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1. Inledning 

 

Under en dag kan pedagoger inom skolans värld möta barn och elever i både 

undervisningssammanhang och i olika lek- och lärmiljöer. Många pedagoger drivs av en 

kraft att vilja göra skillnad för dessa barn och elever och att kunna påverka deras framtid. 

Det pedagogiska uppdraget kan upplevas olika för olika pedagoger men kan ha en 

avgörande betydelse för vilka möjligheter barn ges till lärande och utveckling genom 

varierande förhållningssätt. Vi som skriver detta examensarbete har olika bakgrund inom 

skolans värld; förskola och skola och under vår utbildning till specialpedagog har ett 

intresse växt fram för hur pedagoger inom förskola, förskoleklass och grundskola årskurs 

ett kan arbeta för en lärmiljö som är anpassad efter barns olika sätt att lära. Vi har dock 

upplevelsen av att de broar som ska finnas mellan förskola och grundskola F-3, inte 

verkar vara färdigbyggda och det arbete som förskolan byggt upp inte alltid lever kvar 

när barn/elever kommer till förskoleklassen. Tidigare studier såsom Skolinspektionens 

rapport (2015) visar att förskoleklassen många gånger brister i pedagogiskt samarbete 

med förskolans och skolans lärare, vilket inte underlättar ett ”brobygge”. Läroplanen för 

grundskolan (lgr11) är dock tydlig: 

”Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt 

sätt med varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande 

i ett långsiktigt perspektiv” (Skolverket, 2011, s.9). 

Förskoleklassen som skolform är ett mellanting av förskolan och skolan, men som i stort 

arbetar efter grundskolans läroplan (lgr11), skriver Alatalo (2017). I lgr11 finns även en 

egen del, angående syfte och centralt innehåll, vilket ska visa på ett gott samarbete och 

utveckling från förskoleklassen till skolan (Skolverket, 2011). Förskoleklassen har från 

och med höstterminen 2018 blivit obligatorisk, vilket innebär skolplikt för de barn som 

under året ska fylla sex år (Skollagen SFS 2010:800). I en förskoleklass kan det 

förekomma lärare från olika traditioner såsom förskola och skola, vilka kan ha olika 

tankar om vilket förhållningssätt som är mest progressivt när det handlar om lärande och 

utveckling, menar Alatalo (2017). Detta kan i sin tur påverka hur tillgänglig lärmiljön kan 

bli. Till sin hjälp att utforma sin verksamhet har förskolans personal läroplanen för 

förskolan (lpfö18) och i den står det att förskolan ska arbeta främjande för barns/elevers 



 

9 

utveckling och välbefinnande (Skolverket, 2018), och från att som tidigare inte kunnat 

påverka särskilt mycket i sin verksamhet är lärare idag ganska fria över hur de kan lägga 

upp sin undervisning. I Skollagen (SFS 2010:800) går det dock att läsa att det måste finnas 

en likvärdig utbildning inom alla skolformer: 

”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och 

elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. En 

strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar 

att tillgodogöra sig utbildningen.” (Skollagen, 2010, s.800). 

Denna text har innebörden av att utbildningen ska anpassas efter det individuella 

barnets/elevens förutsättningar vilket även går att läsa i Salamancadeklarationen 

(Svenska Unescorådet, 2006). Skollagen (SFS 2010:800) har även slagit fast att alla inom 

skolväsendet ska arbeta utifrån en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, men det 

är inte preciserat hur det ska anordnas (Skolverket, 2011). Alla inom skolan behöver 

således ta del av aktuell forskning kring det de arbetar med och sedan systematisera det 

som fungerar – ett sätt att knyta an teori och praktik på ett professionellt sätt 

(Skolinspektionen, 2019). Till sin hjälp att utvecklas i sin profession kan lärare inom de 

olika skolformerna ta stöd av andra professioner såsom en specialpedagog. Det står dock 

inte inskrivet att lärare måste ha en specialpedagogisk utbildning för att utföra uppdraget 

men enligt examensförordningen för specialpedagoger (SFS 2007:638) ska 

specialpedagogen arbeta för att: 

”visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 

pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda, och visa förmåga 

att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling 

av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och 

elever” (Utbildningsdepartementet, 2007, s.638). 

Specialpedagogen kan i skolan delta i olika diskussioner med lärarlag, elevhälsa, 

personalkonferenser och klasskonferenser för att framhålla vikten av en lärmiljö som är 

anpassad efter elevernas förutsättningar och som ger en bra grund för utveckling av den 

egna personen både socialt och pedagogiskt. Dessutom är det viktigt att specialpedagogen 

betonar vikten av anpassningar när det gäller elever som har olika funktionsvariationer. 

Inom förskolan finns det på liknande sätt ett barnstödsteam där rektor och specialpedagog 

tillsammans med pedagoger arbetar förebyggande för att undanröja hinder för barns 

utveckling och lärande i deras lärmiljö i förskolan. En specialpedagog skulle således 

genom handledning kunna ge stöd till lärare att arbeta för en likvärdig utbildning genom 
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att utgå från varje barns/elevs olika förutsättningar och behov i undervisningens innehåll. 

Ett samarbete mellan specialpedagoger inom de olika skolformerna skulle kunna bidra 

till hållbara ”broar” mellan förskola och skola. 

 

1.1 Problemområde 

Området för denna studie är väl beforskat. Just den här undersökningen vill studera på 

vilket sätt specialpedagogisk handledning skulle kunna ge förutsättningar för lärare i både 

förskolan och grundskolans F-3, att arbeta för barns och elevers tillgänglighet till sin 

lärmiljö. Studien har inspirerats av Jahnkes (2019) resonemang om lärares 

professionalitet som avgörande för barns tillgång till lärande. Författaren menar att 

förutom att undervisning måste vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

behövs ”tyst kunskap”; hur lärare handlar i oplanerade situationer och som inte går att 

läsa sig till. På vilket sätt lärare använder sig av dessa kunskaper kan vara väsentligt för 

barns och elevers möjlighet till lärande och utveckling, menar Jahnke (2019). I arbetet 

med att anpassa lärmiljön för alla barn kan lärare ta stöd hos specialpedagogen som enligt 

examensordningen för specialpedagoger (SFS 2007:638) ska utmana lärare att arbeta 

proaktivt för alla barns utveckling och lärande (Utbildningsdepartementet, 2007). 

Undervisning som är förankrad i teoretisk kunskap kan det ge stöd åt lärare att arbeta 

likvärdigt, menar Niss och Söderström (2015), vilket enligt Skolinspektionen (2019) 

skulle kunna bidra till att utforma en likvärdighet bland olika skolor.  

Vi vill passa på att förtydliga några återkommande begrepp i den här studien. Med 

uttrycket F-3 menar vi utbildning från förskola till årskurs 3 då vårt intresse uppehåller 

sig inom dessa åldersgrupper. Vi har genom hela arbetet använt oss av begreppet 

barn/elev för att förtydliga att vi menar just barn i de åldersgrupperna. Det finns många 

benämningar på personal inom skolans värld men vi har valt att använda oss av begreppet 

lärare som då inbegriper alla förskollärare och lärare inom dessa åldersgrupper. 
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1.2 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur specialpedagogen genom handledning 

kan medverka till lärares utveckling av lärmiljöer för alla barn och elever. 

1.2.1 Frågeställningar 

• Hur ser specialpedagogen på handledning för lärare?  

• Vilka sätt arbetar specialpedagogen för alla barns rätt till en tillgänglig lärmiljö? 
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2. Litteratur  

 

I det här litteraturavsnittet vill vi belysa olika förutsättningar för lärande och på vilket sätt 

en specialpedagog kan inspirera och handleda lärare att arbeta för en likvärdig utbildning 

för alla barn i förskola och grundskola F-3. Vi inleder med att beskriva specialpedagogens 

roll i ett fungerande samarbete i skolans verksamhet. Därefter presenterar vi de 

förutsättningar specialpedagogen har att genomföra handledning av lärare i deras arbete 

med att utforma lärmiljöer. Sedan redogör vi för vilka olika förutsättningar det finns för 

barns/elevers möjlighet till lärande och utveckling. Därefter går vi in på innebörden av 

läraruppdraget på individ-, grupp- och organisationsnivå, samt beskriver vilken förmåga 

lärare har att axla sin professionella roll för alla barns rätt till utveckling och lärande. 

Slutligen tar vi upp lärmiljöns betydelse för barns/elevers möjlighet till att tillägna sig 

undervisning och avslutar med betydelsen av ett fungerande samarbete mellan de olika 

skolformerna förskola och grundskola. Vi har gjort valet att presentera forskning i detta 

avsnitt sammanflätat med övrig litteratur för att ge en helhetsbild över kunskaps- och 

forskningsfältet. 

 

2.1 Specialpedagogens roll som inspiratör i förskola och skola 

Lutz (2013) menar att alla som arbetar med barn behöver ha samma syn på hur en lärmiljö 

kan utformas på ett sätt som gynnar alla barn/elever, vilket skulle kunna erhållas genom 

den specialpedagogiska professionen. Det föds hela tiden nya upptäckter och insikter som 

ger oss nya kunskaper inom olika områden och inte minst inom skolans värld är detta 

särskilt viktigt då lärare ska förmedla kunskap till barn/elever. Specialpedagogen kan vara 

en kvalificerad samtalspartner för lärare i deras arbete med att anpassa lärmiljön efter alla 

barn, menar Ahlberg (2015). Tillsammans kan de bygga upp en strategi för hur de kan 

planera undervisningen, ge stöd i svåra frågor, ge råd i hur de kan anpassa utbildningen 

för att alla barn/elever ska kunna känna delaktighet. Eftersom specialpedagogen tar del 

av aktuell forskning inom skolans område kan detta delas med lärare som kan praktisera 

den nya kunskapen hos barnen, menar författaren. Skolledningens förhållande till och 

kunskap om specialpedagogens kompetens och erfarenhet av barn i behov av extra 
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anpassningar, kan vara avgörande för att dessa barn/elever får det stöd de behöver för att 

kunna tillgodogöra sig en likvärdig utbildning (Ahlberg, 2015). 

 

2.2 Specialpedagogisk handledning av lärare och pedagogisk personal 

2.2.1 Vad ska handledning syfta till? 

Måste specialpedagogen arbeta med handledning och i så fall på vilket sätt? Bladini 

(2007) menar att specialpedagogens viktigaste uppgift är att se till att skolan anpassas 

efter barnen och inte tvärtom. Bergman och Blomqvist (2012) beskriver handledning som 

något som både handlar om förhållningssätt och teknik. Författarna menar dessutom att 

handledning kan bidra till att hjälpa lärare att se nya möjligheter och komma vidare 

genom att förändra sin situation nu och i framtiden. Handledning skulle således kunna 

vara värdefullt för både lärare och- eller barn/elev och därmed fungera som ett verktyg 

vid kompetensutveckling hos lärare (Ahlberg, 2007). Författaren menar på så vis att detta 

kan utveckla och stärka lärares yrkesroll, vilket i sin tur kan ge stöd åt barnens rätt till 

likvärdig utbildning. Alila, Määttä och Uusiautti (2016) har i sin studie undersökt på 

vilket sätt handledning kan fungera som stöd hos lärare som tänker olika kring barns 

delaktighet i sin lärmiljö. Genom handledning, både individuell och i grupp, kan 

deltagarna reflektera kring sin roll i undervisningssituationen och diskutera sådant som 

uppkommer i det praktiska arbetet i skolan och på så vis stärka sin profession i ett 

inkluderat arbetssätt, menar Alila m.fl. (2016).  

von Ahlefeld Nisser (2009) har i sin studie på liknande sätt undersökt hur professionella 

samtal kan figurera inom skolans värld och på vilket sätt dessa kan bidra till ett 

kunskapande för eleverna. Studiens resultat visar att specialpedagoger med bakgrund som 

förskollärare hade bäst förutsättningar i de professionella samtalen med lärare i förskolan. 

Detta förklarar von Ahlefeld Nisser (2009) med att skolan haft längre erfarenhet av 

specialpedagogisk verksamhet än förskolan och med det förankrat traditionella 

förväntningar, vilket skulle kunna påverka resultatet. Ahlefeld Nisser (2009) kom i sin 

studie även fram till att det saknas kunskap om hur lärare på ett professionellt sätt kan 

kommunicera med bland annat andra professioner, vårdnadshavare och kollegor. Ett sätt 

att förändra detta kan vara att använda sig av deliberativa samtal, det vill säga det ”goda” 
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samtalet där alla parter kan komma till tals och ges lika stor rätt att påverka och diskutera 

beslut som ska fattas, menar von Ahlefeld Nisser (2009). von Ahlefeld Nisser (2009) 

belyser också vikten av en god relation mellan specialpedagogen och rektorn. En rektor 

kan möjliggöra för specialpedagogen att erbjuda handledning och professionella samtal 

med lärare/förskollärare. Detta menar von Ahlefeld Nisser (2009) är väsentligt då 

specialpedagogen med sin profession arbetar för att genom kommunikation förmedla sina 

kunskaper och erfarenheter till lärarna så att det i sin tur blir till gagn för eleverna.  

2.2.2 Olika sätt att handleda på  

Det kan förekomma olika handledningsinriktningar vid specialpedagogisk handledning 

av förskollärare och lärare. Haberlin (2019) har exempelvis studerat olika sätt att 

genomföra handledning på och i sin studie framkom uttrycket ”styrkebaserad coaching”, 

vilket skulle kunna förklaras med att handledare ger lärare verktyg att i 

handledningssammanhang öka sin medvetenhet om sin kompetens och styrka som 

lärarutbildare. Specialpedagogen som handledare behöver vid dessa tillfällen bland annat 

visa ett genuint intresse och lyssna på lärarnas dilemma, stödja dem att utveckla mål som 

går att uppnå, inta en positiv framtidstro och fokusera på sina styrkor. Detta skulle kunna 

bidra till en än mer positiv inställning till sin profession, enligt Haberlin (2019). Bladini 

(2007) beskriver två olika inriktningar på handledarsamtal; lösningsfokuserade samtal 

(rådgivning) eller genom att pedagoger ställer perspektivutvidgande frågor, vilka kan ge 

möjlighet till reflektion. Inget är mer rätt eller fel än det andra, menar Bergman och 

Blomqvist (2012), men de sätt som verkar ha bäst utgång, studerar det som redan fungerar 

i stället för att bara fokusera på ett problemområde. Sundqvist och Ström (2015) har 

studerat hur handledning på olika sätt kan genomföras av specialpedagog till lärare. Deras 

resultat visar tre olika sätt att handleda på; genom rådgivande samtal, reflekterande samtal 

samt samverkande samtal. Det sistnämnda visar sig som ett förhållningssätt som skulle 

kunna leda till störst framgång för specialpedagogens del i ett utvecklande av 

verksamheten då lärarna kunde känna att de var en del av samtalet och därmed skaffa sig 

verktyg för att utveckla den pedagogiska verksamheten för alla barn/elever. Sundqvist 

och Ström (2015) menar dock att alla samtal är beroende av vilka som deltar och i vilka 

sammanhang samtalen sker, vilket de menar kan vara ett komplext tillstånd.   
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2.3 Lärande för att skapa en tillgänglig lärmiljö  

I följande avsnitt presenteras olika former av fundamentala begrepp inom lärande, såsom 

samspel, relationer, kommunikation, lekens betydelse och undervisning. Dessa begrepp 

är grundläggande i en lärares arbete med att utforma tillgängliga lärmiljöer för alla barn 

och elever och specialpedagogen kan i detta arbete genom handledning således ge läraren 

förutsättningar att arbeta för en likvärdig utbildning. Specialpedagogen har en central roll 

i att skapa förutsättningar för en tillgänglig lärmiljö och främja språkutveckling för 

barnen/eleverna via kommunikation. I detta arbete kan specialpedagogen vara en 

inspiratör och bollplank för lärare.  

2.3.1 Lärande genom sociala samspel 

Dewey (2008) undersökte utbildningens villkor i det moderna och alltmer liberala 

industrisamhälle som växte fram under det sena 1800- och det tidiga 1900-talet. Han 

framhöll att skolan är en gemenskap och att detta ofta förbises av lärare som låter sina 

elever arbeta isolerat med olika uppgifter. Dewey såg hellre att skolor involverade 

aktiviteter där det krävs samarbete för att lösa ett problem och menar således att nyckeln 

till verkligt lärande sker i ändamålsenliga aktiviteter i sociala sammanhang. Lärares olika 

bakgrund kan således påverka deras förhållningssätt till lärande och utveckling i stort, 

vilket i förlängningen påverkar utformningen av barns/elevers lärmiljö.  

2.3.2 Lärande genom ett relationellt perspektiv 

I princip ägnar sig alla i skolan och förskolan dagligen åt att bygga upp sociala 

sammanhang, det vill säga att skapa förutsättningar för genuina och personliga möten. 

Relationellt perspektiv kännetecknas av ett intresse för vad som sker mellan människor 

(Aspelin, 2013). När det gäller utbildning riktas den relationella blicken mot pedagogiska 

relationer och den kan beskrivas som ett teoretiskt synsätt på utbildning där relationer, 

snarare än individuella och kollektiva förhållanden står i centrum, menar författaren. 

Detta kan jämföras med Mitchell (2017) som menar att det på social nivå finns ett 

instrumentellt argument för att värdesätta mångfald. Detta kan till exempel leda till att 

stärka den sociala utvecklingen genom att utvidga den grupp människor som enskilda 

individer kan ansluta sig till och utveckla relationer med, menar författaren.  
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2.3.3 Lärande genom språk och kommunikation  

I många kulturer ses det som en självklarhet att även mycket små barn bjuds in till ett 

dialogiskt samspel långt innan vi kan förvänta oss något verbalt svar, menar Säljö (2015). 

Vygotskij (1999) beskriver det lilla barnet som redan från början är socialt och att språket 

således fyller en social funktion genom sin dialog med andra människor. Finessen är att 

barnet tar kroppsspråk i form av miner, leenden, gester och ögonkontakt som ett svar och 

en bekräftelse. Detta samspel bygger på antaganden om att barn utvecklar språket genom 

att använda det redan innan de kan bemästra det, men det kan även förekomma att vuxna 

inte bjuder in barn till kommunikation förrän barnet bemästrar språket (Bruce, Rubin, 

Thimgren & Åkerman 2016). Författarna beskriver språk och kommunikation som 

centralt i alla möten och i allt lärande. Det språkliga systemet är ett kraftfullt pedagogiskt 

redskap både för kunskapsutveckling och social utveckling, vilket är fundamentalt inom 

den sociokulturella teorin. Vygotskij (1999) beskriver kommunikation som språkets 

primära funktion och kommunikation blir därmed ett medel för en social samvaro. I 

språket förenas den förmedlande funktionen och funktionen att tänka, menar Vygotskij 

(1999). Utan social kommunikation sker det inte någon utveckling av vare sig språket 

eller tänkandet, menar författaren.  

Lärares sätt att använda språket, det vill säga deras språkliga medvetenhet, spelar en 

viktig roll i förskolan eftersom det är i förskoleåldern som den mest intensiva 

språkutvecklingen sker, menar Bruce m.fl. (2016). Friberg (2015) talar om 

kommunikationskompetens för pedagoger för att undvika konflikter som beror på 

bristande kommunikation, kan vi behöva träna och lära hela tiden. Den lärare som 

medvetet anstränger sig för att vara en lika god lyssnare som talare framstår som en 

mycket positiv förebild för sina elever, menar författaren. Läraren som den goda 

kommunikatören vill vara öppen och personlig men inte privat och hen delar med sig av 

åsikter, känslor och erfarenheter. God kommunikation är något vi alla behöver träna för 

att kunna behärska, menar Friberg (2015). Vi är inte vana vid att få tala till punkt, inte 

heller har vi fått lära oss att lyssna till punkt, menar författaren. Inom forskningen visar 

Calp (2020) i sin studie, fördelarna med att utveckla en positiv lärmiljö och ett fredligt 

klimat i klassrummet. Uttrycket ”Barn gör som vi gör och inte som vi säger”, stämmer 

väl in på Calps studie där lärare har ett stort ansvar för att detta efterlevs. Studiens resultat 

visar att kommunikation är en framgångsfaktor i elevers möjlighet till utveckling och 

lärande. Via en trygg lärmiljö kan utveckling ske och konflikter lösas på ett konstruktivt 
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sätt.  Skillnader i förhållningssätt och sätt att kommunicera kan dock skapa kulturella 

sammanstötningar och kanske utmana lärares tankar om hur språkutvecklingen 

pedagogiskt behöver stöttas och utmanas, menar Bruce m.fl. (2016). 

2.3.4 Lek och lärande 

Leken beskrivs här som en väsentlig del av barns/elevers lärande och utveckling, oavsett 

skolform vilket är betydelsefullt för specialpedagogen att betona i arbetet med att utveckla 

lärmiljöer. Det är också väsentligt att framhålla lärares förmåga att stödja elever med 

olika förutsättningar för lärande. Här är det särskilt viktigt att välja ut innehåll i 

undervisningen och arrangera den pedagogiska helheten på ett bra sätt. Källhage och 

Malm (2018) framhåller att leken är grunden för barns lärande och utveckling och bör 

enligt Skolinspektionen (2015) genomsyra hela ”arbetsdagen” inom skolans värld. I 

lpfö18 kan man läsa: 

”Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som 

ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens 

betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande” (Skolverket, 

2018, s.8). 

I leken kan barn/elever bearbeta erfarenheter, utveckla relationer, träna turtagning, lära 

sig samarbeta med mera, men det är inte alltid lätt för barn att veta hur de ska förhålla sig 

i leken. Ellneby (2019) belyser att barn som visar svårighet att leka även kan ha svårt att 

komma in i gemenskapen och då upplevas som bråkiga och stökiga av sin omgivning 

vilket kan följa med upp i vuxen ålder. Lärares närvaro är viktig för att stötta barn/elever 

och ”lära” dem leka, menar både Källhage och Malm (2018) och Fagerli, Lillemyr och 

Søbstad (2001) som dessutom talar om att det även kan finnas en skillnad i hur pedagoger 

från olika traditioner som förskola och skola arbetar för att utveckla barns lekfärdigheter. 

Detta kan förstås i likhet med Bruce m.fl. (2016) som betonar att förmågan att lyssna på 

barn och föräldrar är i sig ett grundläggande syfte för förskolan och att den pedagogiska 

rollen i hög grad är integrerad i leken, vardagens aktiviteter och möten. Den pedagogiska 

rollen ställer krav på medveten närvaro i varje möte, situation och stund på dagen. Ellneby 

(2019) beskriver en pedagogisk grundsyn som finns hos varje lärare där egna 

uppväxtvillkor och egen syn på lärande och utveckling är central för hur lärare utvecklas 

i sin yrkesroll. Författaren menar att teorier och egna erfarenheter påverkar och 

medvetandegör lärares sätt att förhålla sig till barns utveckling och lärande men att det 

kan se olika ut för olika lärare på grund av våra olika personligheter. 
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Bruce m.fl. (2016) menar att fantasi och föreställningsförmåga är viktiga delar redan 

tidigt i livet. Att fantisera och leka kring det kommande vuxenlivet sker exempelvis i 

dockvrån i förskolan, ett bra tillfälle för specialpedagogen att observera ett enskilt barn 

eller kommunikation i gruppen. När barnen ger liv och själ åt dockorna och nallarna, ges 

de möjlighet att uppleva de empatiska omsorgshandlingar som de ska realisera som vuxna 

så småningom, menar författaren. Även Ellneby (2019) beskriver barns fantasiförmåga 

som en väsentlig del i barns utforskande och undersökande av sin omgivande miljö. Att 

som lärare se varje barn/elev som kompetent leder till en positiv förväntan på att 

barnet/eleven vill vara med och delta i olika aktiviteter. I läroplanen för grundskolan samt 

för förskoleklassen och fritidshemmet (lgr11) står det: 

”Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva 

lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att 

eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska även sträva efter att erbjuda alla 

elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Skolverket, 

2011, s.3). 

Skolinspektionen (2015) genomförde en granskning om huruvida undervisning i 

förskoleklass utgår från läroplansmålen samt hur leken används som ett medel för att 

elever ska kunna tillägna sig undervisningen under lekfulla former. I den här rapporten 

visar det sig att leken, som ska vara en del av undervisningen i en förskoleklass, ofta sker 

utan medverkan av en vuxen. Detta till trots säger sig eleverna uppleva en trygg miljö, 

men att detta delvis beror på enskilda lärares engagemang. Lärande som begrepp kan i 

sin tur vara väldigt abstrakt. Det kan således vara svårt att veta när/om det sker ett lärande, 

menar Säljö (2015). Lärandet sker i olika sammanhang och i olika grad hos olika 

människor, men lärandet får inte förväxlas med undervisning. Undervisning är något som 

planeras i förväg genom läro- och kursplaner och genom undervisning förväntas ett visst 

lärande och är beroende av lärarens förmåga att förmedla kunskap vidare till barn/elever, 

menar Säljö (2015). I ett förebyggande arbete kan specialpedagogen således med fördel 

delta i diskussionerna som en inspiratör och handledare när lek- och lärmiljöer samt 

undervisningens innehåll ska planeras utifrån barns olika behov och förutsättningar. 

2.3.5 Undervisning och en tillgänglig lärmiljö  

Här betonas undervisningens roll och lärares kompetens vilket med fördel kan diskuteras 

med hjälp av specialpedagogens stöttning i att välja ut innehåll i undervisningen för att 

kunna möta alla barns och elevers behov. Undervisning, som mest känns igen inom 
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skolans domän, har i förskolan haft en tämligen liten plats till förmån för dess fokus kring 

att utveckla sociala färdigheter, menar Fagerli m.fl. (2001). I den reviderade läroplanen 

(lpfö18) har undervisningen dock fått en stor och given plats även i förskolan: 

”I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och 

utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar 

till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll 

som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande 

sker hela tiden” (Skolverket, 2018, s.7). 

Att kommunicera med barnen genom exempelvis dialog och lyssna till vad de uttrycker 

är väsentliga delar av undervisningen, menar Källhage och Malm (2018). Den spontana 

undervisningen i förskolan har betydelsen av att lärarna tar tillvara, i stunden uppkomna 

lärandesituationer, att studera vidare. Detta kan bidra till ett lustfyllt lärande med koppling 

till läroplansmålen, menar författarna. Här kanske skolan kan låna lite arbetssätt från 

förskolan genom att ta in leken mer i undervisningen, menar Fagerli m.fl. (2001). Den 

planerade undervisningen kan i förskolan se ut på flera olika sätt, beroende på vilket 

förhållningssätt läraren har till undervisning och till barn. I jämförelse med det 

förhållningssätt som är mest betydande för barns lärande, enligt Källhage och Malm 

(2018) är när lärare presenterar ett ämne utifrån den nivå barnen/eleverna befinner sig för 

att sedan låta dessa i samspel med lärare och varandra skapa nya kunskaper. Att arbeta i 

projekt hör förskolan till. Barnen ges möjlighet att under en tid undersöka föremål, 

material och fenomen både på djupet och bredden. Läraren följer barnens intresse och 

nyfikenhet även om det kan vara svårt att följa varje barns individuella intresse. Här får 

lärare göra vissa medvetna val och genom att låta barnen arbeta i mindre grupper kommer 

de lättare till tals, menar Källhage och Malm (2018). I lgr11 kan man läsa att: 

”Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, 

såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen 

balansera och integrera kunskaper i sina olika former” (Skolverket, 2011, s.6). 

Phillips och Soltis (2018) uttrycker att uppgiften att skapa goda förutsättningar för lärande 

har många dimensioner, men det krävs att deltagarna är motiverade att lära. Det finns 

dock andra moment som är väsentliga för lärande och utveckling, menar författarna och 

ger som exempel lärares förmåga att stödja elever med olika förutsättningar för lärande. 

Här är det väsentligt att välja ut innehåll i undervisningen, arrangera den pedagogiska 

helheten på bästa möjliga sätt, att upprätta och upprätthålla en viss disciplin och att bidra 

till barnens/elevernas socialisering så att de kan utvecklas till goda samhällsmedborgare, 
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menar Phillips och Soltis (2018).  På liknande sätt beskriver Aspelin (2010) den 

pedagogiska relationen som ett ömsesidigt förtroende som upplevs av både lärare och 

barn/elev. Läraren vägleder barnet/eleven samtidigt som hen låter dem förstå vikten av 

att aktivt delta i processen. Barnet/eleven litar på läraren som i sin tur litar på att de kan 

utvecklas till en form som är unik, menar författaren. Phillips och Soltis (2018) framhåller 

att lärare i allmänhet även vill att barn och elever ska kunna tillämpa sin kunskap på ett 

bra sätt. De problem som barn/elever förväntas möta i framtiden kommer troligen inte 

vara likadana som de problem som uppehöll dem i skolan. Det lärare helst vill se är att 

barn/elever tillägnar sig kunskap att lösa problem i framtiden som på så vis kan överföras 

till nya situationer, menar författarna. Specialpedagogen kan således ha en handledande 

funktion i att stötta lärare i deras utformning av lärmiljöer och undervisningens upplägg. 

 

2.4 Specialpedagogen och läraruppdraget 

I följande kapitel tar vi upp hur specialpedagogen och läraren kan samverka för att 

undvika att läraren känner osäkerhet. Alla i lärarlaget har ett ansvar att arbeta för ett 

gemensamt förhållningssätt och en samsyn i hur det pedagogiska uppdraget kan utföras. 

Barnen/eleverna behöver känna delaktighet i det som sker i klassrummet. Detta gäller 

även om barnen/eleverna har olika sätt att lära. Alla behöver visa ett genuint intresse för 

det individuella barnet men kanske är det så att specialpedagogen mest fokuserar på den 

enskilda individen medan läraren mest har fokus på gruppen? En tydlig struktur och en 

tydlig organisation gör att alla känner sig trygga i sin yrkesroll. I denna situation kan 

specialpedagogen medverka som inspiratör och stöd i det dagliga arbetet med 

barnen/eleverna. 

2.4.1 Förståelse för det pedagogiska uppdraget 

All pedagogisk personal, även specialpedagogen, behöver ta ansvar för sin pedagogiska 

roll och det är i grund och botten ingen större skillnad på uppdraget som förskollärare 

eller lärare. Specialpedagogen har här en viktig roll att tillsammans med rektor och 

pedagoger arbeta förebyggande för en likvärdig utbildning för alla barn och elever. I 

läroplanerna är det tydligt beskrivet att lärare ska arbeta med undervisning om du så 

arbetar i förskola eller skola. Visserligen ser det inte likadant ut men grundprincipen är 



 

21 

densamma, menar Källhage och Malm (2018). Bruce m.fl. (2016) beskriver 

läraruppdraget genom att på vilket sätt lärare tänker och agerar kring sitt uppdrag kan 

göra skillnad i förhållande till de utmaningar som barn/elever möter. Författarna får 

medhåll av Källhage och Malm (2018) som dessutom menar att detta kan bidra till att 

lärare blir stärkta i sin profession, vilket i sin tur gynnar barnens/elevers lärande och 

utveckling. Den ”tysta kunskap” som Jahnke (2019) talar om, kan ses som lärarens 

förmåga att förmedla kunskap till sina elever från vetenskap och beprövad erfarenhet. När 

förståelsen för det pedagogiska uppdraget är otydligt skapas en osäkerhet i hur lärare kan 

planera sin verksamhet, skriver Jarl, Kjellgren och Quennerstedt (2018). Lärare behöver 

således ha en samsyn, menar Källhage och Malm (2018), men hur kan vi komma överens 

när inte alla tycker likadant? En tydlig organisation med tydlig struktur kan bidra till en 

hållbar verksamhet och att arbeta proaktivt i stället för att ”släcka bränder” i efterhand, 

kan minska på stressen, menar författarna. Ledarskapet är på så vis av stor betydelse där 

rektorn med en tydlighet i vad uppdraget går ut på samt rimliga krav och förväntningar 

på sina medarbetare, menar Niss och Söderström (2015). Detta skulle kunna medföra att 

lärare genom en större insyn i verksamheten kan erhålla en större förståelse för sin 

yrkesroll vilket i sin tur kan påverka deras sätt att anpassa lärmiljön till alla barn/elever 

på ett engagerat sätt, menar Niss och Söderström (2015). 

2.4.2 Barns perspektiv kontra barnperspektiv 

Lärare behöver inta ett barns perspektiv i mötet med och om barn. Lundström (2016) 

menar att när lärare ser på barn ur ett barnperspektiv kan det vara något helt annat än vad 

det individuella barnet har för upplevelse om samma situation: ett barns perspektiv. Ur 

ett detta perspektiv tar de vuxna hänsyn till barnets känslor, tankar och erfarenheter. Det 

går så klart inte fullt ut att sätta sig in i hur ett barn tänker ur ett barns perspektiv, men att 

som lärare vara medveten om denna skillnad när lärmiljöer ska utformas kan visa på att 

de närmat sig ett barns perspektiv, menar författaren. Enligt FN:s konvention om barns 

rättigheter, som numera är lagstadgad, ska barn alltid bedömas efter sitt eget bästa. I 

artikel 13 går det att läsa: 

”Barnet ska ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende 

av territoriella gränser söka, ta emot och sprida information och tankar av alla 

slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel 

som barnet väljer” (UNICEF, 2009, s.18). 
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Fagerli m.fl. (2001) menar att lärare behöver visa att de bryr sig om det individuella 

barnet/eleven och stötta i deras lärande. Lärares förväntningar och lyhördhet kan vara 

avgörande för hur barn/elever utvecklas och lär; en ömsesidig relation med respekt och 

nyfikenhet, menar Bruce m.fl. (2016). Sandberg och Eriksson (2010) har i sin studie 

undersökt hur förskolepersonalen ser på barns delaktighet vad det gäller de pedagogiska 

aktiviteterna som erbjuds barn i behov av särskilt stöd. De beskriver att tidigare forskning 

talar om vikten av att ta ett barns perspektiv och resultatet visar att lärare kan se olika på 

delaktighet men att det är viktigt att barn har inflytande och att få vara med och påverka, 

men även att känna en tillhörighet. Sandberg och Eriksson (2010) talar om ett annat sätt 

att se på delaktighet kan vara på vilket sätt lärare organiserar lärmiljön så att den blir 

tillgänglig för alla barn, exempelvis att arbeta i smågrupper, vilket visade sig i deras 

studie. Det var huvudsakligen lärarnas uppgift att planera den pedagogiska verksamheten 

och enligt dem var de barn som valt att inte delta, utelämnade från aktiviteten. Lärare har 

för avsikt att göra barn/elever delaktiga men om de utgår från ett barnperspektiv tar de 

inte in barns perspektiv på vad delaktighet innebär för det individuella barnet/eleven, 

menar Sandberg och Eriksson (2010). För att utforma tillgängliga lärmiljöer för alla barn 

och elever behövs således ett likvärdigt arbetssätt och en gemensam syn bland lärare, 

vilket specialpedagogen kan bidra med stöd kring. 

2.4.3 Olika sätt att lära 

Lärares förmåga att anpassa undervisningen till alla barns/elevers olika sätt att lära utifrån 

deras behov och förutsättningar kan ha betydelse för hur tillgänglig deras lärmiljö kan bli. 

Att alla barn/elever har rätt till utbildning med likvärdiga förutsättningar att nå 

utbildningsmålen är ett övergripande mål för skolan, menar Carlsson Kendall (2015). Det 

finns många aspekter som ska vägas in för att ge barn/elever möjlighet till att nå målen. 

Hemförhållanden, kamratkretsen och alla de krav och förväntningar som skolan ställer 

har betydelse för en lyckad skolgång. Författaren talar om de exekutiva funktionerna som 

förmågan att självständigt styra och organisera sitt eget handlande. Det kan handla om en 

individs förmåga att planera och formulera mål, att organisera sitt eget arbete över tid, att 

vara flexibel i olika situationer som uppkommer och att hålla sig uppmärksam samt ha ett 

gott arbetsminne, men det kan även handla om förmågan att sätta sig in i hur andra 

människor tänker och känner och reglera sina känslor, menar författaren.  
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Inom forskningen har Sandberg (2017) studerat hur en och samma lärmiljö kan tas emot 

på helt olika sätt beroende på hur barnet/eleven ser på det. Att lära kan betyda olika för 

olika barn men i all undervisning måste lärare ha kunskap om barns/elevers olika sätt att 

lära och på så vis anpassa undervisning efter barns/elevers förutsättningar och behov 

genom att utmana på rätt nivå. Studiens resultat visar att åldersblandade grupper kan vara 

till fördel för barns/elevers stimulans till lärande. Genom den proximala utvecklingszonen 

som Vygotskij (1999) och Shabani m.fl. (2010) beskriver, kan barnen/eleverna få stöd av 

en mer kunnig individ för att nå en högre nivå av lärande. Detta kan också bidra till en 

mer positiv miljö för den sociala gemenskapen i klassen, menar Sandberg (2017). Idag 

har lärare en annan möjlighet att påverka sin undervisning än tidigare. Detta kan vara en 

fantastisk möjlighet, men också medföra variationer vad gäller kvalitet beroende av 

lärarens professionalitet och barns/elevers engagemang (Niss & Söderström, 2015; 

Källhage & Malm, 2018). I Skolinspektionens rapport (2015) framgick det att det fanns 

ett otydligt syfte med undervisningen och dåligt strukturerade lektioner. Lärarna är ”fria” 

att planera sina lektioner på eget sätt, vilket kan bidra till stora variationer i kvalitet och 

därmed få konsekvenser för barns/elevers möjlighet till en likvärdig skola 

(Skolinspektionen, 2015). 

 

2.5 Tillgänglig lärmiljö  

Specialpedagogens arbete för att främja en tillgänglig lärmiljö är en av de mest väsentliga 

punkterna i examensförordningen och nedan beskrivs på vilket sätt specialpedagogen kan 

arbeta förebyggande för att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla barn. I detta begrepp 

ligger även att alla barn och elever har rätt att känna sig inkluderade. Specialpedagogen 

kan se på inkludering med andra ögon eftersom det är lättare att fokusera på den enskilda 

eleven. Tillgänglig lärmiljö är en systematisk och tydlig planering, med andra ord god 

undervisning. I detta arbete kan specialpedagogen ingå genom att vara inspiratör och 

handledare. 

2.5.1 Hur kan en lärmiljö bli tillgänglig för alla barn/elever? 

Källhage och Malm (2018) framhåller att en god lärmiljö bör kunna inspirera och 

utveckla färdigheter genom en tillgänglighet till material samt en tydlig koppling till 
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läroplansmålen. Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM (2020) måste barn 

och elever ses i sitt sammanhang och inte enbart för de individuella brister de har. Barns 

tillgänglighet till och förutsättningar för lärande kan vara många och 

Tillgänglighetsmodellen från SPSM (2020) kan ge förutsättningar inom fysiska, sociala 

och pedagogiska områden och ger bäst resultat när alla tre hörnen samspelar. 

Specialpedagogens mål i det proaktiva arbetet är att alla barn ska kunna delta. En fysisk 

tillgänglighet kan röra sig om framkomlighet och tillgång till kommunikation, det vill 

säga om klassrummet är i behov av lärverktyg och konkret material för att tillgodose 

elevers behov. Den fysiska tillgängligheten brukar vara lättare att åtgärda, medan den 

pedagogiska och sociala lärmiljön verkar vara svårare att göra något åt, menar SPSM 

(2020). Vad en tillgänglig lärmiljö innebär kan uppfattas olika i olika miljöer men de har 

en gemensam nämnare, nämligen att alla barn/elever ska ges förutsättningar att nå målen 

för utbildningen.  

von Ahlefeld Nisser, Olsson, Lindqvist och Lundgren (2018) har i sin studie undersökt 

hur arbetet med en tillgänglig utbildning fungerar ute i de olika verksamheterna med hjälp 

av ett värderingsverktyg från SPSM. Studien visar att värderingsverktyget används som 

ett sätt för hur lärare och specialpedagoger kan tänka kring barns/elevers möjlighet till 

ökad tillgänglighet till deras lärmiljöer och som ett sätt att systematiskt dokumentera och 

mäta detta. I studien framkom det även att för att implementeringen av detta verktyg ska 

få bra genomslagskraft behövs en tydlig introduktion, som förslagsvis görs av 

specialpedagogen, med ett klart syfte samt att lärarna ska känna att det är meningsfullt att 

arbeta med (von Ahlefeld Nisser m.fl., 2018). Detta värderingsverktyg skulle kunna vara 

ett sätt för specialpedagogen att systematiskt och proaktivt arbeta för alla barns rätt till en 

tillgänglig lärmiljö genom att lärare och eller specialpedagog gör en kartläggning över 

vilka behov av utveckling av lärmiljöerna som finns på enheten. Sandberg (2017) har i 

sin studie undersökt den pedagogiska och den sociala lärmiljön och resultatet visar hur 

betydelsefullt det är att lärare visar ett genuint intresse för det individuella barnet samt 

lyssnar in och känner av barnets behov när lärmiljöer ska utformas; ett sätt att arbeta 

inkluderat, menar forskaren. 

2.5.2 Inkludering 

Baldriris, Demetrios, Panagiotis och Ramon (2016) har studerat elevers möjlighet till 

utbildning i en inkluderande miljö. Universal Design for Learning (UDL) är ett 
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utbildningssystem och ett ramverk som utvecklats genom särskilda riktlinjer för att kunna 

tillgodose alla elever i en tillgänglig inkluderad lärmiljö. Detta är en stor utmaning för 

många utbildningssystem världen över, vilket kräver speciella kompetenser hos lärare. 

Studien presenterar ett utbildningsmaterial för lärare där design, implementering och 

utvärdering av ett speciellt program i UDL ingår. Lärarna fick utveckla sina kompetenser 

i att engagera eleverna genom att utgå från deras intresse, vilket kan skapa en motivation 

för lärande. Denna information presenterades på flera olika sätt för att kunna möta varje 

elevs olika behov och förutsättningar. Eleverna gavs sedan flera möjligheter att uttrycka 

sin kunskap och studiens resultat visar att lärarna erhållit ökad kunskap om inkluderande 

undervisning enligt UDL genom att utveckla och designa inkluderande lärande för sina 

elever. Palla (2011) framhåller att pedagoger i förskolan har en annan möjlighet att arbeta 

för en inkluderad verksamhet än vad skolan har, men även i förskolan görs särlösningar 

genom att låta barn vistas i mindre sammanhang för att tillmötesgå deras behov vilket kan 

leda till utanförskap. I Alilas m.fl. (2016) studie undersöktes det på vilket sätt inkludering 

kan påverka barns möjlighet till delaktighet. Pedagogerna i studien menade att barn är 

delaktiga först när de är inkluderade i verksamheten. Författarnas studie visar att ordet 

inkludering kan betyda olika för olika lärare och beroende av vilken utbildningsbakgrund 

dessa har kan barn och elever erbjudas olika sätt att uppleva sig delaktiga på, men också 

olika sätt att lära och utvecklas.  

Midgen, Theodoratou, Newbury och Leonard (2019) har studerat barns upplevelse av att 

vara inkluderat. Det som i studien uppkom som det mest relevanta för att barn ska få en 

känsla av tillhörighet är relationerna till både lärare och kamrater. Studiens resultat visar 

därmed på emotionella och sociala fördelar med specialundervisning i ordinarie klassen, 

men då behöver lärare vara uppmärksamma på hur de själva ser på inkludering (Midgen 

m.fl., 2019). Lärares kunskap om barn som är i behov av att arbeta i mindre sammanhang 

är enligt studien inte så säker. Studien visar att pedagogerna upplevde sig osäkra på hur 

de skulle bemöta barn i behov av särskilt stöd samtidigt som de hade en tilltro till en 

inkluderad verksamhet. Några pedagoger i studien menar att de inte är särskilt kunniga 

inom detta område och att resurserna inte räcker till för att ge rätt stöd till de som har det 

behovet. Då kan det vara som Baldriris m.fl. (2016) talar om väsentligt med ett 

specialpedagogiskt stöd för att kunna utveckla verksamheten åt rätt håll. 



 

26 

2.5.3 Klassrumsanpassningar  

Mitchell (2017) beskriver att anpassningar på klassrumsnivå rekommenderas i första 

hand att välja blandade grupper, vilket också Sandbergs (2017) studie visar. Mångfald 

kan bidra till en stimulerande inlärningsmiljö och i de allra flesta fall behöver elever med 

funktionsnedsättning bara god undervisning (Mitchell, 2017). Alla barn och elever kan 

ha nytta av en gemensam uppsättning strategier men då krävs en systematisk och tydlig 

tillämpning av ett brett spektrum av evidensbaserade undervisningsstrategier. 

Strukturerad undervisning är en sådan strategi med fokus på lärarstyrd, tydlig och 

systematisk undervisning som är baserad på skrivna lektionsplaneringar och frekvent 

bedömning (Mitchell, 2017). Det kan även behövas repetition och övning som planeras 

och övervakas vilket kan ge barn/elever möjligheter att använda samma färdigheter eller 

begrepp vid flera tillfällen. Även återkoppling till eleverna och eventuell anpassning av 

strategierna för att förbättra elevernas prestationer kan erfordras, menar författaren. Bruce 

m.fl. (2016) menar att det i alla klasser finns barn/elever som på olika sätt utmanar. Det 

kan till exempel handla om barn/elever som halkat efter eller som uppför sig på ett sätt 

som inte är förväntat.  

Det kan också röra sig om barn/elever som på grund av funktionsvariation är i behov av 

särskild stöttning. Hur lärare ska gå till väga i en sådan situation handlar om pedagogisk 

kompetens och det finns anledning att reflektera över vad som kan vara orsaken till att ett 

barn/en elev hamnat i behov av stöd, menar författarna. Några sådana orsaker kan handla 

om uppgiftens krav på korttidsminne, språklig bearbetning och/eller uttrycksförmåga, 

läsförmåga, impulskontroll med mera. Om sådana aspekter väcker en känsla av 

otillräcklighet hos barnet/eleven eller läraren kan man tala om sårbarhet (Bruce m.fl., 

2016). Ofta finns det vetskap om att sårbarheten finns men det behöver inte betyda att det 

finns kunskap i hur den manifesteras. Detta kan vara under olika förutsättningar, till 

exempel i olika ämnen, klassrum, relationer och grupper, menar författarna. Det kan 

också se olika ut olika dagar eller vid olika tidpunkter på dagen (Bruce m.fl., 2016). Detta 

kan relateras till intersubjektiva rum (Hundeide, 2003). inom den sociokulturella teorin, 

med dess fokus på den omgivande miljöns påverkan på dem som använder den. I detta 

arbete kan specialpedagogen ha stor betydelse för både lärares förmåga att arbeta för en 

tillgänglig lärmiljö för alla barn/elever, men också i hur pedagoger kan arbeta likvärdigt. 
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2.6 Samverkan mellan förskola och grundskola F-3  

Specialpedagogens helhetsperspektiv kan vara en viktig del i arbetet med att främja 

samverkan mellan de olika verksamheterna. Eftersom specialpedagogen deltar i arbetet i 

alla grupper ser hen en helhet och vilka barn som, vid en eventuell förändring, kan vara i 

behov av extra stöd. Att specialpedagogen deltar vid samtal med vårdnadshavare och 

pedagoger är också centralt i ett arbete med att överbrygga olikheter och skapa en samsyn 

i gruppen. Utifrån Ackesjös (2018) forskningsstudie behandlas vårdnadshavares 

perspektiv på sina barns övergång från förskola till förskoleklass. Resultatet visar att 

många vårdnadshavare beskriver sina barn som ”redo för skolan” medan andra ger ett 

uttryck för att det kanske är skolan som måste vara redo för deras barn. Resultatet visar 

även att övergångar mellan skolformer måste betraktas ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Den sociokulturella teorin betonar språk och kommunikation och detta har kommit att få 

ett stort genomslag. Ackesjö (2018) menar att kommunikationen är nödvändig mellan 

barn, vårdnadshavare och de olika institutionerna i skolsystemet och att betona 

förändringar i deltagande i de olika kontexterna.  Den sociokulturella miljön; alltså 

omgivning, relationer och kontext blir väsentliga inslag i processen och betydelsefullt för 

erfarenheterna och upplevelserna av övergångar.  

Alatalo (2017) har i sin studie undersökt hur lärande och undervisning i förskoleklassen 

kan se ut beroende på vilka som undervisar; lärare eller förskollärare. Det visar sig att de 

båda professionernas utbildning grundar sig i olika traditioner; kunskapstraditioner och 

omsorgstraditioner, vilket kan ha påverkan på elevers möjlighet till en tillgänglig lärmiljö. 

Samverkan mellan de olika professionerna måste fungera för att de tillsammans ska kunna 

komma överens om hur lärmiljön på bästa sätt kan organiseras. Tidigare studier såsom 

Skolinspektionens (2015) rapport visar dock att detta inte var så enkelt att genomföra då 

uppdraget anses otydligt och tolkningsbart och därmed kan skilja sig från enhet till enhet. 

Svårigheten med samverkan mellan de olika professionerna skulle kunna förklaras med 

att förskoleklassen följer grundskolans läroplan med krav på måluppfyllelse och därmed 

skiljer sig från förskolans läroplan, menar Alatalo (2017). Lärarutbildade i 

förskoleklassen såg på undervisning och lärande som en väg mot skolan, medan 

förskollärarutbildade betonade den fria leken som en viktig del i barns utveckling och 

lärande. Båda professionerna i studien var dock ense om att leken var viktig men att leken 

i förskoleklassen ofta kommer i skymundan till förmån för den lärarstyrda 

undervisningen, vilket även kan påverka barns möjlighet till delaktighet i sin 
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undervisning. När samarbetet brister kan det medföra att vissa elever inte får det stöd de 

är i behov av, menar författaren.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 

Detta avsnitt presenterar det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling som 

studien valt att fokusera för att försöka få svar på forskningsfrågorna och för att tolka 

studiens empiri. Vi menar att det sociokulturella perspektivet kan vara ett stöd för oss att 

försöka få syn på hur specialpedagogisk handledning kan se ut inom de olika 

skolformerna, samt på vilket sätt ett fungerande samarbete förkommer. 

 

3.1 Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 

Lev S. Vygotskij (1896–1934), som var en rysk psykolog och som postumt bidragit med 

inspiration till den sociokulturella teorins framväxt, menade att människan är en social 

varelse som samtidigt behöver ses ur ett kulturellt, biologiskt och historiskt perspektiv 

(Vygotskij, 1999; Säljö, 2015; Nilholm, 2016). Det ena kan inte fungera utan det andra 

utan samspelar med varandra; ett sociokulturellt perspektiv. Inom den sociokulturella 

teorin finns flera centrala begrepp som kan användas för att analysera ett empiriskt 

material. Vi har i vår studie valt att fokusera på begreppen: den proximala 

utvecklingszonen (ZPD) (Vygotskij, 1999; Shabani, Khatib & Ebadi, 2010) samt 

intersubjektiva rum (Hundeide, 2003). Vår studie har fokus på dessa begrepp då de kan 

rikta blicken mot samspelets och samarbetets betydelse för en tillgänglig lärmiljö för alla 

barn och elever genom specialpedagogisk handledning. I kommande avsnitt presenterar 

vi några grundläggande delar inom det sociokulturella perspektivet såsom samspel, 

kommunikation och förutsättningar för lärande och utveckling. 

3.1.1 Lärande genom samspel 

Vår kultur har format oss som människor och hur vi ser på hur lärande går till, vilket kan 

visa sig i vilket perspektiv lärare har på kunskap och hur de väljer att utarbeta 

barns/elevers lärmiljö, menar Säljö (2010). Författaren beskriver att människan av 

naturen har en vilja att lära och utvecklas och de personer som finns i vår direkta närhet 

påverkar således vår möjlighet att skaffa oss nya erfarenheter att ta med för framtida bruk. 

Att lärande och utveckling länge varit centrala för oss människor och fortfarande påverkar 
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vår möjlighet att förbättra våra levnadsvillkor är givet, men på vilket sätt detta genomförs 

i praktiken kan se väldigt olika ut genom skillnader i kultur och miljö, menar Säljö (2010).  

Att kunna samspela kan ge förutsättningar för barns/elevers lärande. Phillips och Soltis 

(2018) beskriver att många teorier betonar lärandet som en rent individuell process där 

den lärande individen beskrivs som en ensam sökare till skillnad mot vad Dewey (2008) 

förespråkar. Dewey får medhåll av både Säljö (2010) och Nilholm (2016) som menar att 

lärande och utveckling bör ses som något som sker i sociala sammanhang genom 

exempelvis kommunikativa processer och överföring.  

Men det är inte bara i skolan vi lär och utvecklas utan det sker även i flera olika 

sammanhang och på olika villkor i vårt samhälle såsom inom familjen, med vänner eller 

i föreningslivet, menar Säljö (2010). Även i sammanhang där människan misslyckas sker 

en utveckling och själva lärandet kan ske både på individ- och kollektiv nivå, enligt 

författaren. Alla sådana sammanhang har betydelse för barns möjlighet till lärande och 

utveckling, men lärare har en väsentlig roll att forma framtidens medborgare genom 

undervisning i skolan, menar Säljö (2015). Även i en motsatt relation sker ett lärande. 

Barn/elever kan besitta kunskaper som inte läraren har, exempelvis genom tekniska 

färdigheter, vilket skulle betyda att lärare kan ha ett behov av att uppdatera sina 

kunskaper, anser Säljö (2015). Författaren framhåller därmed vikten av att det behövs en 

anpassning till nya färdigheter då skolan inte alltid hänger med i denna snabba utveckling.  

3.1.2 Språk och kommunikation 

Centrala ingredienser i människors lärande är språk och kommunikation och för att kunna 

kommunicera och samspela med andra behöver människan därmed ha ett fungerande 

språk, vilket Vygotskij (1999) och Säljö (2015) menar redan finns hos människan i späd 

ålder och som är särskilt väsentligt inom skolans värld då lärare behöver kommunicera 

med barn/elever. Att kommunicera via språket genom så kallade kommunikativa 

processer kan ge människan möjlighet att lära och utvecklas och ta andras perspektiv, 

vilket medför att vi kan lära av varandra och behöver således inte alltid göra egna 

iakttagelser, menar Säljö (2015). Författaren ger som exempel upptäckten av att jorden är 

rund gjordes av någon annan och på så vis finns det möjlighet för kunskap att spridas. 

Språket har som många andra kunskaper överförts från en generaration till nästa och 

således blivit väsentligt för olika kulturers överlevnad. Språket är på så vis grundläggande 

för människans kunskapsutveckling och vilket perspektiv lärare har på kunskap kan visa 



 

31 

sig i deras sätt att undervisa på, menar Säljö (2015). Själva tänkandet i en sociokulturell 

bemärkelse är en form av kommunikation som individen kommit i kontakt med och 

använder som kunskap i framtida situationer, till skillnad mot talandet som i stället är en 

aktivitet där det tillkommer komplicerade sociala spelregler för hur individen interagerar 

med andra människor, menar Vygotskij (1999). 

Enligt Vygotskij (1995) går det inte att särskilja fantasi och verklighet. En vuxen har 

längre erfarenhet och anses därmed besitta större fantasi än vad ett barn har, menar han. 

Genom detta tankesätt går det att förstå hur barn arrangerar och organiserar sin lek genom 

de erfarenheter barnet har, menar Vygotskij (1995). Ju äldre barnet blir, desto mer 

erfarenhet byggs på och leken kan utvecklas till ett lärande. Det krävs dock att barnet har 

någon att studera för att kunna befästa sina kunskaper. Detta benämner Vygotskij (1995) 

som kreativitet, där intryck och nya erfarenheter tillsammans med fantasiförmåga bidrar 

till att skapa ny kunskap. 

Vygotskij (1999) talar om vardagsbegrepp och vetenskapliga begrepp. Han förklarar att 

elevernas erfarenheter skall konfronteras med vetenskapens begrepp och undervisning 

handlar om att dessa två begrepp ska mötas. I den här uppgiften har läraren en central roll 

och det är i dessa sammanhang som det går att se en proximal utvecklingszon hos eleven 

genom att läraren befinner sig i närheten som stöd i elevernas utveckling och lärande, 

menar Vygotskij (1999).  

 

3.2 Centrala begrepp 

3.2.1 Den proximala utvecklingszonen 

Säljö (2015) framhåller att eftersom lärandet många gånger sker i samspel med andra kan 

en lärandemiljö bidra till att utveckla färdigheter hos flera individer samtidigt, vilket 

skulle vara svårt och kanske till och med omöjligt att genomföra på egen hand. Författaren 

ger som exempel samverkan i skolan där kunskaper och erfarenheter delas med andra. 

Föregående resonemang för oss till det centrala begreppet den proximala 

utvecklingszonen (ZPD) som kan förklaras med det avstånd som finns mellan vad en 

individ klarar av på egen hand och vad samma individ behärskar med hjälp av en mer 

kunnig person (Vygotskij 1999; Shabani, 2010). Hur en sådan överföring sker påverkar 
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således barns möjlighet att lära och utvecklas, menar Nilholm (2016). Föreställningen om 

att människan lär i samspel med andra är central i ZPD och genom att erhålla stöd från 

en mer kunnig individ vid svårare uppgifter, men som ändå ligger närmast den nivå 

individen redan behärskar, kan människan utvecklas i sitt lärande och kunnande till en 

högre nivå, menar Vygotskij (1999) och Shabani m.fl. (2010). Tanken är således att den 

lärande individen vid nästa inlärningstillfälle kan ta med sina nyfunna erfarenheter och 

praktisera dessa på egen hand. ZPD ska inte förväxlas med imitering som kan förstås som 

en ren kopiering av uppgiften, menar Shabani m.fl. (2010). Imitering bör i stället ses som 

grunden för ZPD och ett sätt att lära genom att förstå och känna sig förtrogen med sina 

nyfunna kunskaper, menar författarna. 

3.2.2 Intersubjektiva rum 

För Vygotskij innebar ZPD en lärandeprocess mellan två individer i en social 

konstruktion, vilket även kan benämnas intersubjektivitet, menar Ligorio, Cesareni och 

Schwartz (2008), vilket för oss vidare till begreppet intersubjektiva rum som inom det 

sociokulturella perspektivet kan förstås som det sätt människan ser på sin omgivande 

miljö (rummet) och vad som förväntas av den som använder det (Hundeide, 2003). I 

skolans värld finns osynliga koder för hur barn/elever bör uppträda i ett visst 

sammanhang, exempelvis på en lektion eller vid en samlingssituation. Om ett barn inte 

uppfattat koden på ”rätt” sätt kan det bli/få känslan av att vara exkluderat, menar 

Hundeide (2003). Om läraren har förutfattade meningar om vad barn/elever klarar av kan 

det begränsa dess möjligheter till utveckling, menar författaren. I stället för att leta fel och 

brister (genom exempelvis diagnoser) behöver lärare fokusera på det positiva hos ett barn. 

Alla barn har en utvecklingspotential vilket behöver utgå från det barnet redan behärskar 

och förstår, menar Hundeide (2003). Både Ligorio m.fl. (2008) och Hundeide (2003) 

kopplar på detta sätt det intersubjektiva rummet till det individuella barnets proximala 

utvecklingszon då de talar om pedagogers uppfattning om vad barnet klarar att prestera 

påverkar dess utvecklingsmöjligheter. Barns möjlighet till en tillgänglig lärmiljö kan 

således vara beroende av på vilket sätt lärare väljer att betrakta barnet och då är det särskilt 

viktigt att lärare skapar en god atmosfär och arbetar för att alla barn ska uppleva sig 

inkluderade i det intersubjektiva rummet, menar Hundeide (2003), vilket så klart även 

kan gälla förhållandet lärare-specialpedagog. Dessa ovan beskrivna centrala begrepp har 

studien använt sig av då det insamlade empiriska materialet analyserats. 
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4. Metod 

 

I detta metodavsnitt redogör vi för hur studien har genomförts och orsaken till valet av 

metod. Även urval, bearbetning och etiska överväganden redogörs i detta avsnitt. 

 

4.1 Val av metod 

Agnafors och Levinsson (2019) framhåller att i ett vetenskapligt arbete behöver forskaren 

redogöra för vad hen gjort och varför; uppsatsens metodik. Detta kan bidra till en 

tydlighet i hur genomförandet gått till och således påvisa arbetets kvalitet, menar 

författarna. Vårt arbete syftar till att studera hur specialpedagoger kan arbeta för att främja 

en god lärmiljö för alla barn/elever och för att undersöka detta har en kvalitativ ansats 

använts. Repstad (2007) framhåller att inom kvalitativa studier görs undersökningar på 

djupet och forskaren tittar på helheter till skillnad från de kvantitativa studierna som mer 

går på bredden med ett antal variabler som mäts. Bryman (2018) talar om kvantitativ 

ansats som ett sätt att betona kvantifiering och som ofta beskrivs som en siffermässig 

mätning av det sociala livet där resultaten generaliserar ett större antal svarspersoner. 

Stukát (2011) menar att inom den kvalitativa forskningsmetoden vill forskaren skaffa sig 

en förståelse för studiens resultat genom exempelvis intervjuer. Vi har valt att använda 

oss av semistrukturerade intervjuer vilket grundade sig i en förhoppning av att se en 

fördjupad kunskap och erfarenhet utifrån vårt syfte. Vi var intresserade av att göra djupare 

intervjuer med våra respondenter för att fördjupa våra centrala begrepp ur olika 

synvinklar, inte av att producera generell statistik i vår undersökning i nuläget. 

Semistrukturerade eller ostrukturerade kan förklaras med att intervjuaren ställer frågor i 

den ordning som anses bäst för intervjun och kan komma med följdfrågor till skillnad 

från strukturerade intervjuer som utgår från ett fastställt frågeformulär som är svår att 

bryta men som kan vara enklare att bearbeta, menar Stukát (2011). Bryman (2018) 

framhåller att i semistrukturerade forskningsintervjuer är det respondenternas perspektiv 

och vad de uppfattar som är den centrala utgångspunkten i studien. Björndal (2018) 

beskriver dialogen som vuxit fram och blivit till en forskningsintervju där den utvecklats 

som metod för att samla in och presentera information. Under de senaste decennierna har 

intervjun använts i större utsträckning mycket beroende på möjligheten att spela in ljud. 
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Björndal (2018) menar att intervjuklimatet som skapats tillsammans med respondenten 

påverkar kvaliteten på informationen som intervjuaren får ta del av. Grundregeln är att 

intervjusituationen ska kännas lugn och att intervjuaren och respondenten har en bra 

kontakt. Alla störningsmoment ska undvikas så långt det är möjligt. Den person som 

intervjuar behöver förmedla en grundläggande attityd där respekten för respondenten är 

tydlig. Centralt i denna form av samtal är att frågorna är ställda på så vis att de inte 

uppfattas som ett förhör utan att det är respondentens synpunkter och egna tankar som är 

det intressanta. Att lyssna aktivt kan vara lika viktigt som att kunna behärska 

frågetekniken, menar Kvale och Brinkman (2014). Intervjuaren behöver kunna höra vad 

respondenten säger och hur den säger det. I arbetet med intervjuerna har vi visat intresse 

för respondenterna genom ett aktivt lyssnande, alltså visat intresse för det respondenten 

berättar genom att hålla ögonkontakt med dem och nicka ibland, så kallat talstöd, men 

även ordnat miljön genom att se till att respondenterna suttit avskilt utan alltför många 

störningsmoment. Vid några enstaka intervjuer var ibland ljudkvaliteten sämre än andra, 

vilket kan ha påverkat kvaliteten på själva ljudet, men inte på innehållet. När det handlar 

om att ställa följdfrågor behöver intervjuaren ha en totalt öppen attityd för att inte styra 

respondenten, menar Kvale och Brinkmann (2014). Frågorna ska hjälpa respondenten i 

det fortsatta resonemanget så att intervjun kan fortsätta på ett progressivt sätt. Under 

intervjuernas gång förekom det vid flertalet tillfällen följdfrågor som i sin tur kunde bidra 

till en mer fördjupad diskussion i ett ämne, vilket var syftet med dessa. 

 

4.2 Urval 

Viktiga frågor att ställa till sin studie, enligt Stukát (2011) är vilka och hur många som 

ska delta, men att forskaren också räknar med ett visst bortfall som i sin tur kan påverka 

urvalets storlek och studiens resultat. I vår studie har ett strategiskt urval använts. Ett 

strategiskt urval kan förklaras med att ett antal, för undersökningen, intressanta 

intervjupersoner väljs ut och som kan visa på olika varianter på hur de uppfattar sin miljö 

(Stukát, 2011). Vi valde att intervjua personal inom den specialpedagogiska professionen 

i förskola och grundskola, då syftet var att de skulle kunna bidra med information och ny 

kunskap, vi ville också ha en variation gällande svaren. Åtta respondenter blev tillfrågade 

via samtal genom telefon, mejl eller vid ett personligt möte. Sju personer som 
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representerade en bred kunskap och erfarenhet valde att delta, en avstod. Respondenterna 

bestod bland annat av en specialpedagog som blev klar med utbildningen 2017 och en 

specialpedagog som arbetat inom samma yrke i 20 år, varav tio år på central nivå. Sex av 

respondenterna hade en förskollärarbakgrund, vilket var av intresse då de hade kännedom 

om både förskolans pedagogik och en inblick i skolans värld. Vårt syfte var att dessa 

skulle kunna ha mycket att tillföra studien med tanke på deras erfarenheter från de tidigare 

skolåren. Två av respondenterna arbetade eller har arbetat inom särskolan, två arbetade 

inom förskolan och tre som övergripande specialpedagoger inom grundskolan. Allt 

material har behandlats konfidentiellt och respondenterna har avidentifierats i studien 

genom fingerande namn indelade efter i vilken skolform de arbetar (F för förskola, S för 

skola).  

Specialpedagoger med arbete i förskola: 

- Frida 

- Fanny 

Specialpedagoger med arbete i skola: 

- Stina  

- Susanne 

- Sabina 

- Sofie 

- Siv 

 

4.3 Genomförande 

De specialpedagoger som valde att delta som respondenter i vår undersökning 

kontaktades via mejl, telefon eller vid personlig kontakt. Därefter skickades ett 

missivbrev (Bilaga 2) ut för att lite mer i detalj informera om vår studie och de etiska 

överväganden som ska ingå i en sådan här undersökning. Respondenterna fick även 

information om att vi hade som syfte att spela in intervjuerna. Detta för att underlätta 

arbetet med transkribering och för att inga oklarheter skulle uppstå. Intervjuerna som 

utgick från en intervjuguide (Bilaga 1) delades sedan upp mellan oss och utfördes via 

Teams eller via personlig kontakt. Även vid intervjutillfället bad vi om tillåtelse att spela 
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in och informerade ytterligare om att det var ett frivilligt deltagande. Intervjuerna varade 

från 35 minuter till 92 minuter. Denna lite friare form av semistrukturerad intervju 

medförde att intervjuerna utvecklades till givande samtal och flera beskrev olika 

erfarenheter och uppfattningar från sin profession. Frågorna i intervjun följdes ofta av 

nya frågeställningar som ledde till nya och fördjupande diskussioner.  

 

4.4 Bearbetning 

Våra inspelningar transkriberades till viss del ordagrant när intervjuerna var slutförda. 

Detta för att kunna få en helhetsbild av vad de olika respondenterna sagt och för att vi 

lättare skulle kunna kategorisera dessa. Vi valde att göra en innehållsanalys av vårt 

material. Bryman (2018) beskriver en innehållsanalys med att man på ett systematiskt sätt 

vill sortera innehållet efter kategorier som utformats i förväg. Det är lätt att konkret 

beskriva ur man gjort sitt urval vilket gör materialet lätt att följa upp. Ofta beskrivs 

metoden som en objektiv analysmetod. En flexibel metod som passade bra till vårt 

material (Bryman, 2018). Materialet kategoriserades och sammanställdes till ett resultat 

av våra intervjuer. Endast valda delar som haft relevans för den här studien har tagits med. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att målet är att utveckla kategorier som fångar de 

studerade erfarenheterna fullt ut. Forskaren jämför hela tiden begrepp och söker efter 

likheter och olikheter, menar författarna. Björndal (2018) beskriver att analys innebär att 

forskaren väljer fokus på något och förbiser något. Det kan vara svårt, för att inte säga 

omöjligt, att få med allt i en analys, vilket innebär att forskaren väljer ut vissa faktorer 

som hen upplever kan vara av särskild vikt för studien. Vi har kategoriserat utifrån 

intervjuguiden och våra analyser har genomförts i direkt anslutning till varje underrubrik 

av de olika kategorierna: 

• Specialpedagogens roll som inspiratör 

• Specialpedagogisk handledning inom förskola och skola 

• Kommunikation 

• Tillgänglig lärmiljö för alla barn och elever 

• Olika sätt att lära 

• Samverkan mellan förskola, förskoleklass och skola 
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4.5 Tillförlitlighet och äkthet  

Även om forskaren vill öka resultatets tillförlitlighet för att motverka subjektivitet, kan 

för mycket vikt på tillförlitligheten ge sämre kreativitet och variationsrikedom, menar 

Kvale och Brinkmann (2014). Detta kommer dock mer till sin rätt när intervjuaren får 

använda sin egen stil att intervjua och improvisera. Inom samhällsvetenskapen används 

begreppet tillförlitlighet då en metod undersöker det den säger sig undersöka, menar 

författarna. I ett bredare perspektiv går det att säga att äkthet i en metod undersöker det 

den är avsedd att undersöka samt om intervjuerna verkligen speglar de fenomen som vi 

är intresserade av. På så sätt skulle kvalitativ forskning kunna leda till värdefull 

vetenskaplig kunskap (Kvale och Brinkmann, 2014). Enligt Bryman (2018) behöver 

forskarna undersöka om deras forskning gjorts enligt de regler som finns. Studiens 

resultat är inte redovisad för respondenterna för godkännande, men de regler som vår 

litteratur om forskning beskrivit har tagits i beaktande, vilket kan visa på en trovärdighet 

för studien. 

 

4.6 Forskningsetik 

För att det ska bli en god avvägning mellan forskarens intresse och respondenternas rätt 

till anonymitet i en undersökning måste särskilda etiska principer följas. Respondenterna 

ska informeras om de forskningsetiska principerna som utgår från lagen om etikprövning 

(Vetenskapsrådet, 2017). Även Bryman (2018, s.170) talar om dessa grundläggande 

etiska principer som måste finnas med i en studie för att göra den tillförlitlig och de är:  

Informationskravet: Här menar författaren att forskaren ska informera de personer som 

ingår i studien om syftet med denna undersökning. Deltagarna ska få reda på att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta om de vill. 

Samtyckeskravet: De som deltar har rätt att bestämma och sin egen medverkan. Om någon 

är minderårig krävs vårdnadshavares eller föräldrars godkännande. 

Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter om de deltagande i studien måste behandlas så 

konfidentiellt som möjligt. De personuppgifter som eventuellt samlas in måste förvaras 

på ett sätt så att inte obehöriga har möjlighet att ta del av informationen. 
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Nyttjandekravet: Alla uppgifter som samlas in gällande enskilda individer får bara 

användas för detta forskningsändamål (Bryman, 2018). 

Studien har utgått från informationskravet och samtyckeskravet på så vis att 

respondenterna getts information om studiens syfte, att det rörde sig om ett frivilligt 

deltagande samt att de utan påföljder haft möjlighet att avbryta intervjun. 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har också tagits i beaktande i studien och 

innebär att respondenternas uppgifter behandlas och förvaras på ett sätt som inte kan 

komma respondenterna till skada, samt att information som ges endast används i 

forskningssyfte (Bryman, 2018).  
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5. Resultat och analys 

 

I detta avsnitt redogör vi för resultatet av de intervjuer som genomförts utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. Vi har valt att analysera vårt resultat ur det sociokulturella 

perspektivet efter varje rubrik för att möjliggöra för läsaren att lättare relatera till vad 

respondenterna svarat. De intervjuade specialpedagogerna nämns här som respondenter 

eller med fingerade namn. 

 

5.1 Specialpedagogens roll som inspiratör 

Att arbeta som specialpedagog är ofta ett ensamarbete menar flera av respondenterna och 

Sofie uttrycker att det gäller att arbeta för ett nära samarbete med både rektor, lärare och 

elever. Stina talar om vikten av att arbeta förebyggande genom att inta ett visst arbetssätt 

för att identifiera ett problem och sedan arbeta för att förhindra svårigheter för eleverna.  

”Det är ju så mycket som påverkar hur väl man lyckas också, det är ju inte bara 

klassen, det är ju hur pedagogen möter eleverna, hur strukturerad är jag” (Stina). 

För Sofie var begreppet att arbeta förebyggande en process och lite av ett detektivarbete. 

En förutsättning för att kunna arbeta förebyggande är enligt Susanne att bygga relationer 

till elever och deras vårdnadshavare. Susanne pratar även om att specialpedagogen skulle 

kunna vara med och bidra till ett förändrat förhållningssätt hos lärare genom diskussioner. 

”Det har ju varit mycket att man som specialpedagog inte ska arbeta så mycket 

med elever och det tror jag är svårt att göra, det blir att man sitter lite ovanför och 

ska tala om hur saker och ting ska göras och då blir man inte så väl sedd tror jag” 

(Susanne). 

Det väsentliga som specialpedagog, menar flera av respondenterna är att ha lärarna med 

sig. Fanny talar om att hennes roll som specialpedagog är att fungera som en ögonöppnare 

för pedagogerna och med deras stöd arbeta för att anpassa lärmiljön till alla barn. Frida 

och Sabina menar att de känner sig mer som en kollega till pedagogerna och inte någon 

som kommer med expertråd. Att tillsammans komma fram till vad som är bäst för 

eleverna. Ibland kan det vara svårt att undgå att stöta på motstånd hos lärarna men då är 

det viktigt att förhålla sig på ett professionellt sätt till sina kollegor och inte ”mästra”, 
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menar Sabina. Sabina menar vidare att hennes huvuduppdrag i en handledningssituation 

i stället är att vara en stöttande funktion. 

”Jag tänker att vårt uppdrag inte alltid är att gå in som experter vilket jag 

upplever att det ibland förväntas. Våra kollegor vänder och vrider ofta på sig 

och sen så kommer de när de har ett bekymmer” (Sabina).  

Frida talar om att hon som specialpedagog behöver med fingertoppskänsla lyssna av hur 

olika pedagoger kan vara olika mottagliga för att ta emot hennes stöd. 

”Man behöver leta efter drivkrafter hos pedagogerna, det är de som känner 

barnen bäst. Inspirera pedagoger där det inte finns motivation och arbetsglädje” 

(Frida). 

Detta förhållningssätt gäller även till eleverna, menar Sabina. 

”Jag tror att precis som med kollegorna det här med självkänsla och 

självförtroende är a och o. Har eleverna låg självkänsla eller självförtroende 

spelar det ingen roll vilken metod vi har för att lära dem” (Sabina). 

Att utgå från aktuell forskning är något som specialpedagogen arbetar med, men det gäller 

att avgränsa sig och anpassa det till verksamheten, menar Sofie. Siv menar att genom att 

specialpedagogen håller sig ajour med aktuell forskning kan det bidra till ett fördjupat 

kunnande hos lärarna, vilket i sin tur kan bidra till en mer tillgänglig lärmiljö. Via 

fortbildning av lärare kan specialpedagogen vara delaktig att sprida sin kunskap vidare 

om hur lärare kan arbeta för en mer tillgänglig lärmiljö för alla elever, menar Stina.  

 

Analys av specialpedagogens roll som inspiratör 

En central ingrediens i människors lärande är språk och kommunikation och i vår studie 

uttrycker flera respondenter att de ibland upplever arbetet som specialpedagog som ett 

ensamarbete och framhåller därmed vikten av ett gott samarbete och kommunikation med 

eleverna, föräldrarna, lärarna, rektorn och andra professioner. Ett gott samarbete kan 

enligt respondenterna skapas genom att kommunicera med varandra och diskutera 

förhållningssätt, vilket inte enbart är till för lärarna utan i högsta grad även i bemötandet 

av eleverna, enligt Sabina. En god kommunikation med barnen/eleverna kan ge lärare en 

bild av hur de upplever sin skolsituation. Barnens/elevernas föräldrar är också centrala i 

den kontext som eleverna befinner sig i.  Dessutom behövs en förmåga att känna in olika 

personer och situationer för att veta hur nästa steg kan tas, alltså någon form av 

fingertoppskänsla, menar Frida. Flera av respondenterna framhåller vikten av att skapa 
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relationer till sin omgivning och att specialpedagogen i ett förebyggande syfte kan arbeta 

för att lärare har en samsyn på eleverna och ett stöd att utforma lärmiljön efter alla 

barn/elever.  

Ett arbete med att förebygga och identifiera problem och sedan diskutera olika lösningar 

med pedagogerna ses som centralt. Det är i detta samarbete specialpedagogen kan anpassa 

till verkligheten och utgöra en stöttande funktion för arbetslaget och en bra grund för att 

få pedagogerna med sig. På detta sätt kan det vara lättare att skapa en vidsyn hos hela 

arbetslaget, vilket kan kopplas till det sociokulturella begreppet intersubjektiva rum 

Hundeide (2003) på så vis att det är själva synen på den omgivande miljön som avgör hur 

den kan upplevas olika för olika människor. Specialpedagogens syn på den omgivande 

miljön kan på så sätt ha en avgörande betydelse för hur väl information tas emot av 

exempelvis lärare, barn och vårdnadshavare, vilket kan kopplas till det några av 

respondenterna talade om; att de upplevde sig som en kollega till pedagogerna. Själva 

upplevelsen av att vara en kollega till pedagogerna kan vara ett sätt för specialpedagogen 

att förhålla sig till inkluderad, vilket i högsta grad även gäller eleverna.  

Något som också framkom som en framgångsfaktor i mötet med pedagogerna var enligt 

Sabina att inte ”mästra”, det vill säga att hon som specialpedagog arbetade för att skapa 

en likvärdig relation till lärarna. Även Susanne var av denna åsikt men uttryckte i stället 

att hon som specialpedagog inte ville komma in och säga åt lärarna vad de ska göra när 

hon vet hur stor deras arbetsbelastning redan är. Frida talar om att hitta drivkrafter hos 

pedagogerna, vilket går att relatera till begreppet den proximala utvecklingszonen, 

(Vygotskij, 1999; Shabani m.fl., 2010) på så vis att specialpedagogen arbetar för en 

stöttande funktion och i arbetet med fortbildning kan detta bidra till att lärare når en högre 

nivå av kunskap enligt detta sociokulturella begrepp, vilket i sin tur gör att anpassningar 

i barns/elevers lärmiljö kan utvecklas och fördjupas. Genom att specialpedagoger delger 

lärare nya forskningsrön, såsom respondenterna talar om, kan detta resultera i att lärarna 

fördjupar sitt kunnande inom områden som till exempel lärmiljö, men också ett förändrat 

förhållningssätt hos lärarna som Susanne lyfter. Detta kan relateras till den proximala 

utvecklingszonen (Vygotskij, 1999; Shabani m.fl., 2010) på så vis att lärare anammar en 

uppgift med stöd från specialpedagogen och en lärandeutveckling till en högre nivå kan 

ske, vilket i sin tur skulle kunna gynna barnen i deras utveckling och lärande. 
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5.2 Specialpedagogisk handledning inom förskola och skola 

Handledning, såsom många föreställer sig att den ska vara; som en grupphandledning och 

som också ingår i utbildningen till specialpedagog, visar sig enligt de flesta av 

respondenterna inte vara särskilt vanligt. Däremot förekommer det ofta andra typer av 

samtal såsom kollegial handledning i stunden där kollegor kan delge arbetssätt och 

stödstrukturer som de sett fungerat i verksamheten, med en efterföljande återkoppling. 

/…/”varje dag kommer det folk hit och vill prata och diskutera, men det är ju 

inte utifrån en modell på det sättet. Det är mer att kollegor söker upp mig och 

vill ha råd och tips och diskutera hur man kan tänka och inte tänka” (Stina). 

De flesta respondenterna menar att det är vanligt att lärarna vill ha handfasta råd på hur 

de kan komma vidare. Sabina talar om att pedagoger redan innan de kommer till henne 

för rådgivning har prövat allt de kan och känner sig lite uppgivna. I 

specialpedagogutbildningen lärs dock ut att inte i första hand ge råd och tips på hur 

pedagoger kan lösa ett dilemma utan detta ska samverkas fram genom pedagogernas 

åsikter och förslag.  

”Jag kommer inte med bättre svar utan har en stödjande funktion” (Sabina). 

Flera respondenter upplever att det kan vara svårt att komma in utifrån och tala om för 

någon annan hur de ska sköta sitt jobb.  

”Man kan gå via barnens behov och inte säga att du (läraren) gör fel, utan att 

det är barnets behov som styr” (Frida). 

Ett sätt att lösa det är att strukturera upp en grupphandledning där alla kan få komma till 

tals genom diskussioner som sedan utvärderas, menar Susanne. Detta är enligt Sofie ett 

ypperligt tillfälle att få lärarna att fundera och reflektera tillsammans med 

specialpedagogen som stöd. Både Fanny och Sabina menar att det vid ett 

handledningstillfälle är viktigt att inte framställa sig som en expert utan att alla får komma 

till tals och komma med åsikter för att sedan fatta ett gemensamt beslut. Båda 

respondenterna menar att pedagogerna själva sitter inne med svaren och att det således är 

bättre att vara försiktig med att komma med snabba svar, trots att det är det som 

pedagogerna efterfrågar. Att handleda lärare kan vara en sak, att lärare sedan arbetar efter 

vad handledningen givit är en annan, menar Stina. Att återkoppla blir då särskilt väsentligt 

för ett fortsatt arbete, menar alla respondenterna. Susanne talar om vikten av att vara 

lyhörd för vad både elever och lärare uttrycker. Fanny uttrycker: 
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”Mycket av det vi gör, gör vi både till de vuxna och till barnen…det blir nya 

redskap att gå vidare” (Fanny). 

Sofie genomför då och då oanmälda besök i klassrummen för att exempelvis observera 

lärmiljön men också för att finnas nära lärarna och barnen/eleverna. Efter ett 

observationstillfälle är det viktigt att ge lärarna återkoppling, menar både Stina och 

Susanne.  

”Jag får vara med i klassen och se undervisningen så jag kan se vad jag kan 

påverka och hjälpa till” (Susanne). 

Vid ett sådant tillfälle kan specialpedagogen ge respons på arbetssätt och genom 

gemensamma diskussioner komma fram till hur de kan gå vidare, menar Susanne. Enligt 

Siv kan handledning av lärarna vara ett sätt att arbeta med skolutveckling, men att 

skolledare inte alltid inser denna kraft. 

”I grunden är den mer effektiv än fortbildning men då måste man vara beredd 

på att göra avkall på någonting annat” (Siv). 

Sabina talar om svårigheten då lärare inte har samma elevsyn. Hon menar att detta är en 

sak för rektorn men att detta även går att lyfta vid ett handledningssamtal. Sofie menar 

att hennes roll som specialpedagog är att se till helheten genom att få läraren att reflektera 

över vad som inte fungerar i stället för att enbart se det som ett problem för henne att lösa. 

Siv menar på liknande sätt att specialpedagogen genom handledning kan bidra till att 

lärare fördjupar sin förståelse för ett dilemma i stället för att bara se det som något som 

specialpedagogen ska lösa.  

”Målet är att försöka flytta fokus till förståelse och vad man kan göra/…/att det 

är de själva som har den största avgörande delen” (Siv). 

 

Analys av specialpedagogisk handledning inom förskola och skola 

En specialpedagog har genom både sin profession och att hen kommer utifrån lättare för 

att se helheten, såsom Sofie talar om, vilket kan hjälpa lärarna att utvecklas vidare i sin 

professionella roll. På vilket sätt specialpedagogen talar till pedagogerna, hur pass lyhörd 

hen är och vilken förmåga hen har att lyssna, kan alla vara av avgörande betydelse för 

vilket bemötande hen ger till sin omgivning.  

Det centrala begreppet intersubjektiva rum (Hundeide, 2003) kan här ses som på vilket 

sätt specialpedagogen lägger upp handledning, men även vilken syn hen har på 
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pedagogerna kan spela roll på hur den tas emot. De flesta lärare vill ha stödstrukturer och 

råd på hur de kan lösa ett visst dilemma och har ofta när de kommer för rådgivning hos 

specialpedagogen prövat det mesta, menar Sabina. Stina talar om att ”folk” kommer till 

henne för råd och tips på hur de kan arbeta medan det redan under utbildningen talas om 

att detta inte är något specialpedagogen ska göra i första hand. Detta skulle i stället kunna 

samverkas fram genom pedagogernas åsikter och förslag för samtidigt som lärarna vill ha 

råd behöver specialpedagogen låta lärarna själva först fundera på om de kan se någon 

lösning, exempelvis genom handledning, som Sofie talar om. 

Enligt respondenterna finns det olika former av handledning och planerad handledning 

såsom grupphandledning är inte så vanlig. Någon har strukturerat upp handledningen mer 

än andra, vilket också går att dra paralleller till på vilket sätt specialpedagogen tänker om 

handledning. Flera av respondenterna framhåller det svåra med att framstå som en person 

som kommer utifrån med direktiv. Detta skulle kunna upplevas som att specialpedagogen 

är expert på området, vilket inte är syftet, menar Fanny och Sabina. I stället sker samtal i 

stunden där ett dilemma är aktuellt just då och de båda respondenterna menar att 

pedagogerna ofta själva har svar på sina dilemman och de bästa lösningarna bara de får 

möjlighet att diskutera dessa, vilket vi anknyter till den proximala utvecklingszonen 

(Vygotskij, 1999; Shabani m.fl., 2010) eftersom en utveckling och inlärning sker hos 

lärarna genom att de lägger ny kunskap till tidigare kunskap med hjälp av kommunikation 

med andra kollegor. Samtidigt behöver specialpedagogen ge återkoppling för att se om 

stödet och de olika råd som getts till lärarna har varit framgångsrika. Även i sammanhang 

då lärare inte har samma barnsyn/elevsyn utan lägger problemet på barnet kan 

specialpedagogen finnas som stöd genom exempelvis strukturerad grupphandledning, 

som Susanne talar om. Denna handledning kan vara ett sätt för lärare att diskutera olika 

dilemman tillsammans och på så vis uppleva sig inkluderade i det intersubjektiva rummet 

(Hundeide, 2003), med andra ord: att kunna ingå i sin omgivande miljö.  

Vid en sådan handledning kan specialpedagogen finnas som stöd och leda gruppen, både 

när det gäller elevsyn och helhet med en utgångspunkt i barnens behov, men kan även 

komma med råd om exempelvis stödstrukturer. Detta ger då en utveckling mot samsyn i 

arbetslaget, och en sådan utveckling kan härledas till den proximala utvecklingszonen 

(Shabani m.fl., 2010) eftersom det förväntas en kunskapsutveckling till en högre nivå. 

Med hjälp av dessa samtal kan arbetslaget erhålla större genomslag om de ges möjlighet 
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att följa upp en diskussion genom återkoppling. Siv menar att handledning till och med 

kan vara mer effektiv än fortbildning om skolledare inser kraften i handledning som ett 

sätt att arbeta med skolutveckling.  

 

5.3 Samverkan mellan förskola, förskoleklass och skola 

Att kunna kommunicera är en viktig del i en specialpedagogs arbete, menar Frida. Enligt 

Sofie är det a och o att det finns en bra kommunikation mellan alla parter. 

”Bara man har kommunikationen så det inte blir några frågetecken” (Sofie). 

I förskolan är leken ett sätt att lära och utvecklas och Sofie menar att genom observationer 

är det möjligt att uppmärksamma både de tysta och de utagerade barnen. I förskoleklassen 

och i årskurs ett är den fysiska miljön organiserad på ett annat sätt. På frågan om varför 

det är sådan skillnad svarar Sofie: 

”För att i skolan ska du lära dig/…/ vi är kvar i gamla tider såsom skolan alltid 

har varit. Jag tror fortfarande att man 2021 inte ser lärandet riktigt” (Sofie).  

Sabina talar om att den fria leken kan vara ett problem i förskoleklassen. 

”Ett problem med lek i förskoleklassen är den fria leken. Jag tror att man lär sig 

via lek och i de lärmiljöerna, men jag tror inte att dagens barn klarar av fri lek 

lika mycket som man gjorde förut” (Sabina). 

Sabina förklarar detta med att dagens samhälle är mer uppstyrd med vuxenaktiviteter och 

att man idag förväntas vara mer aktiv på sin fritid än tidigare. Sabina menar vidare att det 

behövs en vuxen med i leken som kan modellera och stötta vid exempelvis turtagning. 

Frida menar att ett lärande kan och bör ske på ett lustfyllt sätt. 

”Jag vill hålla det lustfyllda vid liv och det är ju även i förskolan så att vi inte 

tar död på barnens glädje att utforska det de håller på med” (Frida). 

Fanny är av liknande åsikt och menar att förskolan i jämförelse med skolan arbetar mer 

brett än individinriktat. 

”Ju högre upp man kommer i skolvärlden ju smalare blir det…men detta kan 

också finnas i förskolan, med stress och press” (Fanny). 

Fanny menar att skolan visserligen är styrd av måluppfyllelse men att detta kan göras på 

ett lustfyllt sätt. Sofie talar om att förskolan inte har så hög status som förskoleklassen 

och skolan och att detta så klart påverkar lärmiljön. Den fysiska miljön kan således vara 
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ett hinder för skolan gentemot förskolan, menar Susanne och syftar på att både förskola 

och förskoleklass inte behöver byta klassrum som det ofta görs i skolan. Något som också 

kan påverka är att det i förskola och förskoleklass ofta finns minst två lärare/pedagoger, 

vilket kan underlätta en tillgänglighet i lärmiljön, menar Siv. Siv fortsätter med att i och 

med att förskoleklassen blivit obligatoriskt har det blivit vanligare med 

kartläggningsmaterial för att följa elevers utveckling. Sabina menar att tillgänglighet i 

förskoleklassen handlar om att få ihop klassen som grupp, en metod som läraren kan 

arbeta utefter. När det kommer till samarbete skolformerna emellan finns det inget särskilt 

uttalat samarbete mellan förskola och skola mer än vid överlämnandet mellan 

skolformerna, enligt alla respondenterna. På frågan om hur förskollärare utarbetar 

lärmiljön i en förskoleklass i jämförelse med vad en lärare gör svarar Frida att det nog 

inte går att ge ett generellt svar men att det möjligen kan vara så att leken får större 

betydelse hos en förskollärare än hos en lärare. Stina menar att det ibland upplevs som att 

lärare i förskoleklassen intagit en mer skolifierad roll. 

”En del av förskollärarna här har lite mindervärdeskomplex och vill skapa en 

skola i förskoleklassen som de egentligen inte behöver” (Stina). 

Detta kan, enligt Stina grunda sig i att förskollärare har en känsla av att de måste hävda 

sig och bevisa att de kan bemästra skolans arbetssätt, vilket i förlängningen drabbar 

eleverna genom långa arbetspass med lektioner i stället för att anpassa lärmiljöerna efter 

eleverna. 

”Ju mer tiden har gått desto mer fokus har det blivit på att i stället för att 

fokusera på barnens lek och skapa en bra grund och jobba med det sociala väljer 

man att ha lektioner och man kan inte vara flexibel” (Stina). 

Siv menar på liknande sätt att förskoleklassen mer liknar årskurs ett än förskolan och att 

leken på något sätt fått stå tillbaka. 

”Det finns ingen skillnad bara att barnen är ett år yngre/…/då har man inte tagit 

tillvara den möjligheten man har” (Siv). 

Även Susanne menar att det blivit för mycket skola i förskoleklassen, där de flesta 

eleverna redan i årskurs ett lärt sig läsa. 

”Det hade kanske varit viktigare att fokusera på att skapa en trygg och positiv 

grupp” (Susanne). 
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Sabina förklarar detta med att eleverna inte är vana vid klassrumsundervisning vilket kan 

upplevas chockerande och talar för en inskolningstid med tydliga ramar för att undvika 

detta. Sofie var av en annan åsikt när det handlar om den obligatoriska förskoleklassen. 

”Jag tycker att eftersom förskoleklassen har blivit obligatorisk smittar ju av sig 

på förskolan. Sen tycker jag absolut att barn ska få bara barn och allt det här 

men just det här medvetna, det är inte dumt” (Sofie). 

Dock lever detta sällan kvar när barn och elever sedan kommer upp i skolans värld, vilket 

är synd, menar Sofie. Då är det enligt Sofie viktigt att redan under sin utbildning som 

lärare eller specialpedagog diskuterar de olika professionernas uppdrag för att skaffa sig 

en uppfattning om att alla har en lika viktig roll för barns och elevers utveckling och 

lärande. Att vara lyhörd efterlevs inte alltid av specialpedagoger, menar Sofie. 

”Jag möter i mitt arbete på nätverksträffar andra specialpedagoger och det finns 

ju många som agerar specialister och att det fattas förmågan att lyssna och 

reflektera över en situation, men vi är olika som människor” (Sofie). 

Siv beskriver att det inte finns något särskilt samarbete mellan de olika skolformerna, 

vilket hon efterfrågat. En samverkan mellan vårdnadshavare, rektor, specialpedagog och 

pedagog vid själva överlämnandet, där det finns utrymme att lyfta dilemman och sådant 

som kan vara till nytta för skolan att ha kunskap om det individuella barnet finns inte, 

menar Siv. Detta är inget förebyggande arbetssätt och leder i förlängningen till ett lidande 

hos den individuella eleven, menar Siv. På frågan om varför bildstöd inte används i lika 

stor utsträckning i skolan som i förskolan svarade Sofie: 

”Jag tror att det beror på att man tycker det är barnsligt på något vis. Jag är 

gammal men jag behöver bildstöd, jag kan både se och höra men sinnena är ju 

jätteviktiga för uppfattningsförmågan” (Sofie).  

Sofie menar att detta ingår i en specialpedagogs uppdrag att uppmärksamma detta och 

försöka arbeta för en mer tillgänglig lärmiljö för alla, även i skolan, utan att elever ska 

känna att det enbart hör förskolan till. På frågan om hur respondenterna skulle önska att 

det var i skolan svarar flera att deras vision är att alla barn och elever ska få uppleva sig 

inkluderade i sin lärmiljö, vilket är ett uppdrag för både lärare, förskollärare, 

specialpedagog och rektor att arbeta mot. 
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Analys av samverkan mellan förskola och grundskola 

Det näst intill obefintliga samarbetet mellan de olika skolformerna var framträdande, 

vilket inte kan ses som ett förebyggande arbetssätt. Det borde finnas en samverkan mellan 

vårdnadshavare, rektor, specialpedagog och pedagoger vid överlämnandet, menar Siv. 

När kommunikationen dessa emellan brister, händer det något med samarbetet. Att 

kommunicera barn och elever före ett byte mellan verksamheter i de lägre åldrarna ses 

som centralt av respondenterna och för att kunna arbeta förebyggande krävs ett gott 

samarbete. Det gäller personal inom de olika verksamheterna, vårdnadshavare, elevhälsa 

och eventuellt externa professioner. I förskolan har pedagogerna mer fokus på gruppen i 

jämförelse med hur det ser ut i skolan där det är individen som är i fokus, menar Fanny. 

Siv talar om att det i förskoleklassen finns två pedagoger vilket kan underlätta 

tillgängligheten till lärmiljön gentemot vad skolan har. Att själva undervisningsmiljön i 

skolan och i vissa fall även i förskoleklassen ser ut som den gör kan delvis bero på gamla 

invanda mönster som styr, menar Sofie.  

Begreppet intersubjektiva rum (Hundeide, 2003) blir väldigt tydligt här då lärare har olika 

sätt att se på lärmiljön, men även då Sofie talar om den fysiska lärmiljöns utformning i 

skolan som att ”i skolan ska du lära dig” genom sitt sätt att placera exempelvis bänkar i 

ett klassrum till skillnad från hur det ser ut i förskolan. Flera av respondenterna framhåller 

att leken är ett sätt att lära, inte bara i förskolan utan också i skolan, men som verkar ha 

blivit försummat redan i förskoleklassen. När lärare i stället inte uppmärksammar på 

vilken nivå barnen befinner sig i och på så vis får svårt att utmana dem vidare, såsom 

Susanne talar om, kan medföra att barnen redan i förskoleklassen är uttråkade. En del 

lärare har fått uppfattningen att förskoleklassen ska vara mer lik skolan än förskolan och 

att leken hör förskolan till, menar Stina. Respondenterna talar om ett behov av att göra 

undervisningen mer lustfylld och rolig men Sabina anser att den fria leken har förändrats 

och uttrycker att hon inte tror att barn idag klarar att leka såsom de gjorde förr vilket 

delvis kan bero på en vuxenstyrd fritid med lite utrymme för egna kreativa lösningar. Hon 

syftar på att barn har ett behov av en vuxen som stöd för att hålla det lustfyllda vid liv i 

den fria leken som förekommer inom alla skolformer. Denna beskrivning av en situation 

kan härledas till den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1999; Shabani m.fl., 2010) 

där barn/elever utvecklas till en högre kunskapsnivå med hjälp av någon annan mer 

kunnig person. Att samarbetet mellan skolformerna inte fungerar fullt ut kan försvåra 
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lärarnas förebyggande arbete med att utveckla tillgängliga lärmiljöer för alla barn när de 

kommer från förskola till förskoleklass. Sofie betonar att det är viktigt att tänka på de 

olika professionernas uppdrag och att alla har en lika viktig roll. Ett fokus på att få ihop 

förskoleklassen som en trygg grupp och en tydligare samverkan mellan de parter som ska 

finnas med vid överlämnandet samt uppföljning och återkoppling hade kunnat underlätta 

detta. Respondenterna uttrycker en önskan om att alla barn och elever ska uppleva sig 

inkluderade i lärmiljön och att detta är ett uppdrag för både lärare, förskollärare, 

specialpedagoger och rektorer att arbeta emot. Sabina uttrycker: 

”Att vara annorlunda är för mig att alla får lov att känna sig normala” (Sabina). 

Den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1999; Shabani m.fl., 2010) ger stora 

möjligheter till ett inkluderat förhållningssätt till andra genom tanken att människan lär 

och utvecklas i samspel med andra. 

 

5.4 Tillgänglig lärmiljö för alla barn och elever 

De flesta respondenterna menar att en tillgänglig lärmiljö ska gynna alla elever. Siv 

framhåller att den största och avgörande delen för barns och elevers möjlighet till en 

tillgänglig lärmiljö är lärares inställning och kunskap om detta. 

”Vilken avgörande roll har jag i det här som vuxen. Det hjälper inte att jag har 

fått skärmar eller jag har bolldynor om jag ändå inte har förstått vem som 

behöver det och på vilket sätt, hur jag ska använda det och hur jag ska bedriva 

min undervisning” (Siv). 

Susanne talar om arbetsro som en viktig del i den tillgängliga lärmiljön för alla elever. 

Sofie menar att tvålärarsystem förbättrat barns/elevers möjlighet till en mer tillgänglig 

lärmiljö, vilket även Susanne upptäckt. Sabina menar att det är viktig att utgå från 

eleverna. En del lärmiljöer behöver utgå från individuella behov, andra kan finnas på 

gruppnivå såsom olika bildstöd som både kan användas av en enskild barn/elev eller av 

alla på hela skolan, menar hon. Siv talar om vikten av att anpassa lärmiljön efter varje 

elev, men kanske inte till vilket pris som helst. 

”Om man tar den duktigaste pedagogen vi har på skolan, även den har elever 

som inte klarar den ordinarie undervisningen. Ska man då hårddra det från 

SPSM och Skolverket så skulle man kunna säga att den läraren har inte gjort 

tillräckligt, då får den nog göra lite extra anpassningar till” (Siv). 
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Siv menar vidare att för henne är ett förebyggande arbete ett sätt att säkerställa att lärarna 

har rätt inställning till vad en tillgänglig lärmiljö innebär för det individuella barnet/eleven 

och kunskap om hur de kan göra anpassningar, men också ha vetskap om att söka stöd 

från andra instanser. En del pedagoger behöver mycket stöttning i hur de kan anpassa 

lärmiljön efter alla barn, medan andra är mer självgående, menar Frida.  

”Det finns olika miljöer för olika barn och vi behöver anpassa oss efter deras 

behov” (Frida). 

Genom att kommunicera med lärarna kan specialpedagogen arbeta förebyggande med 

tydliggörande pedagogik såsom bildstöd och tecken som stöd. Att på detta sätt använda 

sig av språket skulle kunna vara ett sätt att anpassa lärmiljön till alla barn, men särskilt 

till dem som har lite svårare med att uttrycka sig verbalt, menar Frida. Siv talar om att 

genom kommunikation kan hon diskutera, problematisera och titta efter lösningar på 

dilemman både tillsammans med medarbetare och kollegor men också sin rektor. 

”Utan stödet från rektor så kan man lika gärna lägga ner/…/det handlar om att 

man hela tiden kommunicerar” (Siv). 

När specialpedagogen upplever att det kan vara svårt att gå vidare finns det alltid 

möjlighet att söka hjälp från andra professioner, menar Sofie. Ett sätt att arbeta med 

tillgängliga lärmiljöer är enligt Fanny att arbeta med SPSM´s värderingsverktyg ref 

Genom detta verktyg kan pedagogerna uppmärksamma i vilka lärmiljöer det finns brister 

och på så vis få möjlighet att skapa mål för att åtgärda dessa brister. Detta är ett av flera 

sätt en specialpedagog kan arbeta förebyggande på en förskola, menar Fanny. 

 

Analys av tillgänglig lärmiljö för alla barn och elever 

Hur pedagoger väljer att anpassa lärmiljön till alla barn, som Frida talar om, är väsentligt 

för hur tillgänglig den blir. Detta kopplar vi till det intersubjektiva rummet (Hundeide, 

2003) då språket kan genom lärmiljön diskuteras på ett sådant sätt att det kan anpassas 

till varje individs olika behov och förutsättningar. Människor kan kommunicera med 

varandra på olika sätt och alla respondenter menar att en tillgänglig lärmiljö gynnar alla 

barn/elever. Hur tillgänglig en lärmiljö är för barn och elever i skolans värld är beroende 

av lärares förhållningssätt till och kunskap om hur den kan utformas, menar Siv. Här är 

det lärarens inställning och kunskap som blir avgörande för hur tillgänglig lärmiljön blir 

för den individuella eleven. Ett förebyggande arbete är för Siv att säkerställa att 
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pedagogerna har en professionell roll i mötet med sin omgivning för att kunna möta barns 

olika behov. En lärare skulle med sitt förhållningssätt både kunna begränsa och stärka 

barns utveckling genom sitt sätt att se på barnets utvecklingspotential. Det väsentliga här 

är lärares arbete med att få elever att uppleva sig inkluderade i sin lärmiljö utan att 

begränsa dem i sin utveckling. Då kan det behövas stöttning på olika sätt både för 

barn/elever och lärare. Vissa är självgående medan andra kan behöva mer stöd. Ett 

exempel kan vara när en elev som ska introduceras för ett nytt hjälpmedel ska kunna 

erbjudas detta på ett positivt sätt. Susanne talar om att eleverna är i behov av en lugn miljö 

att arbeta i och Sofie menar att ett tvålärarsystem kan vara ett sätt att möjliggöra en 

tillgänglig lärmiljö för flera elever. Detta är goda exempel på hur den sociokulturella 

teorin relaterar till intersubjektiva rum (Hundeide, 2003) där barn och elever befinner sig 

i en miljö som har betydelse för deras utveckling.   

Både Sabina och Siv talar om att utgå från barnets/elevens behov i inlärningen. Ibland 

behövs ett individuellt lärande och ibland ett lärande på gruppnivå, menar Sabina. Även 

lärarna kan behöva olika stöttning, menar Frida. När det upplevs svårt och ohållbart kan 

läraren ta hjälp från en mer kunnig person, exempelvis specialpedagogen men även andra 

professioner, menar Sofie. Både lärare och elever kan utvecklas genom stöd från en mer 

kunnig person vilket kan relateras till den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1999; 

Shabani m.fl., 2010). Respondenterna menar att med hjälp av att kommunicera med 

varandra kan människor tillsammans komma framåt i sitt pedagogiska arbete och då är 

det betydelsefullt med ett bra samarbete med rektorn. Att få till ett gott samarbete och 

hålla en god kontakt med sin omgivning och för att ta del av andras perspektiv är alla 

väsentliga delar i en specialpedagogs arbete. Här talar respondenterna om den proximala 

utvecklingszonen (Vygotskij, 1999; Shabani m.fl., 2010) som en utveckling som sker 

utifrån barnets/elevens eller lärarens kunskap och erfarenhet som med stöd kan utöka sitt 

kunnande till en tydligare förtrogenhet. Frida betonar att barn är olika och för att hantera 

olikheter på ett inkluderande sätt krävs en samsyn hos alla pedagoger och att komma fram 

till ett gemensamt hållbart förhållningssätt. Genom värderingsverktyget från SPSM (von 

Ahlefeld Nisser m.fl., 2018) kan specialpedagogen tillsammans med lärarna/pedagogerna 

genomföra en självvärdering av lärmiljön och föra diskussioner kring vilka områden det 

råder brister och hitta lösningar för att åtgärda dessa, vilket är i linje med den proximala 

utvecklingszonen (Vygotskij, 1999; Shabani m.fl., 2010). 
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5.5 Olika sätt att lära 

Att visa ett bra bemötande och att lyssna på barnen/eleverna är grundläggande för att de 

ska uppleva sig delaktiga, vilket kan bidra till att underlätta deras skolarbete, menar Stina. 

För att anpassa lärmiljön för alla barns olika sätt att lära behöver lärare prata kring 

olikheter och ha en samsyn kring bemötande för att skapa ett hållbart förhållningssätt till 

alla barn.  

”En del barn är praktiska, en del är introverta och det anses idag inte hög status. 

Då lägger man det på barnen, nej men de är introverta, de samspelar inte med 

andra” (Frida). 

Sabina menar att det är viktigt att ta reda på bakgrunden till elevens beteende innan man 

vidtar förhastade åtgärder. Sofie menar att lärare behöver vara lyhörda för vad eleverna 

intresserar sig för och genom att låta eleverna undersöka vad som händer i världen, kan 

detta påverka deras sätt att ta ansvar för egna handlingar och på så sätt bidra till ett intresse 

och en delaktighet på elevernas villkor. Siv talar om vikten av att medvetandegöra elevers 

behov av klassrumsanpassningar för att de ska uppleva sig delaktiga i saker som rör dem, 

men också få inflytande över dessa åtgärder. 

”Om jag tänker utifrån mitt specialpedagogiska uppdrag så tänker jag att för att 

en elev ska befinna sig i sin proximala utvecklingszon så är ju delaktighet i sitt 

lärande a och o och att alla insatser görs i samarbete med eleverna och det tycker 

jag att man kan göra tidigt” (Siv). 

Frida menar att pedagoger behöver anpassa miljön efter barnen/eleverna på ett tillåtande 

sätt genom att vara inkännande. Frida ger som exempel en samlingssituation, där vissa 

barn vill vara delaktiga och andra inte och att detta är okej. Detta kan lämpligen göras 

genom att dela barngruppen i mindre grupper för att ge plats åt alla, menar Frida. Susanne 

talar på liknande sätt om vikten av att anpassa lektionerna efter barnen/eleverna och inte 

tvärtom och gav som exempel en elev som efter att ha tillbringat en hel termin med att 

lyssna på ljudböcker i stället för att läsa dem, sedan var redo att ge sig på att läsa riktigt 

tjocka böcker.  

”Hade man hållit på att tjata om att han skulle läsa lite tramsiga barnböcker, då 

hade han aldrig kommit i gång med sin läsning, men det är ju svårt att göra i en 

stor klass” (Susanne). 

Här valde lärarna att vänta in eleven i stället för att tjata och det är vid sådana här tillfällen 

specialpedagogen verkligen kan arbeta nära och finnas tillgänglig för både barn/elever 
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och lärare, menar Sofie. Siv menar också att lärares uppfattning om att arbeta 

inkluderande inte alltid stämmer överens med verkligheten. 

”Lärare vet hur man bör göra rent teoretiskt men det är otroligt svårt att göra 

det i praktiken” (Siv). 

Sabina talar om stödstrukturer som medel för att anpassa lärmiljön på ett sätt som gör att 

eleverna känner igen sig när de kommer till klassrummet. 

”Att vi har en tydlighet, en tolerans för olikhet och mycket hjärta…jag tror på 

relationsteorin, vi måste ha dem med oss” (Sabina). 

Enligt de flesta av respondenterna använder lärare sig av olika stödstrukturer exempelvis 

bildstöd för att möta alla barn utefter deras behov och förutsättningar. 

/…/”många elever som är i svårigheter gynnas om man utgår från deras 

intressen. Känner eleverna att man lyssnar på dem och att de är delaktiga/…/” 

(Stina). 

Fanny menar att den digitala tekniken varit en ingång för att fånga barns/elevers olika sätt 

att lära. Att barn ska vara delaktiga och ha inflytande över undervisningen är enligt Fanny 

en självklarhet. 

”Jag tycker det ska genomsyra hela verksamheten inte bara i samlingen…hur 

man vill utveckla avdelningen, utemiljön…att barnen får vara med och prata 

kring saker som rör de själva. Att man alltid frågar vad de vill hur de 

tänker…det är lättare att ha dem med sig sen” (Fanny). 

Ett sätt att utveckla lärmiljöer till att bli mer tillgängliga är att låta lärare gå in i varandras 

klassrum för att se hur olika de arbetar, menar Susanne.  

 

Analys av olika sätt att lära 

Alla respondenter nämner hur betydelsefullt det är att ha en samsyn när det gäller elevers 

olika sätt att lära. Barn och elever behöver bli medvetna hur de lär sig bäst, vilka behov 

de har och att det är okej att vara olika och ha olika intressen. Vissa elever är introverta 

och andra är praktiska, menar Frida som även framhåller att vi behöver ha ett tillåtande 

synsätt och anpassa lektioner och samlingar efter barnen/eleverna och inte tvärtom. Även 

Susanne talar om att en tillgänglig lärmiljö måste anpassas efter eleverna och att detta hör 

ihop med vilken syn lärare har på sin omgivning. Siv talar om att lärare kan ha olika 

uppfattningar om vad inkludering är, vilket i slutändan påverkar barnens möjlighet till en 

tillgänglig lärmiljö. Detta kopplar vi till begreppet intersubjektiva rum (Hundeide, 2003) 
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där alla elever kan känna sig delaktiga och inkluderade i en kontext som är anpassad efter 

den specifika gruppen. Det är väsentligt som Sabina uttrycker att ta reda på bakgrunden 

till ett beteende. Genom att utgå från varje individs olika förutsättningar för lärande kan 

det på detta sätt bli lättare att nå fram till alla barn. Att lyssna på barnen som Stina talar 

om är minst lika centralt som att prata med dem. Hur lärare ser på barn och dess 

personlighet har påverkan på hur tillgänglig lärmiljön kan bli för just det barnet, menar 

Frida. Lärmiljön behöver anpassas på ett tillåtande sätt, menar hon och här är det 

väsentligt att kommunicera och ha en samsyn kring bemötande. Fanny talar om vikten av 

att samtala med barn/elever genom olika tekniker såsom det digitala. Att på detta sätt 

fånga barnens intresse som i andra situationer kan vara svåra att få till skulle kunna bidra 

till en tillgänglighet till sin lärmiljö för alla barn. Siv talar även om att för att en elev ska 

kunna utvecklas genom den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1999; Shabani m.fl., 

2010) behöver den känna sig delaktig i sitt lärande. Detta kan med fördel göras genom att 

tro på eleverna och låta dem ta ansvar för sina handlingar på ett utvecklande sätt, som 

Sofie talar om.  

Sabina menar att olika stödstrukturer kan underlätta arbetet med en tillgänglig lärmiljö 

för alla barn/elever och ger som exempel en tydlighet och en tolerans mot olikheter. 

Respondenterna beskriver att genom ett förebyggande arbete med bildstöd och tecken 

kan bidra till många fördelar och en tydliggörande pedagogik för alla elever, inte bara de 

som är i behov av särskilt stöd. En rektor skulle till exempel med sina kunskaper kunna 

bistå med fortbildning i form av tecken som stöd och tillhandahållande av bildstöd till 

lärarna för att göra det möjligt att anpassa lärmiljön till alla barn. Detta går att koppla till 

den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1999; Shabani m.fl., 2010) på så vis att 

rektorn delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper till lärarna som i sin tur 

praktiserar dessa i klassrummet. 

Även lärare kan få stöd av specialpedagogen genom ett nära samarbete mellan både lärare 

och barn/elever. Att gå in i varandras klassrum som Susanne talar om kan vara ett sätt för 

lärare att utveckla både sin egen och elevernas proximala utvecklingszon (Vygotskij, 

1999; Shabani m.fl., 2010), genom att få syn på andra sätt att förstå och tolka ett lärande 

och ge värdefulla erfarenheter som kan leda vidare till fruktsamma diskussioner om till 

exempel olika stödstrukturer som gör skoldagen förutsägbar för barn och elever. För att 

få elever öppna för att alla är olika med olika behov behöver vi bygga goda relationer 
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med varandra, vilket i sin tur kan medföra barn/elever som känner sig delaktiga och har 

inflytande för att omvärlden är lyhörd. Först då kan vi alla nå den proximala 

utvecklingszonen (Vygotskij, 1999; Shabani m.fl., 2010) där vi utvecklas och förändras 

utifrån vår egen nivå. 

 

5.6 Sammanfattning av resultat och analys 

Respondenterna framhåller vikten av ett gott samarbete med barnen/eleverna, lärarna, 

rektorn och andra professioner som de kommer i kontakt med. I dessa situationer behövs 

även en förmåga att känna av de olika inblandade personerna för att kunna kommunicera 

på ett optimalt sätt. Vidare talar respondenterna om vikten av att skapa goda relationer 

med sin omgivning för att kunna arbeta förebyggande och främja en samsyn på barn och 

elever. I ett sådant förebyggande arbete kan arbetslaget få stöd av specialpedagogen i att 

utforma lärmiljön för alla barn/elever. Detta kan ske genom pedagogiska samtal eller 

genom planerad handledning. Genom kommunikation och diskussion med arbetslaget 

kan specialpedagogen belysa helheten av lärmiljön och den specifika situationen. På så 

vis kan professionerna genom samverkan komma fram till vad som är bäst för den 

specifika situationen. För att synliggöra processen och för att handledningen ska ge 

resultat behöver även återkoppling och utvärdering ske i samband med handledningen. 

Det är inte bara lärarna som behöver vara delaktiga i den här processen. Även barn/elever 

och dess vårdnadshavare har ett behov av att ta del av det som handledningen ger. När 

lärare delger vad som sker inom skolan och låter barn/elever ta ansvar för sin utveckling 

kan detta underlätta förståelsen för varandras perspektiv men också skapa en ömsesidig 

relation till vårdnadshavarna.  

Samarbetet mellan de olika skolformerna var dock inte lika tydlig, vilket inte är ett 

proaktivt arbetssätt. Det behövs en tydligare struktur för hur ett sådant samarbete ska gå 

till. Om specialpedagogen skapar en samsyn hos arbetslaget och finns som stöd, har hen 

en bra grund för att få lärarna med sig för att skapa en vidare syn på undervisning och 

lärmiljö. Här är det synen på den omgivande miljön, som det beskrivs i det intersubjektiva 

rummet (Hundeide, 2003), som avgör hur den kan upplevas olika för olika människor. 

Några av specialpedagogerna menade att de upplevde sig som en kollega till lärarna. Att 

skapa en likvärdig relation kan vara ett sätt att förhålla sig inkluderad. Detta gäller även 
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barnen/eleverna i allra högsta grad. Hur specialpedagogerna lägger upp en handledning 

och vilken syn som finns på lärarna i arbetslaget kan spela stor roll på hur detta tas emot. 

Planerad handledning såsom grupphandledning är relativt ovanlig och flera respondenter 

framhåller det svåra med att framstå som en person som kommer utifrån med direktiv. 

Om lärare har olika barn-/elevsyn och någon lägger problemet på barnet/eleven är det 

möjligt att diskutera olika dilemman i en strukturerad handledning. Detta kan vara ett sätt 

för lärare att tillsammans uppleva sig inkluderade i det intersubjektiva rummet (Hundeide, 

2003) och här kan specialpedagogen finnas som stöd och för att leda gruppen. En lärare 

skulle med sitt förhållningssätt både kunna begränsa och stärka barns utveckling genom 

sitt sätt att se på barnets utvecklingspotential. Det är lärarens uppgift att få barn/elever att 

uppleva sig inkluderade i sin lärmiljö utan att begränsa dem i sin utveckling. Vissa 

barn/elever är introverta och andra är praktiska och då behövs ett tillåtande synsätt att 

anpassa lektioner och samlingar efter barnen/eleverna och inte tvärtom. Vissa lärare kan 

ha olika uppfattningar om vad inkludering är, vilket kan påverka barns/elevers möjlighet 

till en tillgänglig lärmiljö i slutändan. Den fysiska lärmiljön i skolan och även i 

förskoleklassen har ett särskilt utformande med bänkar i rader där de är vända framåt mot 

tavlan, vilket skulle kunna bero på gamla invanda mönster som styr, ”i skolan ska du lära 

dig”. Flera av respondenterna framhåller att leken är ett sätt att lära, inte bara i förskolan 

utan också i skolan. Leken kan vara ett förhållningssätt att träna språk och kommunikation 

och sociala mönster, dessutom för att bygga kamratrelationer. 

Att hitta drivkrafter hos lärarna där specialpedagogen arbetar som ett stöd i arbetslaget 

samt med fortbildning innebär att kunna sammanföra dessa begrepp, vilket kan bidra till 

att lärare når en högre nivå av kunskap enligt den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 

1999; Shabani m.fl., 2010). Ofta har lärarna själva bra svar på sina dilemman och de bästa 

lösningarna och vid ett handledningstillfälle ges det möjlighet att diskutera dessa med 

arbetslaget. Här kan specialpedagogen även komma med råd om stödstrukturer och dessa 

samtal får ännu mer genomslag om det ges möjlighet att följa upp och utvärdera dessa. 

Ett handledningstillfälle där lärare använder sig av kommunikation, menar 

respondenterna, kan leda till utveckling genom stöd av en person som kan se ett 

helhetsperspektiv och leda lärarna vidare till ökad kunskap. Även genom att besöka 

varandras klassrum/förskoleavdelning kan vara ett sätt att utveckla både sin egen och 

barnens/elevernas proximala utvecklingszon, enligt respondenterna. För att få barn/elever 

öppna för att alla är olika med olika behov behöver vi bygga goda relationer med 
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varandra. Detta skulle i sin tur kunna bidra till att barn och elever känner sig delaktiga 

och har inflytande över sin utveckling och sitt lärande och på så vis uppleva en lyhörd 

omvärld. På så sätt har vi en inledning på hur vi alla kan nå den proximala 

utvecklingszonen (Vygotskij, 1999; Shabani m.fl., 2010), där vi utvecklas och förändras 

utifrån våra egna förutsättningar och behov. 

 

Slutsatser 

I våra intervjuer framkom hur några specialpedagoger genom handledning kan skapa 

förutsättningar för förskollärare och lärare att anpassa lärmiljön efter alla barn och elever 

genom att: 

• ha ett helhetsperspektiv på verksamheten  

• skapa förutsättningar för goda relationer och bra samarbete  

• arbeta förebyggande och vara ett stöd i arbetet med tillgängliga lärmiljöer 

• arbeta för alla barns rätt till en känsla av inkludering 

• arbeta för att alla barns olika behov och förutsättningar tas tillvara 

• specialpedagogen betraktas som likvärdig och inkluderad i arbetslaget och ges 

möjlighet att driva arbetet framåt i samarbete med lärarna 

• ha liknande barnsyn  

• använda adekvat forskning i samarbete med lärarna 

• ta stöd av leken i undervisningen 

• boka uppföljning och reflektion av arbetet  
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6. Diskussion 

 

I detta avsnitt diskuterar vi vårt resultat av undersökningen ur olika synvinklar, dessutom 

görs kopplingar till vår litteraturgenomgång och tidigare forskning. Olika reflektioner på 

studiens resultat i förhållande till ett större sammanhang tas upp samt vilka konsekvenser 

studien kan få och vilken praktisk betydelse den har. 

 

6.1 Metoddiskussion  

Valet av metod gjordes utifrån vårt intresse av att se hur några specialpedagoger kan 

arbeta för att främja lärmiljöer för alla barn/elever, vilket också är en av huvuduppgifterna 

i professionen. Vi gjorde valet att genomföra intervjuer med en kvalitativ ansats där 

respondenterna fick stort utrymme att reflektera och jämföra olika begrepp. Även 

följdfrågor från intervjuarna gavs utrymme. Detta gjorde att vi fick ett gediget och 

intressant material till vår studie. Om vi i stället valt att göra studien utifrån en kvantitativ 

ansats, kanske detta medfört att vi fått en större överblick över hur flera specialpedagoger 

arbetar med lärmiljö. Således fanns en tanke att även göra en kvantitativ undersökning, 

vilket vi dock ganska snabbt avfärdade då detta skulle minska möjligheten till ett 

fördjupat material. Generellt sett kan det vara en fördel att använda intervju som metod 

eftersom den ger möjlighet att upptäcka detaljer och en ökad förståelse för den som blir 

intervjuad; respondenten. Samtalet är kanske ett av de bästa sätten att ta den andres 

perspektiv och på så sätt ta del av respondentens tankar. Bryman (2018) förklarar 

kvalitativ forskning genom att den brukar stå för ett synsätt där teori och kategorisering 

har sitt ursprung i insamling och analys av data. Vi bestämde oss tidigt att arbeta utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv men valde senare i analysen att använda oss av teorins olika 

begrepp för att kunna relatera till empirin. Intervjufrågorna arbetades fram utifrån vår 

nyfikenhet, litteratur och forskning inom området lärmiljöer. Intervjuerna var mycket 

lärorika att genomföra med tanke på bidraget till vår kommande profession.  
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6.2 Resultatdiskussion 

I det här avsnittet diskuterar vi specialpedagogens roll och på vilka sätt handledning 

förekommer i de olika verksamheterna. Vi diskuterar även vilka olika sätt det går att 

kommunicera på och vad detta kan göra med barns och elevers olika sätt att ta till sig av 

information. Slutligen diskuterar vi hur de olika professionerna inom respektive skolform 

kan arbeta för en tillgänglig lärmiljö för alla barn och elever. Från början hade vi i vårt 

arbete med den här studien föreställt oss att vi genom empirin skulle erhålla ett större 

material om broar mellan förskola och skola men resultat riktades i stället förutom 

handledning mot det saknade samarbetet mellan de olika skolformerna som på olika sätt 

påverkar barns och elevers rätt till en tillgänglig lärmiljö. 

6.2.1 Specialpedagogens roll som inspiratör 

Enligt examensförordningen för specialpedagoger (SFS 2007:638) ska specialpedagogen 

bland annat arbeta för att: 

/…/”leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta 

behoven hos alla barn och elever” (Utbildningsdepartementet, 2007, s.638). 

I läroplanen för förskolan (lpfö18) står det att lärare ska arbeta främjande för barns 

utveckling och välbefinnande (Skolverket, 2018). En specialpedagogs arbete är främst 

proaktivt, det vill säga att arbeta för att förebygga hinder och svårigheter tillsammans med 

lärare, barn/elever, dess vårdnadshavare och rektor. Flera respondenter framhåller 

därmed vikten av att som specialpedagog arbeta för att bygga goda relationer till sin 

omgivning. Några av respondenterna uttryckte att det var viktigt att känna sig som en 

kollega till lärarna för att på så vis skapa en jämlik relation, vilket är i likhet med det 

Bruce m.fl. (2016) beskriver som att ha ömsesidig respekt och att skapa en likvärdig 

relation till lärarna. Ett relationellt perspektiv innefattar det som sker mellan människor 

som Aspelin (2010) beskriver och när goda relationer skapas kan detta leda till mångfald 

som Mitchell (2017) talar om. I en specialpedagogs arbete kan olika arbetsuppgifter 

förekomma och en av dem är att möta barn/elever, lärare, rektorer och andra professioner 

och även i mötet med barnen och eleverna behöver lärarna ha ett relationellt 

förhållningssätt, menar någon respondent. Carlsson Kendall (2015) framhåller att lärare 

måste erbjuda alla barn/elever samma rätt till utbildning och möjlighet till måluppfyllelse 

genom att utgå från allas olika behov och förutsättningar. Det ensamarbete som 

respondenterna beskriver tror vi handlar mycket om hur specialpedagogen ser på sin roll. 
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Specialpedagogen skulle vid sådana tillfällen kunna ge stöd åt lärare när de ska utforma 

lärmiljön på så vis att den anpassas efter alla barns/elevers olika sätt att lära. 

Respondenterna i den här studien menar att genom samarbete med specialpedagogen kan 

lärare diskutera förhållningssätt till barn och elever och på så vis skapa en samsyn. Genom 

att låta barn/elever vara delaktiga i utformandet av lärmiljöerna kan detta leda till goda 

relationer, menar respondenterna. Detta relaterar vi till Lundströms (2016) uttryck ”att ta 

ett barns perspektiv”, vilket kan beskrivas som när lärare ser på världen ur ett barns ögon 

och tar hänsyn till dess känslor och tankar när lärmiljön ska utformas. Bladini (2007) 

framhåller att det är skolan som måste anpassas efter eleven, inte tvärtom och vid de 

tillfällen specialpedagogen arbetar för att hitta drivkrafter hos lärarna, som någon 

respondent belyser kan vara då specialpedagogen delger nya forskningsrön och ger stöd 

i hur lärare kan utveckla exempelvis lärmiljön, vilket med fördel skulle kunna genomföras 

via handledning. 

6.2.2 Specialpedagogisk handledning inom förskola och skola 

Den specialpedagogiska handledningen ska enligt Bergman och Blomqvist (2012) 

fungera som ett stöd till lärare och består av ett visst förhållningssätt och teknik. Enligt 

Bladini (2007) finns det två olika inriktningar på handledning. Det ena är en 

lösningsfokuserad inriktning, vilket kan beskrivas som rådgivning och det andra består 

av perspektivutvidgande frågor där det ska finnas möjlighet för deltagarna att reflektera 

över sina egna perspektiv och andras. Enligt respondenterna i vår studie vill de flesta 

lärare ha konkreta råd på hur de kan arbeta samtidigt som det under utbildningen är något 

som specialpedagogstudenterna avråds från att göra i första hand. I stället förespråkas det 

att genomföra grupphandledning där alla kan få komma till tals liknande de 

perspektivutvidgande frågor som Bladini (2007) beskriver. Sundqvist och Ström (2015) 

talar om rådgivande samtal, reflekterande samtal och samverkande samtal. Det 

sistnämnda verkar, enligt Sundqvist och Ström (2015) vara mest produktivt då lärare kan 

uppleva sig mera delaktiga i en samverkande process i hur de kan arbeta i skolan. De 

ovan beskrivna handledningsutföranden kan i viss mån likna varandra. Samverkande 

samtal och perspektivutvidgande frågor verkar vara det som har störst genomslagskraft 

vid grupphandledning. Denna typ av handledning är det dock inte många lärare som 

använder sig av enligt respondenterna i vår studie. I stället verkar lärarna komma till 

specialpedagogen med ett dilemma som diskuteras på plats, vilket vi menar kan liknas 
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vid rådgivning då det är en lösning på ett problem som lärarna efterfrågar. Genom en 

grupphandledning skulle lärare i stället tillsammans med specialpedagogen få möjlighet 

att på ett djupare plan diskutera ett dilemma genom att upptäcka andras perspektiv och 

därmed komma fram till hur de kan gå vidare. Specialpedagogens roll i ett 

handledningssammanhang skulle här få en stor betydelse genom sin möjlighet att se 

dilemmat ur ett helhetsperspektiv och det viktiga i sammanhanget är att ha fokus på det 

som fungerar som Bergman och Blomqvist (2012) beskriver. Enligt någon respondent 

behöver specialpedagogen genom fingertoppskänsla vara lyhörd och lyssna till lärarna 

när hen ger råd och stöd. Respondenterna menar att de inte vill ha en expertroll utan hellre 

se sig som en kollega i sammanhanget, men samtidigt vill lärarna ha råd i form av ”quick 

fix”. Detta ser vi som att å ena sidan vill pedagoger ha råd i hur de kan arbeta vidare med 

ett dilemma, å andra sidan upplever specialpedagogen att de inte vill inta en expertroll 

som kan medföra ett ojämlikt förhållande mellan lärare och specialpedagoger. Vad detta 

kan bero på kan vi bara spekulera kring men en orsak skulle kunna vara att lärare känner 

en tidspress och behöver ha snabba råd och en lösning på dilemmat för att kunna arbeta 

vidare med sin undervisning. När lärare går miste om möjligheter att tillsammans med 

kollegor diskutera ett dilemma genom grupphandledning går de dock samtidigt miste om 

att utbyta erfarenheter och kunskap hos andra.  

Enligt Säljö (2015) behöver skolan anpassas efter de nya sätten att förhålla sig till ny 

kunskap och vetenskap. Det förekommer ett ständigt informationsflöde och lärare kan 

behöva en samsyn på hur de kan arbeta för barns/elevers bästa men även ett tydligt 

ledarskap som Niss och Söderström (2015) och Källhage och Malm (2018) talar om, är 

väsentliga delar i sammanhanget, vilket även kan relateras till det arbete lärare har med 

barn och elever. Ahlberg (2015) menar att rektorn kan vara behjälplig genom att avsätta 

tid för handledning. I vår studie framkom det att handledning kan vara ett sätt att se på 

skolutveckling men att det inte alltid är så lätt att få med sig rektorn i dessa tankegångar. 

I en grupphandledning kan olika barnsyn framträda och ofta förekommer det att lärare 

vill diskutera barn som utmanar som Bruce m.fl. (2016) beskriver. Det är således 

väsentligt att i samråd med specialpedagogen ta reda på bakgrunden till beteendet och 

lyfta detta till en diskussion i exempelvis en handledningssituation. Samtidigt kan det i 

dessa sammanhang visa sig att lärare redan har svaret på ett problem bara de ges möjlighet 

att själva få lov att lyfta det till en högre nivå, vilket vår studie också visar. Alila m.fl. 

(2016) belyser vikten av att pedagoger behöver tänka lika om barns delaktighet, vilket 
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skulle kunna diskuteras genom handledning och därmed leda till ett inkluderat arbetssätt. 

Genom handledning kan lärare och specialpedagog arbeta för att göra barn/elever 

delaktiga i sitt lärande och låta dem vara involverade i skolans utvecklingsarbete. När 

lärare ser på barnet/eleven som en person med utvecklingspotential, snarare än vilka 

brister hen har, kan det intersubjektiva rummet även kopplas till elevens proximala 

utvecklingszon såsom Hundeide (2003 beskriver. 

6.2.3 Kommunikation 

Språk och kommunikation är väsentliga ingredienser i det sociokulturella perspektivet, 

framhåller Vygotskij (1999), och så även för lärarprofessionen. Lärande och utveckling 

sker i samspel med andra med hjälp av kommunikation (Vygotskij, 1999; Dewey, 2008; 

Säljö, 2010; Nilholm, 2016). Genom att kunna kommunicera med vår omgivning kan vi 

som människor dela erfarenheter och lära av varandra såsom Vygotskij (1999) och Säljö 

(2015) beskriver och på så vis erhålla ny- och/eller fördjupad kunskap. Enligt 

respondenterna i vår studie måste inte alla parter vara överens utan det väsentliga är att 

det finns en ömsesidig respekt för varandra. Även Bruce m.fl. (2016) talar om konsten att 

kunna kommunicera som centralt för vårt lärande. I vår studie framkom detta som 

väsentliga delar av en specialpedagogs arbete och genom ett förebyggande arbete och god 

kommunikation, som respondenterna beskriver, kan specialpedagogen fungera som ett 

stöd när lärare ska utforma lärmiljön för alla barn och elever. Läraren har här en väsentlig 

roll att kommunicera med barn/elever på olika sätt. Bruce m.fl. (2016) talar vidare om att 

språket är ett kraftfullt redskap och att kommunikation förekommer både verbalt och 

genom vårt kroppsspråk. Läraren kan således anpassa sin undervisning genom att 

tillmötesgå barnens/elevernas olika behov och i den här studien beskriver respondenterna 

att barn och elever kan vara i behov av bildstöd och/eller tecken som stöd.  

När lärare har olika uppfattningar om språkets betydelse kan detta påverka barns/elevers 

möjlighet till att tillägna sig utbildningen på ett likvärdigt sätt såsom det står i Skollagen 

(SFS 2010:800). Calp (2020) förklarar att när läraren kommunicerar med barn/elever kan 

detta bidra till ett positivt klimat i skolan vilket i sin tur kan medföra att dessa barn och 

elever har någon att se upp till och följa. Specialpedagogen kan här vara ett stöd genom 

att tillsammans med lärarna diskutera förhållningssätt till barnen/eleverna.  
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6.2.4 Tillgänglig lärmiljö för alla barn och elever 

Barn och elever har olika behov och förutsättningar för att kunna ta till sig av 

undervisningen, enligt Skollagen (2010:800), vilket ställer krav på hur lärmiljöer kan 

anpassas efter varje individ. Men vad är en god lärmiljö? Säljö (2015) menar att en 

lärmiljö kan utveckla färdigheter hos flera individer samtidigt och enligt Källhage och 

Malm (2018) bör en god lärmiljö vara tillgänglig för alla barn/elever, vilket vår studie 

också visar. Ett exempel på detta kan vara att välja material med omsorg och på så vis 

inspirera barn och elever till att utforska, undersöka och göra nya upptäckter och därmed 

underlätta deras lärande utifrån de mål som står skrivna i läroplanerna, vilket skulle kunna 

vara en del av en god lärmiljö. Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM 

(2020) kan barns/elevers tillgänglighet till sin lärmiljö delas in i fysisk-, pedagogisk- och 

social lärmiljö och ska alla tillsammans ge förutsättningar att nå läroplansmålen. Den 

fysiska lärmiljön kan handla om framkomlighet, tillgängligt material och 

kommunikation. Den sociala lärmiljön visar tillgänglighet till kamratskap och möjlighet 

till kommunikation. Den pedagogiska lärmiljön, kan visa sig i lärarens förmåga att 

undervisa, att möta mångfald. Skolinspektionens rapport (2015) visar att det kan vara 

stora skillnader i undervisningens kvalitet och därmed barns/elevers tillgänglighet till sitt 

lärande, vilket möjligtvis kan ha sitt ursprung i att lärare idag är friare att planera och 

strukturera sin undervisning än förr trots att det enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska 

finnas en likvärdighet inom alla skolformer.  

På vilket sätt lärare förhåller sig till lärande och utveckling samt hur detta kan överföras 

till barnen/eleverna visar sig enligt vår studie i hur tillgänglig en lärmiljö kan bli, vilket 

också Ellneby (2019) beskriver. Ett exempel som studien visar är när lärare anpassar 

lärmiljön efter barns/elevers olika behov och förutsättningar. Här är ett förebyggande 

arbete att föredra och genom att arbeta enligt vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

kan verksamheten knyta an teori och praktik som Skolinspektionen (2015) beskriver. von 

Ahlefeld Nisser m.fl. (2018) talar om värderingsverktyget som kan användas som ett 

instrument för att mäta och dokumentera barns/elevers utveckling och därmed underlätta 

för lärare vid planering av undervisningen. Specialpedagogen kan arbeta med 

värderingsverktyget som ett stöd för lärare i deras arbete med att möjliggöra en tillgänglig 

lärmiljö för alla barn och elever, vilket också framkom hos någon av respondenterna. 

Verktyget får dock inte fungera som ett sätt för lärare att leta efter brister hos barn/elever 
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utan ska i stället ses som ett komplement i den pedagogiska kartläggningen i vad det är i 

barns/elevers lärmiljö som skulle kunna underlätta deras lärande och utveckling.  

Baldriris m.fl. (2016) beskriver Universal Design for Learning (UDL) som ett material 

för lärare i hur de kan arbeta för att alla barn/elever ska uppleva sig inkluderade utifrån 

deras eget intresse. När barnen/eleverna på detta vis ges möjlighet att uttrycka sig på de 

sätt som de känner sig mest bekväma med kan det bidra till att de upplever sig motiverade 

att lära. Denna metod kanske är lättare att genomföra i förskolan som Palla (2011) skriver, 

men vi menar att detta även är görligt i skolan. Författaren menar vidare att när ett 

barn/elever vistas i mindre sammanhang kan detta i stället leda till att det upplever sig 

exkluderat från den stora gemenskapen. Här menar vi att det således är viktigt att fråga 

det individuella barnet/eleven och inte enbart per automatik dela in dessa i mindre grupper 

i hopp om att detta är den enda lösningen för ett barn/elev att uppleva sig inkluderat, 

vilket skulle, som Palla (2011) beskriver i stället innefatta en exkludering. Även i Alilas 

m.fl. (2016) studie framkom det att pedagogernas uppfattning om barns delaktighet var 

detsamma som att det upplever sig inkluderat. Också vår studie visar vikten av lärares 

inställning och förhållande till vad delaktighet står för hos olika personer kan ha en 

avgörande roll för hur inkluderad barn/elever kan uppleva sig vara. För att ta reda på om 

barn/elever upplever sig inkluderade behöver lärare visa intresse för vad de uppehåller 

sig vid och lyssna på dem; att ta ett barns perspektiv. Själva ordet delaktighet kan ha olika 

betydelser för olika personer och skulle enligt Alila m.fl. (2016) kunna bero på vilken 

utbildning lärare har. Skulle det snarare bero på vilken barnsyn/elevsyn personen har? 

Vi som skriver detta arbete kommer själva ifrån olika traditioner, men har liknande syn 

på människor i allmänhet och barn i synnerhet. Här kommer det relationella perspektivet 

fram och genom att i stället ta reda på huruvida barnet/eleven själv upplever sig inkluderat 

genom att ställa frågor, visa intresse och lyssna kan lärare få svar på hur det ligger till 

med den saken. Midgen m.fl. (2019) beskriver specialundervisning i den ordinarie 

klassen som ett sätt att tillmötesgå och arbeta med inkludering, men fortfarande är det 

barnets/elevens upplevelse vi måste utgå ifrån. Vi tänker att det behövs mer kunskap om 

detta ute i de olika verksamheterna och att detta kan vara ett arbete för specialpedagogen. 

Enligt Sandberg (2017) behövs det även mer kunskap om alla barns/elevers olikheter och 

att lärare behöver dra nytta av barns kunskaper i stället för att enbart se dem som ett 

problem. Mitchell (2017) talar om blandade grupper som en framgångsfaktor där 
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mångfald kan stimulera lärmiljön. En lärares största arbetsuppgift är då att göra lärmiljön 

tillgänglig för alla barn och elever genom att anpassa verksamheten efter allas behov och 

förutsättningar, vilket vår studie också visar. Detta sammankopplar den proximala 

utvecklingszonen med det intersubjektiva rummet hävdar Hundeide (2003) på så sätt 

genom lärarens förmåga att utgå från allas olika utvecklingsnivåer när hen utformar de 

olika lärmiljöerna. 

6.2.5 Samverkan mellan förskola, förskoleklass och skola 

Hör lärande under lekfulla former endast förskolan till? Har förskolan lägre status än 

förskoleklassen och skolan? Finns det något samarbete i form av en bro mellan 

skolformerna? Ja, detta är frågor som vi genom den här studien ville försöka få svar på. 

Vår studie visar ett behov av att göra undervisningen mer lustfylld och rolig men leken 

är kanske inte så enkel och självklar för alla barn och elever. Enligt läroplanerna ska alla 

lärare arbeta med undervisning. På vilka sätt det görs kan skilja sig mellan lärare men 

grundprincipen är densamma, menar Källhage och Malm (2018). Detta har betydelsen av 

att på vilket sätt lärare tänker om sitt uppdrag kan göra skillnad för barnen, menar Bruce 

m.fl. (2016) och Källhage och Malm (2018) som dessutom menar att detta kan bidra till 

att lärare behöver utvecklas i sin pedagogiska roll. I lgr11 går det att läsa att de olika 

skolformerna ska samverka för barns och elevers utveckling (Skolverket, 2011), vilket 

kan relateras till det Dewey (2008) menar att skolan ska bygga på en gemenskap mellan 

deltagarna och att det finns ett behov hos elever att få arbeta tillsammans med andra. 

Även Vygotskij (1995) belyser vikten av pedagogiska förebilder för barnen, med inslag 

som fantasi och kreativitet i undervisningens innehåll. 

Enligt lpfö18 ska undervisningen ske under lekfulla former där det ska finnas en miljö 

som gör detta möjligt (Skolverket, 2018). Källhage och Malm (2018) anser att leken är 

grunden till lärande och i Skollagen (SFS 2010:800) står det att leken ska genomsyra hela 

arbetsdagen i skolan, inte enbart på rasterna. Det talas om det ”kompetenta barnet”, men 

det kan vara svårare att känna till lekregler än vad det ser ut. Enligt vår studie behöver en 

vuxen närvara vid lek som kan stötta vid turtagning och vara ett stöd i att föra leken 

framåt, vilket även Bruce m.fl. (2016) och Källhage och Malm (2018) beskriver. Detta är 

särskilt viktigt i de yngre åldrarna som exempelvis i förskolan då både den sociala 

utvecklingen och kunskapsutvecklingen tar ett språng, menar Bruce m.fl. (2016). Även 

Calp (2020) talar om att skolan måste vara en positiv och trygg miljö för barn. 
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Respondenterna i vår studie vittnar om att det hos lärare i förskoleklasser förekommer ett 

mindervärdeskomplex och att de upplever att lärmiljön ska likna skolan hellre än 

förskolan. Alatalo (2017) gjorde genom sin studie upptäckten att lärare i förskoleklassen 

såg på sin verksamhet som ett sätt att närma sig skolan, medan förskollärarna i samma 

verksamhet menade att förskoleklassen kan undervisa med stöd av leken. Båda 

professionerna var dock överens om att leken är viktig men att detta ofta kommer i 

skymundan till förmån för den lärarstyrda undervisningen. Vi menar att leken kan vara 

ett verktyg för lärande inom alla skolformer. Enligt respondenterna förekommer inget 

direkt samarbete mellan skolformerna trots att det i läroplanerna står att samverkan ska 

ske i ett långsiktigt perspektiv. Detta kan försvåra ett förebyggande arbete menar dem 

vilket i sin tur påverkar de barn/elever som är i behov av struktur och ordning. I Ackesjös 

(2018) studie framkom det att de barn som ska börja förskoleklassen ofta är nyfikna och 

redo att börja skolan, men på vilket sätt möter skolan detta? I von Ahlefelds (2009) studie 

om hur professionella samtal kan bidra till kunskap hos barnen/eleverna framkom det att 

specialpedagoger med förskollärarbakgrund hade bättre förutsättningar än lärare i skolan 

för dessa samtal. von Ahlefeld Nisser (2009) förklarar detta med att skolan lever kvar i 

gamla traditioner om hur en specialpedagog arbetar och vilka förväntningar lärare har på 

denna. Även Alatalo (2017) menar att samverkanssvårigheterna kan grunda sig i de olika 

läroplanerna som de olika skolformerna har att arbeta utefter men också genom på de sätt 

lärare och förskollärare undervisar. Skolinspektionens (2015) rapport visar att det finns 

stora skillnader mellan olika enheter, vilket skulle kunna som Alatalo (2017) anser bero 

på de olika verksamheternas skilda läroplaner, men vi menar att även lärares fria uppdrag 

i att planera sin undervisning kan vara av betydelse i sammanhanget. Det kvarstår dock 

ett behov av samverkan dessa professioner emellan för att förskoleklassen ska utgöra en 

bro mellan förskolan och skolan.  

Sammanfattningsvis går det att förstå det väsentliga med att lärare måste kunna 

kommunicera och samspela med andra professioner för att ha samma fundamentala bas 

att utgå ifrån vid mötet med varje barn/elev. Det går knappast att diskutera det 

sociokulturella perspektivet utan att beröra det relationella perspektivet i en sådan här 

studie. Vi tolkar utifrån vårt resultat att innan ett lärande kan komma till stånd behöver 

goda relationer byggas. Genom en trygg grund kan barn/elever i lugn och ro ta sig an 

undervisningen utan att behöva lägga energi på om de är inkluderade eller inte i olika 

sammanhang. Även de olika professionernas förmåga att samspela både med kollegor, 
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rektorer, andra professioner men framför allt med barnen/eleverna, kan få betydelse för 

barnens/elevernas kunskaps- och sociala utveckling. Genom leken kan barn/elever 

använda sin kreativitet och fantasiförmåga, vilka kan utgöra viktiga 

undervisningsredskap för att lära och utvecklas efter barns egen förmåga så som 

Vygotskij (1995) beskriver. Genom ett sådant förhållningssätt går det att möta varje 

individs behov och förutsättningar, vilket med fördel kan genomsyra hela skolans 

verksamhet och påverka barns/elevers lärande och utveckling. Detta kan ses i ljuset av 

det sociokulturella perspektivet intersubjektiva rum (Hundeide, 2003) på så vis att lärares 

syn på sin omgivande miljö speglas i det sätt hen möter sin omgivning och påverkar till 

syvende och sist barns och elevers möjlighet till en tillgänglig lärmiljö.  

 

6.3 Specialpedagogiska implikationer 

I skolans värld går det att se att utveckling är något som sker i sociala sammanhang och 

som lärare är det svårt att överblicka alla barn/elever. Här kan specialpedagogen vara 

delaktig i klassen eller barngruppen, samtala, inspirera och stötta barn/elever i det sociala 

sammanhanget. Det är också ett bra tillfälle för observation. I denna situation kan 

specialpedagogen även se barn/elever som lär på olika sätt och som kan vara i behov av 

andra infallsvinklar för att kunna ta till sig det nya materialet som presenteras. För att 

lyckas med detta behövs en relationell kompetens hos specialpedagogen för att bygga 

goda relationer med alla barn/elever. En specialpedagog har olika arbetsuppgifter i sitt 

uppdrag och därmed olika förutsättningar för handledning av lärare, men alla kan kopplas 

till vikten av att skapa goda relationer till barn, elever, kollegor och andra professioner 

såsom studien också visar. På frågan om specialpedagogen bör ge råd eller inte tänker vi 

att det bästa är att kombinera handledningsformerna genom att både ge råd och att låta 

alla få komma till tals. Att rektorn då kan avsätta tid för varje lärare att i lugn och ro 

diskutera sina dilemman kan vara avgörande för deras möjlighet att utforma lärmiljöer 

som är anpassade efter varje individ inom skolans värld. För att skolans personal ska 

kunna arbeta med att göra lärmiljön tillgänglig för alla barn och elever krävs det ett gott 

samarbete mellan alla inblandade i skolans värld, vilket skulle kunna bli ännu bättre, 

vilket den här studien också visar.  
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Leken beskrivs som en väsentlig del av barns/elevers lärande och utveckling, oavsett 

skolform, vilket är viktigt för specialpedagogen att betona i arbetet i förskolan. Ett 

begrepp som kombinerar lek och lärande skulle kunna uttryckas med att ha förmåga att 

”leklära”. Detta menar vi är något som inte bara barn och elever ska ägna sig åt utan i 

högsta grad finnas med i varje lärares sätt att använda sig av leken i undervisningens 

innehåll. Detta visar sig enligt vår studie vara något som inte verkar höra skolan till. Vi 

menar dock att leken är ingången till lärandet och hör i högsta grad till undervisning i alla 

skolformer. Detta kan vara ett av specialpedagogens viktigaste arbetsuppgift; att arbeta 

för att lärare utvecklar sig i sin yrkesroll till att få in leken i verksamheten på ett naturligt 

och spännande sätt. Här är det väsentligt att välja ut innehåll i undervisningen, arrangera 

den pedagogiska helheten på bästa möjliga sätt och då kan specialpedagogen med fördel 

delta i diskussionerna som en inspiratör och handledare. I föreliggande studie framkom 

det dock att specialpedagogisk handledning, såsom vi tänkte oss att handledning skulle 

se ut, inte är särskilt vanlig, men att handledning i andra former förekommer, vilka anses 

lika värdefulla.  

 

6.4 Framtida forskning 

Redan inledningsvis beslöt vi oss för att välja bort observation som metod eftersom vårt 

fokus i studien varit på vilket sätt specialpedagoger kan främja lärmiljöer för alla 

barn/elever genom olika slags handledningsformer. Vårt resultat skulle således kunna 

användas för diskussioner om på vilka olika sätt specialpedagogen genom handledning 

kan anpassa verksamheten till varje barns/elevs oliks förutsättningar och behov. Det 

skulle dock varit intressant att genomföra observationer i olika klassrum och 

förskoleavdelningar för att kunna utröna hur effekten av dessa lärmiljöer skulle kunna 

bli. Detta kanske hade kunnat påvisa vilka sätt barnen och eleverna själva upplever sig 

inkluderade i de olika lärmiljöerna. Det hade även varit av intresse att observera hur lärare 

tar sig an undervisning och på vilka sätt de anpassar lärmiljön efter alla barns/elevers 

olikheter och på så vis undersöka hur ett bättre samarbete mellan de olika skolformerna 

skulle kunna utvecklas. 
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7. Slutord  

 

En lärare behöver utgå från varje individ när lärmiljöer utformas, vilket inte är lika enkelt 

som det låter. En specialpedagog behöver således på ett kollegialt sätt vara ett stöd för 

lärare i detta arbete och kan ur ett helhetsperspektiv tillsammans med lärarna i ett 

förebyggande arbete utforma en lärmiljö som är anpassad efter alla barns och elevers 

behov och förutsättningar, vilket med fördel skulle kunna implementeras genom 

specialpedagogisk handledning. Alla barn och elever är olika och det är i grunden positivt 

med mångfald, även om det kan vara en stor utmaning inom skolans värld. Det handlar 

om att förstå sitt läraruppdrag och granska sig själv. Det handlar också om att ibland både 

vilja ”gå utanför boxen” och ha mod att verkligen göra det. Lärare behöver ha både ett 

förhållningssätt och ett synsätt som kan leda till en positiv lärandemiljö för varje barn och 

elev. Ett relationellt perspektiv till sin omgivning i allmänhet men till barn/elever i 

synnerhet behöver vara gällande, vilket framkommer i vår studie. Dessutom behövs ett 

strävande efter en inkluderande förskola och skola för alla barn/elever. Det är även viktigt 

att fundera på hur lärare kan rikta fokus mot undervisningen i samtliga skolformer 

samtidigt som lärare måste utgå från varje elevs individuella förutsättningar. Det gäller 

att vara närvarande, läsa av situationen här och nu och ha en beredskap att kunna agera 

flexibelt utifrån förutsättningarna. Komplexa situationer där det finns någon form av 

sårbarhet behöver mötas både med kunskap och känsla.  

En annan fråga som är viktig handlar om rättvisa. Är det rättvist att alla elever får likadana 

uppgifter eller att varje elev får en egen anpassad uppgift? Även om det inte är rimligt att 

som lärare göra individuella uppgifter till alla barn och elever, kan det vara möjligt att 

göra en grunduppgift, en uppgift för de barn/elever som behöver ha materialet förklarat 

på ett annat sätt och ytterligare en för dem som behöver mer utmaning på ett eller annat 

sätt. Detta ställer krav på samarbete och samverkan mellan alla inblandade men också att 

som lärare ställa sig frågan; hur kan jag på bästa sätt bemöta varje barn och elev för att 

ge en god undervisning? Till syvende och sist spelar det ingen roll vilken utbildning en 

lärare eller specialpedagog har. Det är vilken barnsyn hen har som blir avgörande för hur 

hen ser på sitt uppdrag och den omgivande miljön som i sin tur kan bli avgörande för 

elevers möjlighet till utveckling utifrån sin individuella proximala utvecklingszon och vi 

liksom respondenterna i vår studie förespråkar en undervisning under lustfyllda former. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Intervjufrågor till specialpedagog 

1. Vad har du för utbildningsbakgrund? 

2. Hur länge har du arbetat som specialpedagog?  

3. Vad anser du är ditt uppdrag som specialpedagog med fokus på handledning?  

4. Hur kan en tillgänglig lärmiljö praktiseras i arbetslaget efter en 

handledningssituation?  

5. Vad innebär det för dig att arbeta förebyggande?  

6. Beskriv hur du arbetar för att pedagoger skulle kunna anpassa lärmiljön efter 

barns olika sätt att lära! 

7. Hur ser du på barns/elevers delaktighet och inflytande i undervisningens 

innehåll?  

8. Vilka möjligheter har du i en handledningssituation att skaffa dig en uppfattning 

om hur lärare/förskollärare arbetar för att alla barn ska känna sig inkluderade?  

9. Vilken roll tror du förskollärare har i sitt arbete med att utarbeta lärmiljöer i en 

förskoleklass i jämförelse med vad lärare har? 

10. Vilka rutiner finns det för handledning av pedagogerna? Återkoppling, 

utvärdering?  

11. Hur kan aktuell forskning om barns rätt till en tillgänglig lärmiljö bli till gagn 

för barnen genom handledning? 

12. På vilket sätt samarbetar ni med förskolan/förskoleklassen/skolan? Finns det 

några särskilda strategier/gemensam plattform när det gäller övergången mellan 

förskola/förskoleklass? I så fall vilka?  

13. Förskoleklassen har blivit obligatorisk för 6-åringar. Vilken påverkan har den 

haft på barnen, lärarna?  

14. Upplever du att du får stöd av dina kollegor/rektor i ditt arbete? På vilket sätt?  

15. Beskriv din vision när det gäller att arbeta för en tillgänglig lärmiljö för alla barn 

genom handledning. Hur skulle du vilja att det såg ut?  
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Bilaga 2 

Missivbrev  

 

               

Fakulteten för     

lärarutbildning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 2021-02-09 

Missivbrev 

Hej!  

Vi är två studenter vid Specialpedagogprogrammet som under våren 2021 skriver vårt 

självständiga examensarbete vid Högskolan Kristianstad. Vi vill genom intervjuer undersöka hur 

specialpedagoger inom skolformerna; förskola, förskoleklass och grundskola årskurs ett arbetar 

med att anpassa lärmiljön för alla barn. Fokus kommer att vara att undersöka hur 

specialpedagogen genom handledning av lärare/förskollärare arbetar med att anpassa lärmiljön 

efter barns olika sätt att lära. 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid 

Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 

självständigt arbete under sin sista termin. I detta 

arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie med 

utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att 

engagera studenterna under utbildningens gång. Till 

studien samlas ofta material in vid olika 

verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter och 

observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är 

Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få 

ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, 

och vid behov få eventuella fel rättade. Det 

självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng. 

När detta har blivit godkänt publiceras det i 

databasen DIVA  

https://www.hkr.se/om-

hkr/organisation/laranderesurscentrum/publiceri

ng/ 

https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
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endast användas för studiens syfte samt förstöras när denna är examinerad. 
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