. Ska skolan kunna möte varje enskild 
elev utifrån deras förutsättningar och behov och kunna förstå och se hela elevens skolsituation 
utifrån dennes perspektiv, så är det en förutsättning att personalen inom skolan lär känna varje 
enskild individ (Persson & Persson, 2012).  
 
Vi har i resultatet uppmärksammat att tyngdpunkten av specialpedagogernas beskrivningar av 
det förebyggande arbetet hamnar på organisations- och grupp nivå. En tolkning som vi gör av 
att deras arbete hamnar där, kan bero på att specialpedagogerna försöker att skapa en 
lärandemiljö som möter alla elevers olikheter utifrån specialpedagogisk profession. En av 
arbetsuppgifterna i det specialpedagogiska arbetet är att ”skapa möjligheter och undanröja 
hinder för inlärning på så väl individ-, grupp- son organisationsnivå” (Björck-Åkesson, 2007, 
s. 89). Specialpedagogik handlar om att se till hela lärandemiljön och den totala variationen 
av elever som denna innefattar (Brodin och Lindstrand, 2013). En annan möjlig tolkning av 
specialpedagogernas förebyggande arbete är att de lägger mindre fokus på individnivå. Detta 
skulle möjligen kunna innebära en risk att elevens individuella behov inte tillräckligt 
synliggörs. I förlängningen skulle detta kunna medföra att undervisningen inte 
individanpassas utan istället formas utifrån normaliteten vilket i sin tur kan resultera i olika 
former av särlösningar för elever i behov av särskilt stöd. Det vi vill visa på är att 
specialpedagogerna inte får tappa bort det förebyggande arbetet på individnivå, då vi tror att 
det kan få negativa konsekvenser för den enskilde individen.  
 
Alla informanter beskriver det förebyggande arbetet med vi-känslan som oerhört viktigt för 
att skapa gemenskap och delaktighet i gruppen. Ett sätt att se på detta är utifrån det 
sociokulturella perspektivet, där specialpedagogerna tillsammans med lärare och eleverna 
arbetar för att skapa en lärandemiljö där eleverna har en given plats. Det handlar om att 
använda sig av olika metoder och arbetsformer där eleverna får möjlighet att involveras med 
varandra (Ahlberg, 2001). Det handlar också om att göra lärandemiljön tillgänglig för alla 
elever genom att ta tillvara på deras erfarenheter och idéer och låta dessa ligga till grund för 
hur det sociala samspelet formas i gruppen. Genom det så viktiga samtalet elever emellan 
formas gruppens acceptans, och genom detta kan eleverna ta del av varandras erfarenheter 
och kunskaper (Säljö, 2000). 
 
Inledningsvis i studien funderade vi över begreppet en skola för alla och hur skolan kan arbeta 
för att skapa en lärandemiljö där alla elever är delaktiga utifrån sina förutsättningar. Av 
resultatet att döma verkar det som om att de specialpedagoger som deltagit i studien lägger 
stor vikt på ett förebyggande arbete som främjar den enskilde eleven och att denne ska bli en 
del av gruppens gemenskap. I en lärandemiljö som utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv 
ses elevers delaktighet i lärandet som ett av de viktigaste områdena. Det handlar om att göra 
lärandemiljön tillgänglig genom att planera aktiviteter som eleverna känner sig inbjudna till 
att delta i (Strandberg, 2006). Precis som flera av specialpedagogerna beskriver, handlar det 
om att kunna påverka och planera lärandet så att eleverna görs delaktiga i deras egen 
lärandeprocess utifrån deras tidigare erfarenheter och i samspel med andra elever och lärare. 
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De erfarenheter vi hade med oss var något av de motsatta. Som specialpedagog kommer man i 
många fall in i arbetet för sent, då ropet på stöd är akut, eleven är i riskzonen att inte nå målen 
och lärandesituationen redan är ansträngd. Istället visar resultatet och andra studier på att det 
handlar om att använda förebyggande åtgärder som i största mån undviker att elever hamnar i 
svårigheter och därmed riskerar att inte nå målen och som bygger på en pedagogik där bland 
annat samtalet har en central roll i lärandesituationen (Göransson, 2013). 
 
En annan erfarenhet vi upplevt i vår yrkesroll som specialpedagoger och som vi inledningsvis 
i studien funderade över är hur skolan många gånger förlägger problemet hos den enskilde 
eleven i stället för att se till elevens hela lärandemiljö. Det vi kan utläsa ur studiens resultat är 
en rad olika förebyggande faktorer som specialpedagogerna arbetar med på individnivå, men 
flera av de faktorer de nämner som förebyggande kan tolkas som ett arbete specialpedagogen 
gör då man redan konstaterat att eleven inte når kunskapskraven. De beskrivningar 
specialpedagogerna gör och som mest överraskar oss är att några av dem anser att ett 
förebyggande arbete är då eleven ges möjlighet att specialträna enskilt med de kunskaper som 
denne saknar.  
 
Detta kan tydas som om att specialpedagogerna arbetar utifrån ett kompensatoriskt perspektiv, 
genom att exkludera eleven från övriga gruppen. Det handlar enligt dem om att arbeta 
intensivt för att öka på elevens bristande kunskaper och för att därefter låta dem återgå till 
undervisningen i gruppen. Att specialträna elever kan tolkas genom att personalen har 
intentionen till att vilja hjälpa eleven till en positiv utveckling, i all välmening (Giota, 2013). 
Men det kan också handla om att skolan väljer att göra särlösningar av elever för att kunna 
bevara en hög kvalitet på undervisningen. Att välja dessa lösningar kan medföra att 
förväntningarna på dessa elever inte ställs lika högt som på övriga elever, samt att eleverna 
har ännu svårare att känna sig hemma i gruppens gemenskap (Giota, 2013).  
 
Men det behöver inte ses utifrån denna tolkning utan att det kan handla om att låta eleven få 
enskild undervisning tillsammans med en lärare för att i en lugnare miljö, utifrån dennes 
enskilda behov, samt att få möjligheter att kunna utvecklas och befästa sina kunskaper. Det 
handlar om att skolan måste kunna tillgodo se varje enskild elevs behov och forma 
undervisningen utifrån gruppens mångfald.  Sett ur ett kommunikativt relationsinriktat 
perspektiv handlar det om att skolan ska hantera elevers olikheter och skapa en så god 
lärandemiljö som möjligt för alla elever (Ahlberg, 2001). Det kan ses som ett förebyggande 
arbete då man väljer att tidigt i elevernas skolgång satsa på att de ska tillgodose sig de 
grundläggande basfärdigheter de behöver i exempelvis svenska och matematik. Ur ett 
inkluderingsperspektiv kan tidiga insatser ses som ett förebyggande arbete för att förhindra att 
elever senare exkluderas ur gruppen (Ström & Lahtinen, 2012).  
 
Sammanfattningsvis blev vi förvånade över specialpedagogernas beskrivningar av hur mycket 
förebyggande arbete som förläggs på organisation- och gruppnivå. Detta borde öppna upp 
möjligheterna att skapa en inkluderande lärandemiljö som ser elevers olikheter som en 
självklarhet i skolans verksamhet.  
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9.3 Studiens bidrag till specialpedagogens roll i det förebyggande 
arbetet 
Sammantaget visar studien hur ett förebyggande arbete kan påverka arbetet för att en 
inkluderande lärandemiljö ska slå rot. Utifrån skolans styrdokument ska elevhälsan arbeta 
förebyggande. Vår upplevelse är att det ibland kan vara svårt att beskriva vilka faktorer som 
anses vara förebyggande i specialpedagogens arbete.  Vi tror att vår studie kan ge skolledare 
och specialpedagoger insikt i vad ett förebyggande arbete i verksamheten kan handla om på 
organisationsns-, grupp- och individnivå. Resultatet visar att några faktorer lyfts fram som 
extra betydelsefulla för att skapa en inkluderande lärandemiljö. Dessa faktorer kan vara en 
hjälp och en utgångspunkt då en organisation vill skapa en lärandemiljö som ser till den 
enskilde elevens behov och förutsättningar, samtidigt som man skapar en grupp där eleverna 
känner delaktighet i gemenskapen. 
  
 
9.4 Förslag till framtida forskning 
Under arbetet med denna studie har en del tankar väckts hos oss, om hur man skulle kunna 
bygga vidare på det resultat som studien visar. Det skulle vara mycket intressant att 
genomföra en deltagande studie i samma kommun för att se hur specialpedagogerna i sitt 
vardagliga arbete arbetar med de förebyggande faktorer som de beskriver i denna studie. Det 
som är intressant är att se hur det konkret går till och huruvida det finns fler faktorer som 
spelar in. 
 
 Man skulle också kunna göra samma studie i äldre åldersgrupper för att se om det är samma 
faktorer som lyfts fram eller om tyngdpunkten ligger någon annanstans.  
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Bilaga 1 
 
Missivbrev 
 
Till dig som specialpedagog som ska medverka i undersökningen 
 
Vi är glada över att du har möjlighet att delta i vår studie. Vi har valt ut dig för att du i din 
profession som specialpedagog skulle kunna hjälpa oss att dela med dig av din erfarenhet när 
det gäller specialpedagogers förebyggande arbete.  
 
Vi är två blivande specialpedagoger som läser sista året på Specialpedagogiska programmet 
vid Göteborgs Universitet. Vi ska under vårterminen skriva ett examensarbete där syftet är att 
ta reda på hur specialpedagoger i en kommuns F-6 verksamhet beskriver det förebyggande 
arbetet för en inkluderande lärandemiljö. Vi är intresserade av era tankar och reflektioner 
kring vilka som är de viktigaste förebyggande faktorerna som bidrar till en inkluderande 
lärandemiljö.  
 
Utgångspunkten i vår studie är att följa vetenskapsrådets etiska riktlinjer och principer just för 
att värna om människors integritet. Deltagandet i studien är frivillig och kan avbrytas när som 
helst. Vi kommer att behandla materialet anonymt. Det betyder att enskilda svar inte kommer 
att redovisas i studien. Vi har valt vinjettmetoden för att samla in empirin. För er betyder det 
att ni kommer att få läsa en fiktiv text och utifrån den texten besvara några öppna frågor. För 
att fördjupa empirin kommer vi också att vilja göra tre kompletterande intervjuer. Vi kommer 
att mötas i stadshuset under två timmar för genomförande av vinjetten. Vid överenskommelse 
med tre av er kommer vi att besöka er på er arbetsplats för att genomföra de kompletterande 
intervjuerna.  
 
Resultatet av undersökningen kommer att representeras i vårt examensarbete som kommer att 
finnas tillgängligt på GUPEA som är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för 
forskningspublikationer och studentuppsatser då den är godkänd. 
 
Vi är tacksamma om du vill medverka i vår studie.  Önskar du ytterligare information om den 
aktuella studien är du välkommen att kontakta oss.  
 
 
Linda Davidsson   Caroline Johansson 
0702-066315    0723-135545 
linda.davidsson@admin.herrljunga.se  caroline.johansson@admin.herrljunga.se 
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Bilaga 2 
Vinjett 
 
Ni kommer nu att få läsa en fiktiv vinjett. Efter att ni läst vinjetten kommer ni att få skriva ned 
de reflektioner och tankar vinjetten väckt utifrån de frågor som finns. 
 
Begrepp 
Förebyggande arbete: Med förebyggande arbete menar vi det arbete specialpedagogen utför 
för att förebygga och arbeta för en inkluderande lärandemiljö. Göransson (2011) beskriver i sitt 
avsnitt det förebyggande arbetet med att det ska “förhindra eller minska sannolikheten att problem 
uppstår” (s.34).  
 
Inkluderande lärandemiljö: Med detta begrepp menar vi en lärandemiljö som skapar 
förutsättningar för alla elever att lära utifrån deras behov och förutsättningar. Tideman, 
Rosenqvist, Lansheim, Ranagården och Jacobsson (2004) menar att ”Inkludering innebär att 
det ska vara en rättighet för alla att vara delaktiga i den gemensamma kulturen, utbildningen 
etc”(s.17). Göransson (2011) anser att det finns vissa delar som bör synas vid en inkluderande 
lärandemiljö. Det är viktigt att elevernas olikheter ska ses som berikande, att eleverna är 
delaktiga i den sociala gemenskapen och lär av varandra, samt att eleverna är delaktiga i sitt 
eget lärande, både individuellt och i grupp (Göransson, 2011). 
 
 
Bakgrund 
Skolan i vinjetten är en F-6 skola där det går ca 250 elever. Skolan är organiserad utifrån att 
ett arbetslag arbetar med en årskurs. Ett arbetslag är sammansatt med hänsyn till vad lärarna 
är behöriga att undervisa i och det består av 2,5 lärare, samt en fritidspedagog tre dagar i 
veckan. Det finns sex elevassistenter på skolan. Det finns också ett arbetslag där lärare som 
har ämnen i praktiskt/estetiskt ingår. På skolan finns ett elevhälsoteam med specialpedagog, 
skolsköterska, samt kurator.  
 
I årskurs 2A går det 26 elever. Klassrummet är placerat i anslutning till 2B. Det finns 
grupprum längre bort i korridoren. Klassrummet är möblerat med bänkar som står två och två 
i rader. Det finns ett bord med sex stolar runt och en soffa. Katedern är placerad längst fram i 
klassrummet bredvid Whiteboarden. I klassrummet möts man av väggar som är täckta av 
elevernas alster. På Whiteboarden sitter dagens schema, talraden, papper som är viktiga och 
veckans läxor, vilket gör att skrivytan är mycket begränsad.  
 
Vinjett 
Det är onsdag morgon i årskurs 2. Eleverna har precis stormat in under buller och bång i 
klassrummet och är nu på väg att starta upp dagens första arbetspass. En elev har redan gått 
iväg till en liten undervisningsgrupp som är belägen i andra delen av skolbyggnaden.  Sara 
som undervisar i matematik startar dagen med en genomgång av vad eleverna ska göra under 
dagen. En av eleverna hjälper Sara att dra på almanackan, samt skriva dagens datum på 
tavlan. Under tiden försvinner två elever ut ur klassrummet och en elev dricker vatten borta 
vid diskbänken. Sara ber fritidspedagogen att hämta eleverna som gått iväg. Hon startar sedan 
genomgången i matematik som idag handlar om klockan. Sara står framme vid White boarden 
och pratar till eleverna om klockans funktioner. Efter femton minuter ber hon eleverna ta upp 
sina matteböcker under tiden ger hon instruktioner om vad eleverna ska göra, samtidigt som 
eleverna börjar småprata med varandra. Under tiden kommer fritidspedagogen tillbaka till 
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klassrummet med de två eleverna som gått iväg. Sara ber Olle att ta med sin mattebok och gå 
iväg till specialläraren för att arbeta. Sedan ber hon fritidspedagogen att ta med Elin och 
Johan till grupprummet, så att de kan arbeta i lugn och ro. Sara ber eleverna att sluta 
småprata. Kvar i klassen är nu 22 elever som arbetar enskilt i sina böcker…. 
 
Utifrån denna vinjett du nu läst kommer du att få skriva ned dina reflektioner. Skriv så 
utförligt du kan. 
 
 
 

1. Vilka är de första tankarna hos dig då du läst texten om den pågående lektionen?  
  

2. Beskriv hur ett förebyggande arbete kan forma en inkluderande lärandemiljö? 
 

3. Vilka är de viktigaste förebyggande faktorerna som bidrar till en inkluderande 
lärandemiljö? 

 
4. Vilket förebyggande arbete kan du som specialpedagog bidra med för att 

lärandemiljön ska bli inkluderande?
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