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Abstract 

Early intervention is important on different levels and must be justified as a social and 

economic long-term investment. There is no doubt about the importance of early detection 

when helping children/students in need of support. What kind of support that is deemed 

suitable and who provides the support can be viewed from different perspectives and with 

different approaches. Seen from a relational perspective the special education process is a 

long-term process and affects not only the individual but the whole school culture and 

systems may need changing. This study intends to describe the importance of the learning 

environment and what efforts are initiated early for students in need of support from the 

special education point of view. As part of this, a study of a student health project was made. 

A triangular method of investigation was used, with document studies, questionnaires and 

interviews. This has been done in consultation with promoters and linked to the background 

by previous research but also for active educators and special educators.  Although the result 

showed that the relational perspective is relevant to the work of early intervention in the 

learning environment, the categorical perspective often is associated with the concept of early 

intervention, both in theory and practice. 
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1. Inledning  

Tidiga insatser – vad är det och vad innebär det ur ett specialpedagogiskt perspektiv? I mitt 

kommande yrke som specialpedagog känns det viktigt att tidigt hjälpa till med svårigheter 

som skapar problem för barn, elever och pedagoger. Detta har betydelse på en rad olika 

nivåer, både på det individuella planet men även för ett större sammanhang som sträcker sig 

över både tid och rum. Uttrycket ”bättre sent än aldrig” kan ibland vara en förlåtande 

inställning men den här uppsatsen vill hellre betona vikten av att ”ju tidigare desto bättre” och 

titta på vinsterna med ett förebyggande arbete som besparar resurser både socialt och 

ekonomiskt.  

 

Från skolans håll har ämnet tidiga insatser också varit uppe för debatt. I en debattartikel under 

hösten uttrycktes att ”Tidiga insatser viktigare än tidigare betyg” (Svenska Dagbladet, 2014-

08-14), vilken handlar om var den utbildningspolitiska debatten legat och hur olika åsikter 

diskuteras bland aktörer i utbildningsväsendet. Det handlar om synsätt och perspektiv på 

lärande, utveckling och bedömning. Allt detta påverkar också på vad som fokuseras bland 

övriga i samhället, framförallt pedagoger, föräldrar, barn/elever. Vikten av att barn och elever 

tidigt får det stöd och den hjälp formulerades i Utbildningsdepartementets proposition 

(2001/02:14) där det förebyggande arbetet framhålls då hälsa, trygghet och lärande hör 

samman. 

 

Det finns således olika ståndpunkter och perspektiv för att förklara varför insatser behövs i ett 

tidigt skede. Min undersökning har för avsikt att synliggöra olika perspektiv på tidiga insatser 

i teorin och bland verksamma pedagoger. Persson (2013) beskriver att tidsaspekten har 

betydelse för ett mera processinriktat arbetssätt men att den specialpedagogiska kompetensen 

ofta nyttjas till ett mera åtgärdande arbete. Detta blev min utgångspunkt för att undersöka 

vidare vad tidiga insatser kan innebära för ett mera förebyggande arbetssätt och vilken 

betydelse detta har för det specialpedagogiska perspektivet. 

 

Vid sökning på begreppet tidiga insatser på internet (Google) kom SKL:s (Sveriges 

kommuner och landsting) projekt för sociala investeringar upp.1Dessa bedrivs i kommunal 

regi med intentioner om att bemöta ökningen av psykisk ohälsa bland barn och unga. Detta 

                                                 
1 SKL:s hemsida 

http://skl.se/socialomsorgstod/barnochunga/ledafoljauppochutveckla/tidigainsatsersocialainvesteringar.2258.htm

l 

http://skl.se/socialomsorgstod/barnochunga/ledafoljauppochutveckla/tidigainsatsersocialainvesteringar.2258.html
http://skl.se/socialomsorgstod/barnochunga/ledafoljauppochutveckla/tidigainsatsersocialainvesteringar.2258.html
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tog undersökningen vidare till ett projekt i Umeå Kommun som handlar om lärmiljö. Därför 

blev det studiens ingång till att undersöka tidiga insatser i lärmiljön och en studie gjordes av 

projektet Levla lärmiljön 2 (ordet levla kommer ifrån begreppet att levla upp, kliva upp en 

nivå i dataspel).  

 

2. Syfte  

Syftet är att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv se på tidiga insatser och dess betydelse i 

lärmiljön, samt arbetet med förebyggande och hälsobefrämjande åtgärder för barn/elever i 

behov av särskilt stöd. 

 

2.1 Forskningsfrågor 

- På vilket sätt kan ett projekt inom elevhälsan om lärmiljö förändra pedagogers arbetssätt 

kring insatser för barn och elever av extra anpassningar och/eller särskilt stöd i ett tidigt 

skede? 

 

- Vilka perspektiv på tidiga insatser beskrivs i forskning, styrdokument, annan litteratur och 

bland verksamma pedagoger (lärare, specialpedagoger)? 

 

- Vilka insatser anses vara framgångsrika bland verksamma pedagoger (lärare, 

specialpedagoger) i arbetet med att tidigt stödja barn/elever i behov av extra anpassningar 

och/eller särskilt stöd? 

 

3. Bakgrund 

3.1 Tidiga insatser  

Begreppet ”tidiga insatser för barn i behov av stöd” är inget nytt, det återfinns i en rapport 

från Specialpedagogiska skolmyndigheten, (SPSM, 2010). Den beskriver framsteg efter ett 

europeiskt samarbete där man tittat på hur olika länder arbetat kring tidiga insatser för barn i 

behov av stöd i ett samordnat projekt inom The European Agency for Development in Special 

needs education. Den redovisar hur lagstiftningen i projektets medlemsländer medverkat till 

att stödja detta arbete. Det som framhålls är tillgänglighet, närhet för att alla skall kunna 

                                                 
2 Powerpoint 2014-09-26 

Körschema Implementering Levla lärmiljön  
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erbjudas stöd i tidig ålder samt närhet till familjerna utan att det skall kosta något för de som 

behöver stödet. Det behövs även tvärprofessionellt arbete och en mångfald av insatser.  

 

Efter valet 2014 så nämns begreppet i regeringens budgetproposition för kommande år: 

9.6.3 Tidiga insatser 

För att alla elever ska ha möjlighet att nå kunskapskraven krävs att alla elever får den tid de 

behöver med sina lärare, att undervisningen anpassas till elevens förutsättningar och behov samt 

att stöd sätts in så fort det behövs. (Budgetpropositionen 2015, sidan 167) 

 

Detta skall motverka brister i skolornas arbete med hur och när särskilt stöd sätts in och att det 

behövs för att alla elever skall nå kunskapskraven. Det föreslås även att en läsa-skriva-räkna-

garanti skall lagstadgas om ett par år, men i skrivande stund är inte denna budget antagen.  

 

På kommunal nivå finns även gemensamma riktlinjer för tidiga insatser i matematik och 

svenska 3(Umeå, 2013-09-17), något som tillkommit efter senaste tidens redovisade PISA-

resultat och särskilda satsningar för att möta detta. Den kommunala satsningen innehåller en 

särskild åtgärdstrappa för att ge ”rätt stöd i rätt tid”, vad gäller rutiner för kartläggning, 

screening och åtgärder i olika åldrar från förskolan och uppåt och där anges ”stöd inom 

klassens ram och/eller intensivundervisning av lärare med rätt kompetens för uppgiften” som 

en åtgärd för de lägre årskurserna i skolan, medan ”särskilt stöd ges utanför timplanebunden 

tid av lärare med rätt kompetens för uppgiften” (dokument utan sidnumrering) ges i de högre 

årskurserna.  

 

Efter att den psykiska ohälsan ökat bland unga har SKL (Sveriges kommuner och Landsting) 

också uppmärksammat att tidiga insatser inte bara är en social investering, utan dessutom en 

ekonomisk investering. De menar att effekten kommer först efter en tid och därför kan det 

vara svårt att motivera sådana insatser ekonomiskt, men att det som på kort sikt kostar istället 

bör ses som en investering (SKL, 2012, Psynkrapport 1:2012). 

 

                                                 
3 Rätt stöd i rätt tid – Matematiksatsning och läsa skriva. 

http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/elevhalsa/elevhalsanforochgrundskolan/stodochbe

gransningarilarandet/lasaochskriva.4.2e2a679313f614d3c2b4fd6.html 

http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/kvalitetochutveckling/matematiksatsningen.4.1a5f

ea8a1437b3e6e527b60.html 
 

http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/elevhalsa/elevhalsanforochgrundskolan/stodochbegransningarilarandet/lasaochskriva.4.2e2a679313f614d3c2b4fd6.html
http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/elevhalsa/elevhalsanforochgrundskolan/stodochbegransningarilarandet/lasaochskriva.4.2e2a679313f614d3c2b4fd6.html
http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/kvalitetochutveckling/matematiksatsningen.4.1a5fea8a1437b3e6e527b60.html
http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/kvalitetochutveckling/matematiksatsningen.4.1a5fea8a1437b3e6e527b60.html
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Jag har genom min sökning på tidiga insatser funnit projekt genom SKL på kommunnivå som 

handlar om att insatser som tidigt sätts in också är en social investering. Med denna bakgrund 

väcktes intresset att kontakta de projekt som enligt SKL bedrevs inom Umeå kommun. Vid 

sökning på kommunens hemsida fanns ett som handlade om samverkan mellan skola och 

socialtjänst, samt ett som handlade om lärmiljö. De kontaktades med förfrågan om att få veta 

mer utifrån min frågeställning om tidiga insatser, därefter upprättades kontakt med 

projektansvariga för ett av projekten, vilket handlar om lärmiljö.  

 

3.2 Projektbeskrivning Levla lärmiljön  

 

3.2.1 Projektplan   

Projektet benämns ”Levla Lärmiljön” (ordet levla kommer ifrån begreppet att levla upp, klara 

av nivåer i Tv-spel).  Projektet handlar om ge pedagoger metoder och sätt att beskriva och 

förändra problemsituationer i lärmiljön för elever som har behov av särskilda insatser, 

framförallt de som på grund av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte kan ta till sig 

den undervisning som pedagogen ger.  Fokus ligger inte på individbaserade åtgärder utan på 

att lärmiljöer skall utvecklas (Levla lärmiljön projektplan, 2013-11-25). 

 

Projektet ”Levla lärmiljön” är ett tvåårigt projekt som påbörjades 2012 och ingår i 

kommunens satsning på tidiga insatser – sociala investeringar. Det leds av Elevhälsan, en 

psykolog och två specialpedagoger, som genom teoretisk bakgrund och verksamhetsförlagda 

tester tagit fram materialet som nu håller på att implementeras ute i kommunens skolor. Ur 

deras projektplan från 2013-11-25 beskriver de problembilden enligt följande;  

 

Elever i problem som liknar de som kan uppstå vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

(diagnoser såsom ADHD, Asperger, Tourettes, OCD m.fl.) kan ha svårt att klara läroplanens 

mål. Det är utmanande att hitta rutiner och arbetsformer för att möta dessa elever. Hur de bemöts 

skiljer sig mellan skolor och pedagoger, likvärdigheten uteblir.[…]Fokus läggs alltför ofta på 

individen, vilken blir problembärare. Att hitta konkreta metoder och verktyg för att hjälpa dessa 

elever är svårt och tidiga stödåtgärder i lärmiljön uteblir. 

 (Projektplan Levla lärmiljön, utan sidnumrering, 2013-11-25) 

 

3.2.2 Informationsmaterial implementering  
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De har i sitt informationsmaterial (Levla lärmiljöns körschema implementering, Powerpoint 

2014-09-26) skrivit att framgångsfaktorer för tidiga insatser är att tidigt sätta in konkreta 

åtgärder, att de vill vara ett lättillgängligt stöd som fokuserar på lärmiljön och att det skall 

bidra till en likvärdig referenspunkt ute i skolorna. Där finns också nedtecknat vilka 

förväntningar på rektor och specialpedagog som projektet har. Det handlar om att de skall 

vara nyckelpersoner, skall hålla koll på hemsidan, vara en kommunikationslänk och att vara 

en del av implementeringen (Levla lärmiljöns körschema, Powerpoint, implementering 2014-

09-26). 

 

3.2.3 Utvärdering  

Under första projektperioden har de träffat nio skolor som varit med och provat materialet 

innan detta års informationsarbete med implementering. Dessa fick utvärdera arbetet i en 

enkät som jag har fått ta del av (Utvärdering, 2014-05-21). Den visade att deltagarna enbart 

var positiva till hur materialet hjälpt dem att strukturera, se problemsituationer från annat 

perspektiv och tillsammans med kollegor diskutera förhållningssätt och titta på lösningar. De 

vill också gärna fortsätta att arbeta tillsammans med att ”levla” lärmiljön och någon föreslog 

att detta kanske kunde göras genom ”att modellen ständigt hålls levande, kanske genom att 

specialpedagogen och rektor ansvarar för att aktualisera den när det uppstår 

problemsituationer samt följa upp åtgärder” (Från utvärdering Levla lärmiljön, 2014-05-21) 

 

3.2.4 Hemsida 

Efter första årets testkörning har projektet tagit fram en hemsida till Levla lärmiljön med 

stödmaterial som är tänkt att vara lättillgängligt och användbart för pedagoger ute på skolor i 

kommunen.(Levla lärmiljöns hemsida:4 2014-11-14). Där finns formulär för att beskriva och 

kartlägga nuläget, ett önskat läge samt formulär att fylla i för uppföljning. Hemsidan 

innehåller även instruktionsfilmer och en åtgärdsbank som kopplas till olika metoder att 

klicka sig fram i. I åtgärdsbanken beskrivs stöd för struktur - för vad eleven ska göra, för 

strategi – för hur eleven ska göra något och kommunikationsstöd för att tillsammans med 

eleven komma fram till lösningar. Överbryggande för detta är förhållningssättet, där förslag 

på metoder för bemötande finns. Som underliggande rubrik finns organisation, där åtgärder 

                                                 
4Levla lärmiljöns hemsida 

http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/elevhalsa/elevhalsanforochgrundskolan/elevhalsan

shalsoframjandearbete/projektinomforochgrundskolan/larmiljo.4.1bcd46311407b7f305b34f1b.html, 2 

http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/elevhalsa/elevhalsanforochgrundskolan/elevhalsanshalsoframjandearbete/projektinomforochgrundskolan/larmiljo.4.1bcd46311407b7f305b34f1b.html
http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/elevhalsa/elevhalsanforochgrundskolan/elevhalsanshalsoframjandearbete/projektinomforochgrundskolan/larmiljo.4.1bcd46311407b7f305b34f1b.html
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för planering finns som skall skapa goda lärmiljöer för att fokus inte skall flyttas från detta. 

(Hemsida Levla lärmiljön, se tidigare fotnot)  

 

3.2.5 Teoretisk bakgrund i projektet 

Projektet har byggt sitt material på bland annat Greene (2011; 2014), som säger att ”barn gör 

rätt om de kan” (Greene, 2011, sidan 55), även på Heilskov-Elvéns (2009; 2014) beskrivning 

om hur skolan kan handskas med problemskapande beteenden. Vem som äger problemet, 

bemötande och förhållningssätt. För projektets utgångspunkt finns även Partanen (2012) med, 

som skrivit om hur elevhälsoarbetet kan utvecklas. Partanen pekar på att uppdraget mellan 

lärare och elevhälsa överlappar varandra och att elevhälsoarbetet också är en del av 

lärandeuppdraget, då en god hälsa och trygghet är en förutsättning för lärande. Detta 

synliggörs av de reformer som skett kring elevhälsans arbete ute på skolorna och hur 

elevhälsans arbete förändrats. Författaren hänvisar till regeringspropositionen Hälsa, lärande, 

trygghet (2001) där det betonas att det elevvårdande arbetet ute på skolorna inte bara skall 

rikta in sig på problem utan hellre vara förebyggande och hälsofrämjande. Partanen (2012) 

beskriver därför att elevhälsoarbetet måste ligga på att ”tillsammans med lärarna kartlägga, 

analysera och utveckla arbetet kring lärmiljöerna” (sidan 42). Detta gynnar, enligt honom, 

inte bara de som behöver särskilt stöd utan samtliga elever.  

 

3.3 Skolans arbete med särskilt stöd 

För att stötta arbetet med särskilt stöd har Skolverket nyligen gett ut allmänna råd angående 

arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014). De visar på hur 

arbetet med att göra extra anpassningar kan ske utan att formella beslut om åtgärdsprogram 

har tagits.  

Innan stödinsatser riktade mot individen sätts in är det viktigt att skolan har sett över hur 

organisationen omkring eleven ser ut. Det kan bland annat ske genom att se över hur resurser 

fördelas, vilka pedagogiska metoder som används, hur den aktuella elevgruppen fungerar och 

hur elevens lärmiljöer är organiserade. (sidan 10, Skolverket, Allmänna råd, 2014) 

 

Syftet med råden är att stödja verksamheternas arbete med dessa stödinsatser för att leva upp 

till bestämmelserna. Där står bland annat om att ta tillvara specialpedagogens yrkesroll för att 

medverka tillsammans med läraren för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljöer och att 

andra yrkesgrupper inom elevhälsans kompetens för att adekvata insatser skall sättas in.  
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Elevhälsoarbete regleras även av Skollagen SFS 2010:800: ”Elevhälsan ska omfatta 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska 

främst vara förebyggande och hälsofrämjande”.  (2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning, 25 

§ Skollagen SFS 2010:800). I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Lgr 2011) står det att alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och stödja elever i 

behov av särskilt stöd, samt samverka för en god miljö för utveckling och lärande (Utdrag 

från Lgr 11, sidan 14). 

 

Partanen (2012) varnar för att brandkårsutryckningar kan leda till ett felaktigt handlande och 

säger att utmaningen för ett förebyggande arbete är att ”om man inte tar sig tid och resurser på 

förebyggande analyser och insatser idag, får man nog reservera mer tid och resurser åt 

åtgärdande och akuta insatser längre fram” (sidan 73).  

 

Mot bakgrund av de intentioner jag beskrivit ovan om hur tidiga insatser kan se ut, hur och 

vem som skall genomföra detta, så finns det ett intresse för att ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv titta vidare på betydelsen med förebyggande arbete och tidiga insatser i lärmiljön. 

 

4. Litteraturgenomgång 

Då tidiga insatsers betydelse i lärmiljön från ett specialpedagogiskt perspektiv är i fokus för 

min undersökning inleder jag min litteraturgenomgång med att definiera vissa begrepp. Jag 

kommer att beskriva olika perspektiv inom den specialpedagogiska diskursen, varefter jag har 

valt ut explicit litteratur med utgångspunkt av den bakgrund som beskrivs i Levla lärmiljön, 

men även breddat till annan teoretisk bakgrund rörande förhållningssätt till barn/elever i 

svårigheter, elevhälsa och hälsobefrämjande arbete.  

 

4.1 Definitioner av begrepp 

4.1.1 Perspektiv i specialpedagogiskt arbete 

Emanuelsson, Persson, Rosenqvist (2001) har beskrivit hur det specialpedagogiska arbetet 

och forskning bedrivs beroende på vilket perspektiv som antas och jag ska här förklara de 

olika perspektiven. 
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4.1.1.1 Kategoriskt perspektiv 

Persson (1997) skriver att det kategoriska perspektivet mer bygger på att kompensera brister 

hos individen, det beskriver en elev med behov istället för i behov och svårigheterna 

kategoriseras och åtgärderna kopplas enbart till individens tillkortakommande eller brist.  

4.1.1.2 Relationellt perspektiv 

Aspelin (2013) beskriver det relationella perspektivet som en del av en kontext och process 

och att det perspektivet ökat kraftigt inom specialpedagogisk forskning de senaste 15 åren.

 

 Relationell specialpedagogik blir i den här modellen en förståelsediskurs. elevers svårigheter 

analyseras och tolkas med utgångspunkt från den omedelbara, situerade, relationella process och 

kontext som eleven är involverad i tillsammans med lärare och kamrater. Man undviker att på 

förhand bestämma innebörder i elevers svårigheter med hänvisning till statiska faktorer […] Den 

gängse idén inom diskursen, att hela utbildningsmiljön behöver uppmärksammas för att man ska 

förstå elevers svårigheter tas på allvar. (Aspelin, 2013, sidan 186-188) 

4.1.1.3 Kritiskt och dilemmaperspektiv 

Nilholm (2007) diskuterar dilemmat mellan de olika perspektiven då ett problem inte bara kan 

ses från ett håll. Han förklarar att utifrån ett kategoriskt/ kompensatoriskt perspektiv ska en 

individs problem kompenseras, ofta genom diagnostisering och kategorisering av individens 

problem. Det kritiska perspektivet ställer sig däremot frågande till hur det kompensatoriska 
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bara sätter individens brister i fokus och Nilholm (2007) beskriver därmed utmaningen med 

inkludering i en skola för alla.  

 

Nilholm (2012) har också skrivit om huruvida det är speciallärare eller specialpedagog som 

förväntas hjälpa en elev i svårigheter, beroende på det systemskifte som funnits både i dess 

yrkesutbildning men även i skolans organisation.  Han menar att skolans kultur fortfarande 

domineras av bristperspektivet för att förklara en elevs svårigheter (sidan 75), trots att det kan 

finnas en rad faktorer. Nilholm (2012) uppmärksammar därför dilemmat för det 

specialpedagogiska arbetet i mötet mellan de olika perspektiven. 

4.1.1.4 Punktuellt perspektiv 

I Skolverkets antologi Att arbeta med särskilt stöd - några perspektiv (2002) beskriver 

forskare hur olika perspektiv på individers svårigheter kan ha betydelse. Moira von Wright 

beskriver skillnaden i att se på individiden ur ett punktuellt eller relationellt perspektiv. Det 

punktuella intresserar sig framförallt för individens förmåga, anlag och problem oavsett vilka 

sociala eller ekologiska sammanhang den befinner sig i. Det relationella däremot, hittar sin 

förklaring i hur individen beskrivs i förhållande till något annat och att det är föränderligt, 

utan att man försöker förklara detta utifrån sina egna tolkningsföreträden om vad någon är. 

 

4.1.2 Tidiga insatser 

4.1.2.1 Tidiga insatser enligt det kategoriska perspektivet 

Tidiga insatser kan innebära att tidigt upptäcka läs- och skrivsvårigheter, genom olika tester 

och/eller screenings bedöma hur individer klarar av olika uppgifter och att bemöta och åtgärda 

detta med olika metoder och eventuella hjälpmedel, liksom beskrivs i Umeå Kommuns 

åtgärdstrappa för tidiga insatser i svenska och matematik5 Där betonas vikten av 

intensivperioder, både i läsning och i matematikundervisningen. Detta utgår mera från det 

kategoriska perspektivet att se på specialpedagogik. 

 

Grosche & Volpe (2013) har skrivit om att reagera tidigt, utifrån begreppet RTI (Response To 

intervention), med förslag hur lärare skall arbeta med sin undervisning och sina elever. Deras 

problemlösningsmodell utgår från att screena individers inlärnings- och sociala svårigheter 

och därefter anpassa instruktioner, vid behov använda intensivperioder eller andra 

                                                 
5Rätt stöd i rätt tid – Matematiksatsning och läsa skriva.  
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individanpassade åtgärder. De menar att detta arbetssätt skall kunna användas utan att sätta 

någon klassificering eller diagnos på eleven utan främst skall bidra till en inkluderande 

undervisning. Det finns dock vissa farhågor att läraren till slut frigörs från sitt ansvar att klara 

av att undervisa dessa elever om allt för många individanpassningar görs av någon annan 

utanför den ordinarie klassrumsundervisningen. (Grosche & Volpe, 2013). 

 

En avhandling av Sandberg (2012), förespråkar en gemensam arena för samverkan mellan 

förskoleklass och årskurs 1. Sandberg skriver i sin avhandling att specialpedagogiska insatser 

sällan sätts in i förskoleklass där fokus ligger på det sociala i gruppens relationer medan det i 

årskurs 1 mera handlar om individuellt, riktat stöd för framförallt lästräning. Hennes 

undersökning visar att de allra flesta förespråkar tidiga ingripanden men att man samtidigt 

oroar sig för att det specialpedagogiska stödet ska verka utpekande för eleven och hur stödet 

kan ses ifrån olika perspektiv. Hon jämför Sverige med Finland och Nya Zeeland där intensivt 

stöd i läs- och skrivinlärning erbjuds av specialutbildade lärare i ett tidigt skede. Hon menar 

att många specialpedagoger i Sverige också förespråkar en till en-undervisning men att det 

finns en ambivalens hos pedagoger att ingen ska exkluderas från gruppen och att det är ett 

dilemma som måste synliggöras mera (Sandberg, 2012).  

 

Lahtinen (2011) menar att Sverige tenderar att lägga mer stöd med stigande ålder, till skillnad 

mot Finland. Just Finlands skolväsende lyfts ofta som föregångare till hur de aktivt handskas 

med tidiga insatser. De satsar på de yngsta barnen, förskola och de lägsta årskurserna, 30 % 

av de yngsta eleverna/barnen omfattas av deras specialundervisning och upplevs därför inte 

annorlunda av de som omfattas. Kiviraumo & Ruoho (2007) har beskrivit det finska 

skolsystemet med dess uppdelning av allmän- och specialundervisning där de tidiga 

insatserna visas genom att hela 50 % av resurser för specialundervisning används i de tre 

första årskurserna.  

 

Dessa definitioner av tidiga insatser kan sägas vara mera från ett kategoriskt perspektiv som 

grundar sig på individen, enligt tidigare beskrivet (Persson, 1997). Då denna undersökning 

har för avsikt att mera utgå från det relationella perspektivet vill jag beskriva tidiga insatser i 

relation till exempelvis aspekter på lärmiljö, förhållningssätt och hur det förebyggande 

elevhälsoarbetet för tidiga insatser kan se ut.  
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4.1.2.2  Tidiga insatser enligt det relationella perspektivet 

Då lärmiljön är i fokus för de tidiga insatserna i projekt Levla lärmiljön måste den också ses i 

relation till de som befinner sig i den och vilka möjligheter och/eller svårigheter det innebär. 

Lärmiljön kan ses ur en rad olika perspektiv och synsätt, vilket beskrivs i åtgärdsbanken för 

projektet6 (Levla lärmiljön, åtgärdsbank, 2015-01-21). Åtgärdsbanken innehåller 

förhållningssätt, metoder, rumsliga aspekter, sociala relationer, ramfaktorer såsom 

organisation, sammanhang, teknik, miljö, resurser.   

 

Bakgrund hos inblandade individer har också en stor inverkan för det relationella 

perspektivet. Westling Allodi (2010) menar att det sociala klimatet har betydelse för en väl 

fungerande undervisningsmiljö. Hon manar till försiktighet om det sociala klimatet reduceras 

till disciplin och att det inte handlar om att förändra elevens beteende i första hand utan att 

beteendet skapas genom samspelet med miljön.  Det är därför nödvändigt att förhålla sig till 

ett relationellt perspektiv när lärmiljön skall undersökas, även om det i lärmiljön också finns 

åtgärdande insatser som skall kompensera vissa kategorier.   

 

4.1.3 Förhållningssätt till barn/elever i svårigheter 

I projektet Levla lärmiljön beskrivs den forskning som ligger till grund för deras arbete. Där 

finns bland annat Greene (2011; 2014) med. Han menar att ”barn gör rätt om de kan” (2011, 

sidan 55) och att de som möter barn och elever med beteendeproblem i skolan måste tänka på 

vilka krav och förväntningar de har, utifrån att alla kanske inte har utvecklat vissa färdigheter. 

Han påtalar vikten av att identifiera vad som utlöser vissa beteendeproblem och att arbeta 

proaktivt och mot ett mer problemlösande arbetssätt för att därigenom koncentrera sig på 

vilka färdigheter som behöver utvecklas. Hans tes att ”Bakom varje störande beteende finns 

ett olöst problem eller en outvecklad färdighet (eller båda)” (Greene, 2011, sidan 45) 

utmynnar i ett kartläggningsmaterial (ALSUP= Assessment of Lagging Skills and Unsolved 

Problems) för att titta över när och varför detta visar sig, samt hur man i tre steg planlägger 

arbetet. (Greene, 2014) beskriver även hur en ”användarvänlig miljö”(sidan 122) kan ge bättre 

förutsättningar att hjälpa de han kallar ”oflexibla-explosiva barn” (sidan 25), vilka har svårt 

att kontrollera och hantera sina känslor när de är frustrerade. Han pratar också om det 

                                                 
6 Levla lärmiljön åtgärdsbank 

(http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/elevhalsa/elevhalsanforochgrundskolan/elevhalsa

nshalsoframjandearbete/projektinomforochgrundskolan/larmiljo/vagledandestodmaterial/atgardsbank.4.714d962

8146947f69f723dc3.html, 

http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/elevhalsa/elevhalsanforochgrundskolan/elevhalsanshalsoframjandearbete/projektinomforochgrundskolan/larmiljo/vagledandestodmaterial/atgardsbank.4.714d9628146947f69f723dc3.html
http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/elevhalsa/elevhalsanforochgrundskolan/elevhalsanshalsoframjandearbete/projektinomforochgrundskolan/larmiljo/vagledandestodmaterial/atgardsbank.4.714d9628146947f69f723dc3.html
http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/elevhalsa/elevhalsanforochgrundskolan/elevhalsanshalsoframjandearbete/projektinomforochgrundskolan/larmiljo/vagledandestodmaterial/atgardsbank.4.714d9628146947f69f723dc3.html
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”sympatiska klassrummet” (Greene 2014, sidan 248) där han uppmuntrar lärare att se allas 

individuella styrkor och stå som modell för hur det sociala samspelet i klassrummet utspelar 

sig 

 

Hejlskov-Elvén, Bo är också aktuell med teorier om hur problemskapande beteenden kan 

bemötas, som även han bygger på tidigare nämnda Greenes teorier. Vid föreläsning under 

hösten (2014-11-11) berättade Hejlskov-Elvén, utifrån hans bakgrund som skolpsykolog, men 

även som förälder, om hur viktigt det är med bemötande och förhållningssätt för att stötta 

barn/elever med problembeteenden. Han beskrev att ett problem är någons upplevelse av att 

det är ett problem, vilket inte behöver betyda att det är barnet/eleven, utan den som tycker det 

är den som också måste hantera problemet.  Han menar att vi måste förhålla oss till de 

föreställningar vi har för att hantera dessa beteenden. Han förklarar hur vi måste kravanpassa 

för att inte problem skall uppstå och föreslår olika metoder till ett fungerande bemötande, till 

exempel lågaffektivt för att dämpa någon som är i affekt, någons frustration. 

 

I Hejlskov-Elvéns bok (2009)  beskrivs också att möjligheten för någon att lyckas innebär hög 

livskvalitet och självbestämmande, vilket enligt honom är honnörsord för specialpedagogisk 

verksamhet. I projektet finns även annan forskning som handlar om hur lärarens 

förhållningssätt till elever har betydelse, bland annat Hattie (2012), som skrivit om hur man 

gör lärandet synligt genom att fundera över klassrumssituationer, miljö etc.  

 

Annan forskning som visar att lärarens förhållningssätt har betydelse för synen på svårigheter 

är Martinussen, Tannock & Chaban (2011), som i sin artikel påvisar att lärarens och 

speciallärarens brister i kunskaper, om i det här fallet ADHD, har betydelse både för 

forskning men även för hur det hanteras.  I utländskt program för lärare, IY TCM (Incredible 

Years Teacher Classroom Management), har en modell i form av en pyramid satts upp för att 

hjälpa lärare med effektiva och stödjande metoder för att hantera problem som kan uppstå hos 

elev eller i klassrummet.  Denna visas i form av en pyramid, med de metoder som skall 

användas oftare i grunden än andra i toppen som bara skall användas ibland. Det handlar till 

exempel om empati, lyssnande, problemlösning, samtal, struktur men även om mera 

åtgärdande metoder när problem har uppstått.  
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I en annan utländsk studie; A cross-cultural study of student problem behaviors in middle 

schools (2011), är förhållandet mellan beteendeproblem hos elever, deras kunskapsnivå och 

lärarens attityd samt föräldrars involverande undersökt. Den bygger på TIMSS-rapporter 

(Trends in International Mathematics and Science Study) från tio länder och enkäter som även 

besvarats av elever själva. Denna visar hur viktig det relationella perspektivet är, synsätt på 

problemet, hur och vem som har problem och hur ett samarbete kan hjälpa. Undersökningen 

visar att lärarens förväntningar på eleven påverkar elevens möjligheter, men framförallt att 

barn till föräldrar som engagerar sig i sina barns skolgång och involveras har större 

möjligheter att förändra sitt beteende och lyckas. 

 

4.1.4 Elevhälsa och hälsobefrämjande arbete 

I början av 2000-talet kom Utbildningsdepartementets proposition Hälsa, Lärande och 

trygghet (2001/02:14). Där beskrivs hur viktigt det hälsobefrämjande arbetet är för att barn 

och elever skall känna trygghet för att kunna ta till sig lärande. Därefter fick Skolverket i 

uppdrag att hitta samverkan mellan skola och elevhälsa och en rad projekt och forskning har 

Ur: The Incredible Years Teacher Classroom Management Training: The Methods and Principles That Support Fidelity of Training Delivery (sidan 516) 
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behandlat detta. Lars H. Gustafsson har i ett kapitel i Skolverkets antologi (2002) beskrivit 

hur vårt sätt att se på normalitet, intelligens, hälsa har betydelse för ett kvalificerat 

elevhälsoarbete. Han skriver även om diagnosernas för eller emot, vilket genom åren har 

diskuterats från en rad olika utgångspunkter men jag har inte fördjupat mig i 

diagnosproblematiken i detta arbete. 

 

Gustafsson (2009), menar också senare att en välfungerande klassrumsmiljö och elevhälsa har 

stor betydelse för hur ett hälsobefrämjande arbete kan hjälpa barn och elever. Förutom att 

beskriva att elevhälsans arbete börjar i klassrummet så framhåller han också hur viktigt det är 

med ett tillitsfullt samarbete mellan barn/elever, skolpersonal och föräldrar. 

 

Partanen (2012) påvisar att en samlad organisation som verkar tillsammans mot en gemensam 

förståelse är det mest lyckosamma elevhälsoarbetet och att det kostar både tid, kraft och 

energi om det inte är optimalt. En organisation består av människor och måste därför förstås 

utifrån den dynamik som finns hos dem som ingår i den. Han beskriver processen hur 

vardagssituationer och spänningsfältet mellan olika inblandade i organisationen kan påverka 

ett elevhälsoärende och menar att skolan måste ha en förståelse för uppdraget och en samsyn 

för att det skall fungera. Partanen (2012) pratar om ledstänger (sidan 51) som en stabil 

struktur att hålla fast i när det känns svajigt i arbetet, för att leda framåt och fokusera. 

Ledstängerna måste finnas både hos skolledningen, i det nära arbetslaget och i 

elevhälsoteamet. Det stannar inte där utan måste också finnas utanför skolan, på 

förvaltningsnivå och hos politiker. 

 

Specialpedagogisk verksamhet handlar till stor del om hur skolan, organisationen och 

pedagoger ser på specialpedagogers arbete. Historiskt har ett mera kategoriskt, åtgärdande synsätt 

funnits, vilket fortfarande finns kvar till viss del. Persson (2013) beskriver att 

specialpedagogens kompetens ofta används bara för att lösa akuta problem och ofta 

individuellt, istället för att användas till mera förebyggande arbete. Han skriver att ”ser man 

specialpedagogisk verksamhet ur ett relationellt perspektiv blir tidsaspekten än mer viktig…” 

(sidan 163) för det långsiktiga arbetet som mer handlar om ett utvecklande, processinriktat 

sätt. Han menar att det kan vara svårt att finna en balans i de förväntningar som finns och att 

man kanske måste hitta sätt att låta perspektiven verka parallellt. Det handlar också om synen 

på lärares arbete, kraven på skolan och hur resurser fördelas.  
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Gerrbo (2012), har i sin avhandling undersökt idén om en skola för alla och hur det 

specialpedagogiska arbetet organiseras. Han menar att även om specialpedagogiska insatser 

ofta utgår från en individs svårigheter, så måste det ses i en kontext och att vi istället måste 

titta på svårigheter som uppstår i situationer.   

 

5. Metod  

5.1 Triangulär undersökningsmetod 

För att få en bred bild har jag använt mig av en triangulär undersökningsmetod, med både 

kvantitativa och kvalitativa inslag, studier av dokument och annan litteratur, enkät och 

intervjuer. Bryman (2011) beskriver att en triangulär metod kan användas för att både 

undersöka kopplingar mellan resultatet, men även för att stärka och bekräfta de kvantitativa 

och kvalitativa resultaten ömsesidigt (Bryman, 2011,sidan 562). 

 

5.1.1 Dokumentstudie/litteraturgenomgång 

Jag har tagit del av projektplanen för Levla lärmiljön (2013-11-25), bakgrund och resultat av 

utvärderingen efter första årets testkörning (2014-05-21), varför dessa dokument blir en del av 

min metod då teorin kopplas till praktiken för att hitta gemensamma ståndpunkter eller om det 

finns olikheter i uppfattningen av projektet. Utöver projektets har annan teoretisk bakgrund 

också lagts till beroende på vad som framkommit under undersökningens gång. 

 

5.1.2 Enkät 

Jag fick följa med projektansvariga ut till skolor vid två tillfällen när de informerade om 

Levla lärmiljön. Det gavs då möjlighet att samtidigt få tag i ett stort antal informanter för att 

få ett relevant underlag att använda för min undersökning. I samråd med mina kontakter hos 

projektet och min handledare konstruerade jag därför en enkät7 för att få direkta attitydssvar, 

mera kvantitativt mätbara, vid undersökningstillfället. Enkätfrågorna utformades delvis 

utifrån den utvärdering som tidigare gjorts i projektet, men innehöll även öppna frågor som 

mera skulle besvara mina ytterligare forskningsfrågor om tidiga insatser. Projektansvariga 

bidrog med att i förväg tala om i vilket syfte jag deltog vid informationsträffarna och skrev 

även ut enkäten åt mig för att ta med och dela ut, men har i övrigt bara handskats av mig vid 

                                                 
7 Bilaga 3 
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insamlandet, sammanställning och redovisning. Detta kan vara viktigt att framhålla ur en etisk 

synpunkt om vem som äger materialet.  

 

5.1.3 Intervju  

För att få en fördjupad bild av hur projektet Levla lärmiljön uppfattas från ett 

specialpedagogiskt perspektiv användes även en mera kvalitativ metod genom en intervju av 

specialpedagoger. Kvale, Brinkmann (2009) kallar det för ”den halvstrukturerade 

livsvärldsintervjun”(sidan 19), där målet är att de intervjuade personerna skall beskriva sin 

livsvärld i syfte att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen, här projektet Levla lärmiljön 

och tidiga insatser. Intervjun har även för avsikt att säkerställa och jämföra med de tidigare 

mera kvantitativa resultaten i utvärdering och enkät. En förfrågan8 gick ut till de 

specialpedagoger som berördes av projektet, både under testperiod och informationsträffarna.   

5.1.3.1 Intervjuguide 

Samtliga intervjuer har följt tema enligt intervjuguide 9, med skillnad på den specifika frågan 

angående delaktighet i projektet Levla Lärmiljön beroende på deras utgångspunkt. 

Intervjuformen var semistrukturerad (Bryman 2011, sidan 206), genom en intervjuguide med 

teman där samma frågor ställdes men i olika ordning. Intervjufrågorna förutsatte öppna, mera 

berättande svar och det ställdes därför mera uppföljande frågor utifrån informanternas svar så 

det blev en form av dialogiska samtal. 

 

5.2 Urval 

5.2.1 Dokumentstudie/litteraturgenomgång 

Utifrån den projektbeskrivning jag tagit del av och den tidigare forskning jag hittat, har jag 

valt att fokusera dels på den litteratur som projektet har använt sig av men även breddat med 

andra intressanta aspekter på betydelsen av tidiga insatser vid arbetet med barn och elever i 

behov av särskilt stöd. Dessa aspekter har kopplats till hur detta formuleras för det 

specialpedagogiska perspektivet. Urvalet har gjorts utifrån vad som framkommit under 

uppsatsarbetets gång vilket kan ses som ett pragmatiskt urval med en växelvis samverkan 

mellan teorin och praktiken. Bryman (2011) kallar det snöbollsurval (sid 654) när något växer 

under tiden. 

                                                 
8 Missivbrev bilaga 1 
9 Bilaga 2 
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5.2.2 Enkät 

Tanken med enkäten var att nå en större grupp informanter vid ett och samma tillfälle då jag 

fick följa med ut till två skolor/skolområden när elevhälsan informerade om projektet. Urvalet 

utgjordes således av de jag mötte vid de två tillfällen jag var med, vilket i viss mån kan ses 

som bekvämlighetsurval enligt Trost (2012) sid. 31, samtidigt som det var ett sätt att få svar 

från många samtidigt och vad som var möjligt att fråga till de som deltog på 

informationsträffarna.  

 

5.2.3 Intervju 

Min undersökning utgår från ett specialpedagogiskt perspektiv så det var därför nödvändigt 

att också få informanter med specialpedagogisk befattning i min studie. Jag fick genom de 

projektansvariga kontaktuppgift till de specialpedagoger som varit med under testperioden, 

men kontakt upprättades också med de jag träffade under informationsträffarna. Bryman 

(2011) beskriver att i kvalitativ forskning med intervju som grund rekommenderas att 

använda ett målinriktat urval (sidan 434) för att få sina svar besvarade av ett relevant urval. 

De projektansvariga skickade ut ett mejl till de specialpedagoger som varit med där de 

presenterade min uppgift, därefter kontaktade jag dem via deras mejladresser och kunde 

skicka ut ett missivbrev 10. Jag fick svar från fem av åtta (efter en påminnelse) och av dessa 

bestämdes tid för intervju med fyra stycken. Jag fick dessutom tag i två specialpedagoger vid 

de informationstillfällen jag var med på och delade då ut brevet.  

 

Av de sex intervjuer som genomfördes var fyra specialpedagoger som varit med och provat 

Levla lärmiljös material och hade därför en annan utgångspunkt (nr 1, 2, 4, 6). Av dessa 

arbetade 3 stycken på F-6 skolor, varav en också var förskollärare i förskoleklass (nr 1), vilket 

kan ha betydelse då den specialpedagogen arbetar nära eleverna. En av dem arbetade på en F-

9 skola (nr 6). De två övriga fick sin första information om projektet på deras skolor kort 

innan min intervju (nr 3, 5), där nr 3 var ny på sin tjänst på en F-6 skola och nr 5 arbetar på en 

F-9 skola. De har liknande bakgrund för övrigt, med bara några års spann på examen från 

specialpedagogutbildningen och därmed också antal år i yrket. Jag har inte tagit hänsyn till 

kön eller ålder utan enbart utgått från förutsättningarna om deltagande i projektet och till 

deras befattning. Urvalet vittnar om en god spridning med olika bakgrund med både erfarna 

och nya för projektet, samt från vilken verksamhet de var verksamma i. Det var svårt att 

                                                 
10 Bilaga 1 
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avgöra hur många intervjuer som behövdes innan en eventuellt teoretisk mättnad skulle 

infinna sig (Bryman, 2014, sidan 436) Alla sex hade fått information om min undersökning 

och forskningsfråga via mitt missivbrev innan de beslutade sig för att vara med. En av dem 

fick frågorna sända till sig innan enligt önskemål.  

 

5.3 Genomförande 

5.3.1 Enkät 

Jag har valt att redovisa enkätresultaten uppdelade på de två tillfällena, kallat skola 1 och 

skola 2, då en viss skillnad i svaren kan bero på hur många de svarande var, en större 

spridning av vilka yrkeskategorier de tillhörde men även hur de satt i lokalen och svarade 

mera enskilt eller tillsammans. Båda skolområdena låg med ett par mils avstånd från 

huvudorten. 

5.3.1.1 Skola 1 

Informationstillfälle ett (här kallat skola 1) bestod av två skolor med pedagoger samlade från 

förskoleklass upp till årskurs 9. Deltagarna presenterade sig muntligt. Åhörarna samlades i en 

mindre lektionssal där de satt på stolar invid varandra och informationen hölls längst fram i 

rummet. Totalt 31 ifyllda enkäter samlades in i en hög vid utgången. 

5.3.1.2 Skola 2 

Vid informationstillfälle två (här kallat skola 2) deltog ca 80 pedagoger från 2 skolor i ett 

skolområde, från både fritidshem, förskoleklass upp till årskurs 9. Lokalen användes vid olika 

uppträdanden och bestod av en scen, där åhörarna satt på rad på läktarplatser. Med den större 

massan var det därför svårt att räkna exakt antal och för tidskrävande för att göra en 

presentation så det gjordes bara en snabb handuppräckning av vilka yrkeskategorier som var 

närvarande. Från detta informationstillfälle insamlades 62 enkäter på en avställningsyta vid 

lokalens utgång.  

 

Enkäterna delades ut till samtliga på träffarna och de svarande fick sedan lämna enkäten 

tillbaka innan de lämnade lokalen. Genom överslagsräkning jag gjorde under de tillfällen jag 

satt med var antalet deltagare ca 110 stycken totalt. Av de enkäter som delades ut fick jag 

tillbaka 93 svar. Av dessa var 2 (två) inte ifyllda alls. Enligt uppgift från de projektansvariga 

från elevhälsan hade de tryckt ut 100 stycken enkäter och senare kopierades 30 stycken 

ytterligare ut, men de räckte ändå inte till alla deltagare, vilket gör att antalet kan ha varit 
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något annat. Eftersom jag inte hade kontrollräknat enkäterna innan som det såg ut vid 

informationerna då jag satt med som åhörare, så har jag ingen exakt procentuell svarsfrekvens 

men jag upplever ändå att antalet visar en hög svarsfrekvens och en hög representation av de 

deltagande.  

 

5.3.2 Intervju 

Intervjuerna genomfördes på specialpedagogernas arbetsplatser, varav fyra arbetade på de 

skolor som varit med under testperioden med projektet. Undantaget för intervjuplatsen är 

informant nummer 5 som gjordes hemma. Intervjuerna kunde göras i ostörd miljö och 

spelades in med mobiltelefon och de svarande fick veta att ljudfilerna skulle användas enligt 

Vetenskapsrådets forskningsprinciper (2002) och endast behållas under uppsatsarbetet. 

Inspelningarna har avlyssnats och därefter har jag sammanställt svaren i kategorier och tagit 

med väsentliga citat som kan anses besvara mina forskningsfrågor. Intervjuerna tog allt ifrån 

16-40 minuter, beroende på gången i samtalet. För att kunna bearbeta det digra 

intervjumaterialet har jag använt mig av meningskoncentrering, som enligt Kvale & 

Brinkmann (2007) innebär att man drar samman intervjupersonens yttranden till kortare 

formuleringar. Vissa direkta citat har markerats med citat och indragen marginal.   

 

5.4 Etiska överväganden 

Undersökningen har följt kraven för god forskningssed enligt Vetenskapsrådet (2002). För att 

möta gällande krav angående information, samtycke och konfidentialitet som finns har jag 

betonat att informanternas medverkan varit frivillig. Dock har jag inte sagt att de har kunna 

avbryta sitt svarande, vilket inte heller har upplevts vara nödvändigt. Jag har även informerat 

om att deras svar är konfidentiella i den mån detta var möjligt, med tanke på att projektets 

dokument finns med som underlag. Detta kan härröra de svarande till vilken kommun som 

åsyftas. Däremot finns inget angivet om vilka skolor som använts i undersökningen och 

informanterna har fått veta att deras individuella svar anonymiserats och inte kan härröras till 

deras person. Enkäterna har ingen individuell koppling annat än att de lämnades in 

personligen, det finns ingen härrörande uppgift om var de arbetar eller vad de arbetar med på 

enkäterna. Gällande intervjuerna fick de i förväg veta att deras medverkan var frivillig och att 

jag önskade spela in samtalet för att kunna lyssna koncentrerat på vad som sas. Vid 

intervjutillfället upprepades frågan och att inspelningen bara skulle användas under 

uppsatsarbetet och därefter raderas, varför detta möjliggjorde för de svarande att avböja.  
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5.5 Analysmetod 

Enligt Fejes och Thornberg (2009) handlar hermeneutiken om att försöka förstå, tolka och 

beskriva upplevelser om exempelvis fenomen i skolans värld. Studien har således en 

hermeneutisk ansats då den vill få tillgång till informanternas erfarenheter och försöka förstå och 

tolka dessa. I min analys har jag sedan utgått från den fenomenologiska metodologin; hur 

fenomenet Levla lärmiljön och tidiga insatser beskrivs och upplevs med både kvantitativa och 

kvalitativa inslag.  

 

5.6 Databearbetning 

Enkäterna har sammanräknats manuellt och sammanställts i Excel format där sedan tabeller 

med stapeldiagram redovisar svaren på fråga 1-4 från de båda tillfällena. Frågorna 5-6 med 

öppna svarsalternativ nedtecknades och redovisas med sammandragning av svaren men även 

med vissa citat. Inte alla svaranden hade skrivit något under dessa men en majoritet av 

enkäterna hade även kommentarer. Vid bearbetning av intervjumaterialet har inspelningarna 

genomlyssnats, sedan har en sammandragen transkribering skett av respektive intervju, med 

en kategorisering av teman i deras svar och utmärkande citat som har skrivits ut i sin helhet. 

Andersson (1994) beskriver att även öppna svar ”kan innehållsanalyseras och brytas ner i 

kategorier” (sidan 198), för att kunna bearbeta materialet. Enkäterna och inspelningarna har 

förvarats av uppsatsskrivaren enligt forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) under 

den tid som arbetet genomförts och kommer därefter förstöras. 

 

5.7 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Studien bygger på en flermetodforskning med både kvantitativa och kvalitativa 

undersökningsmetoder, för att hitta kopplingar och säkerställa resultat däremellan, liksom 

Bryman (2011) beskrivit kan vara förtjänsten av ett användande av flera metoder.  Den enkät 

som gjordes kan sägas visa på god reliabilitet, då enkäterna delades ut och samlades in direkt 

och visar på svar enligt vad som efterfrågades. Enkätsvaren visar eventuellt på ett förväntat 

resultat utifrån tidpunkten på undersökningen. Just tidsaspekten har betydelse för om 

resultatet av enkäten är mätbart ur validitetssynpunkt, då svaren var situationsbestämda av 

just det tillfället. Skulle enkäten delats ut till dem som redan sett och provat materialet skulle 

det kanske sett annorlunda ut. Stake (2005) beskriver detta som en ”analytisk 
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generaliserbarhet”, när man gör en välöverlagd bedömning om i vilken mån resultatet kan 

vara en vägledning för vad som skulle ske i en annan situation.  

 

Ur ett diskursanalytiskt perspektiv kan validiteten för intervjuerna möjligtvis vara svår att 

påtala. ”Hur vet man att man får veta vad intervjupersonen egentligen menar” (Kvale & 

Brinkmann, 2009, sidan 274) och i en intervjusituation kan även den relationella diskursen ha 

betydelse för resultatet. Det kan vara svårt att vara säker på resultatets generaliserbarhet då 

antalet intervjuade inte var så stort, även om det fanns likheter i deras bakgrund, förförståelse 

av ämnet på grund av deras yrkestillhörighet och därmed också svar. Antalet intervjuer kan 

även förklaras av det målinriktade urvalet och att den teoretiska mättnaden ansågs vara fylld 

liksom (Bryman, 2011) beskriver kring detta. 

 

6. Resultat och analys   

Jag kommer att redovisa mina resultat utifrån mina forskningsfrågor enligt 

trianguleringsmetoden, som jag beskrivit tidigare under metoddelen genom mina 

dokumentstudier, enkät och intervju. När det gäller första forskningsfrågan angående 

projektet Levla lärmiljön redovisas de teorier som dokumentstudien visat. Enkätsvaren 

redovisas därefter uppdelade för de olika skolorna (tillfällena) 1 och 2, med ett stapeldiagram 

för de första 4 påståendena på enkäten. Intervjusvaren redovisas uppdelade utifrån informant 

men svaren har kategoriserats och samlats under rubriker då det fanns likheter i det inspelade 

materialet.  Mina nästa två forskningsfrågor rörande tidiga insatser kommer därefter att 

redovisas tillsammans enligt triangulärmetoden, med undantag för den tredje frågan där 

endast yrkesverksamma pedagoger tillfrågats och inte rör dokumentstudie eller litteratur.  

Vissa citat har skrivits ut i sin helhet för att synliggöra attityden både från enkäter och från 

intervjuer, kopplade till forskningsfråga.  

 

6.1 Forskningsfråga 1 

- På vilket sätt kan ett projekt inom Elevhälsan om lärmiljö förändra pedagogers 

arbetssätt kring insatser för barn och elever av extra anpassningar och/eller särskilt 

stöd i ett tidigt skede? 

 

6.1.1 Dokumentstudie/litteraturgenomgång 
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I projektets utgångspunkt för de metoder, förhållningssätt och det bemötande som 

förespråkas, men även från de uppföljande svar jag fått ta del av i utvärdering, finns det 

tydligt resultat som stöder deras mål med projektet och arbetssättet. I Levla lärmiljöns 

projektplan (2013-09-25) och åtgärdsbank11  finns deras mera relationella perspektiv, där 

bakgrund med förhållningssätt och bemötande av problemskapande beteenden är kopplat till 

hur ett förebyggande arbetssätt med lärmiljön kan struktureras i elevhälsoarbetet och 

skolverksamheten. De använder aktuell forskning vilket månar för att projektet hittar stöd 

teoretiskt men även hos de pedagoger som varit med under testkörning. 

  

Projektet kopplar också samman aktuella råd om hur det hälsofrämjande arbetet kan 

genomföras kring särskilda anpassningar och/eller särskilt stöd, vilket också går att finna stöd 

för i skollagen och de allmänna råden från Skolverket som nu används ute på skolorna 

(Skolverket, 2014). Med bakgrund till det som tidigare fokuserats på i kommunen när det 

gäller insatser i ett tidigt skede vad gäller kunskapsmålen i svenska och matematik 12, så fyller 

detta projekt också en funktion då deras perspektiv på tidiga insatser är ett annat än det mera 

kategoriska.  

 

6.1.2 Enkät 13 

Då enkäten innehöll både kvantitativa (fråga 1-4) och kvalitativa (fråga 5-6) inslag så 

redovisas de var för sig beroende på svarstyp.   

6.1.2.1Enkätfråga (påstående) 1-4 

De fyra första frågorna, eller påståendena som det egentligen var, rörde attityder till den 

information respondenterna fick angående Levla lärmiljön och dess material (här i förkortad 

version): 

1.  Stödmaterialet kan bidra till lösningsinriktat arbetssätt. 

2. Sätter fokus på lärmiljön (förhållningssätt, den fysiska, sociala och pedagogiska miljön). 

3. Kan bidra till gemensam referenspunkt i arbetet med problemsituationer i skolan.  

4. Stödmaterialet kan stödja ett arbete med problemsituationer i ett tidigt skede.  

Fyra svarsalternativ användes; instämmer, instämmer till viss del, instämmer inte alls, samt 

vet ej/kan ej svara.  

                                                 
11Levla lärmiljön åtgärdsbank.  
12 Rätt stöd i rätt tid – Matematiksatsning och läsa skriva    
13 Enkäten presenteras i sin helhet i bilaga 3. 



23 

 

Svaren redovisas i form av stapeldiagram utifrån de fyra första frågorna, där de 2 första 

svarsalternativen (den nedre, övervägande delen av stapeln) även redovisas i procent. 

Diagrammen är uppdelade i skola 1 och 2 då det fanns vissa skillnader vid genomförandet, 

hur många och vilka som svarade. 

6.1.2.1.1 Tabell 1 Redovisning av Fråga 1-4 Skola 1 

 

Instämmer i %   Fråga 1; 56 %, Fråga 2; 63 %, Fråga 3; 47 %, Fråga 4; 66 %. 

Instämmer till viss del i % Fråga 1; 41 % Fråga 2; 34 %, Fråga 3; 44 %, Fråga 4; 22 %. 

6.1.2.1.2 Tabell 2 Redovisning av Fråga 1-4 Skola 2 

 

Instämmer i %   Fråga 1; 70 %, Fråga 2; 70 %, Fråga 3; 55 %, Fråga 4; 68 %. 

Instämmer till viss del i % Fråga 1; 21 %, Fråga 2; 22 %, Fråga 3; 38 %, Fråga 4; 28 %. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4

A

n

t

a

l

Frågor

Fråga 1-4 skola 1

Instämmer Instämmer till viss del Instämmer inte alls Vet ej/Kan ej svara

0

10

20

30

40

50

60

70

Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4

A

n

t

a

l

Frågor

Fråga 1-4 skola 2

Instämmer Instämmer till viss del Instämmer inte alls Vet ej/Kan ej svara



24 

 

Resultatet av de första fyra frågorna visar på att en majoritet av de svarande instämmer till att 

projektet Levla lärmiljön och dess stödmaterial kan bidra till ett lösningsinriktat arbetssätt 

med fokus på lärmiljön, som pedagogerna anser sig kunna använda som ett stöd för att arbeta 

med problemsituationer i ett tidigt skede.   

 

På skola 1 lyftes av deltagande rektor att detta material kunde möta upp mot de allmänna råd 

som just kommit gällande extra anpassningar och särskilt stöd, redan innan enkäten delats ut, 

vilket även refereras till i enkätens inledning (Skolverket, 2014). Svaren visar upp en 

tveksamhet då materialet var nytt för de allra flesta och mest tveksam (instämmer till viss 

del), var de kanske till fråga 3. Den handlar om huruvida Levla lärmiljön kan bidra till en 

gemensam referenspunkt gällande arbetet med problemsituationer i skolan, vilket kan 

förklaras med att pedagogerna för första gången fick se materialet och ännu inte fått prova 

det.  

 

Vid det andra tillfället (skola 2) var det övervägande resultatet instämmande till frågorna, men 

även där visas en viss tveksamhet gällande fråga 3. De var något mera positivt inställda på hur 

materialet skulle kunna bidra till en gemensam referenspunkt då det berättades att de jobbat 

med kollegial handledning på skolan och därför kanske hade det i åtanke. Någon hade också 

svarat att den inte instämde alls till de påståenden som gavs, vilket var intressant ur avvikande 

synpunkt till övriga svaranden. Dock hade den enskilda svarande samtidigt instämt till viss 

del på fråga 2 gällande fokus på lärmiljön. Detta kan eventuellt bero på viss tveksamhet till 

materialet och dess användande, medan de metoder och åtgärder som föreslås ändå kan 

kopplas till lärmiljö.   

 

Någon större skillnad finns inte i de direkta attitydsvaren, annat än någon som inte alls höll 

med. Resultatet kan sägas speglas av tidpunkten för undersökningen gällande frågor om den 

information som respondenterna just har fått, de allra flesta instämde på användandet, medan 

viss tveksamhet fanns när det gällde hur det skulle kunna förvandla skolan arbetssätt. Även 

detta svar kan tänkas bero på att informationen måste fördjupas och implementeras ytterligare 

innan skolan kan tänkas använda det för ett förändrat arbetssätt. 

 

6.1.3 Intervju 
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För att kunna göra ett jämförande resultat har jag här skiljt de svarande åt beroende på 

bakgrund i projektet då frågan gällde användandet av projektet. 

 

Först redovisas de fyra specialpedagoger som varit med i projektets start (nummer 1, 2, 4, 6), 

följt av de som bara fått en första information (nummer 3 och 5), utifrån hur de ser på 

projektets material och arbetssätt. Svaren redovisas utifrån den första forskningsfrågan 

angående projektets möjlighet att förändra arbetssättet, vilket skiljer sig åt beroende på 

bakgrund hos de svarande. Intervjuerna har numrerats efter kronologisk ordning och 

informanterna redovisas med dessa siffror i inledningen av svaren. Direkta citat markeras med 

tecken. Svaren har koncentrerats, samlats i kategorier och rubricerats enligt dessa kategorier.  

6.1.3.1 Informant 1, 2, 4 och 6 som deltagit i projektets uppstart 

Informanterna berättade att de har deltagit i träffar tillsammans med projektgruppen, fått 

prova formulär och delgett synpunkter tillbaka till projektansvariga. En av informanterna hade 

själv fått ta kontakt då specialpedagogen missats vid första träffen på grund av missförstånd 

(rektorsbyte). Materialet har använts på olika sätt. En hade använt det bara i en klass där det 

inte var inlärningsproblem utan handlade om koncentrationssvårigheter. Vissa har fortsatt 

använda materialet fortfarande eller håller på att sprida det på skolan, även upp till högstadiet 

där det är på gång att användas.  Någon saknade en fortsatt återkoppling och uppföljning för 

ett fortsatt arbete. Angående projektets innehåll, material och användande har svaren 

koncentrerats och till viss del kategoriserats. 

6.1.3.1.1 Förhållningssätt 

Av svaren att döma stödjer materialet och arbetssättet en förändring av förhållningssätt och 

synen på vem som äger problemet. Detta återfinns i flera av svaren hos informanterna.  

  

1: ”Det har lyft problemet från individen och förändrat synsätt”.    

 

4: ”Man kan få hjälp att lyfta svårigheten från en själv”.   

 

6: ”Önskat läge, tydligt för alla inblandade vart man vill komma”.   

 

En analys av dessa svar kan vara att materialet som utgångspunkt också tittar på 

problemsituationer ur ett sådant perspektiv där det lyfts från individen. Det finns även med i 

Greenes (2003, 2014) tanke om att inte lägga skulden på barnet utan att det handlar om 

förmåga. Även Hejlskov Elvéns (2009) beskrivning av hur pedagoger kan stödja elever vid 
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problemskapande beteenden för att undvika att det uppstår genom bemötande och 

förhållningssätt.   

6.1.3.1.2 Materialet 

I svaren finns hos de flesta en positiv inställning till Levla lärmiljöns material och menade att 

det i materialet finns kopplingar till de allmänna råd som just kommit ut gällande arbetet med 

extra anpassningar, särskild stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014). Många av svaren 

visade att materialet gav en struktur i hur arbetet kring stöd för elev i behov kunde 

genomföras, därmed också gjort det mera tydligt och att det lyfter vad som faktiskt görs.  Det 

fanns vissa farhågor till att behöva skriva ytterligare dokument vilket hade lyfts på en del 

skolor.  Det var synpunkter på det digra materialet, formulär och antal åtgärder som beskrivs:  

 

2: I början har läraren och fritidspersonalen fyllt i formulären; ”- men lite är det, ska vi lägga 

tid på det också”.  

 

6: Formulären kan även användas i grupp, föränderlig och inte statisk blankett.  

4: Haft lite synpunkter om att det är mycket att skriva men hade fått rådet att skriva det som 

var nödvändigt i punktform, vilket underlättade att göra det till sitt. Angående mängden 

åtgärder;  
Jag har svårt med begreppet verktygslåda, kan missgynna sådana här elever. Du kan ha en 

verktygslåda men det måste bottna i hur vi tänker omkring barn i svårigheter. Men har jag en 

genomarbetad tanke hur vi tänker kring elevers svårigheter då är det ju en fantastisk inspiration. 

En oerhört viktig del av specialpedagogens arbete. Att fördjupa sig hur man tänker kring och 

ofta måste man väva samman olika perspektiv.  (Informant 4) 

 

 

Detta svar kan kanske spegla det komplexa arbetet för specialpedagogen och det 

dilemmaperspektiv som Nilholm (2007) beskrivit då det innehåller både det kategoriska och 

relationella perspektivet.  Specialpedagogen uttrycker det också när hon anger tankesätt och 

hur olika perspektiv vävs samman, med det direkt åtgärdande kategoriska för individen och 

det mera relationella som har sin grund i vilket sammanhang svårigheter uppstår.  

6.1.3.1.3 Mot bakgrund av tidigare arbete 

Några tyckte att materialet speglade hur de faktiskt redan arbetade då de nämner aktuell 

forskning (Greene) även om en del tyckte att annat fattades, när det gäller andra som skrivit 

om det relationella perspektivet: 

 

2: Vi arbetade kring Greenes ”Vilse i skolan” innan och tycker att det tankesättet anammats 

av pedagogerna.   
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4: Vi har ”Vilse i skolan” som ett gemensamt arbets-/synsätt, vore intressant att på 

kommunnivå titta på den barn- och elevsyn och vad som ligger till grund. Jag har tidigare 

jobbat med Jesper Juuls relationskompetens, tycker att det saknades i projektets bakgrund. 

 

6.1.4 Informant 3 och 5 som fått information om Levla lärmiljön 

Eftersom de inte tidigare tagit del av projektet är det på första frågan framförallt attitydsvar 

men även där finns tankar om hur materialet kan användas i deras arbete. 

 

3: Lyfta det positiva istället för att det ska leda till specialpedagogiska åtgärder. ”Jag tänker 

att allt finns samlat och man kan följa processen”.  

 

5: Ser det som ett bra och användbart sätt att sätta igång snabbare och få struktur på hur man 

ska tänka.  ”Social träning som man måste få in. Allt handlar inte om läsa och räkna.”  

 

Även detta svar kan sägas visa dilemmat (Nilholm, 2007) hos specialpedagogen mellan det 

kategoriska och det sociala, relationella perspektivet då specialpedagogen vill arbeta mer med 

den sociala kompetensen men uttrycker att skolan mera fokuserar på kunskapsmålen i svenska 

och matematik.  

 

Då mina två andra forskningsfrågor rör perspektiv på tidiga insatser men även vilka som 

anses vara mest framgångsrika har jag valt att sammanföra dessa i resultatet enligt tidigare 

redovisad triangulärmetod; vilka teorier jag tagit del av i dokument och litteratur, samt svar 

från verksamma pedagoger och/eller specialpedagoger i enkät- eller intervju. Detta med 

undantag för forskningsfråga 3, då frågan enbart gäller verksamma pedagoger och då jag bara 

redovisar resultat utifrån enkätsvar och intervjuer.    

 

6.2 Forskningsfråga 2 och 3 

- Vilka perspektiv på tidiga insatser beskrivs i forskning, styrdokument, annan litteratur 

och bland verksamma pedagoger (lärare, specialpedagoger)? 

 

- Vilka insatser anses vara framgångsrika bland verksamma pedagoger (lärare, 

specialpedagoger) i arbetet med att tidigt stödja barn/elever i behov av extra 

anpassningar och/eller särskilt stöd? 
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6.2.1 Dokumentstudie/litteraturgenomgång 

Enligt tidigare forskning och annan litteratur så finns det en rad perspektiv gällande tidiga 

insatser för elever i behov av stöd i de teorier som jag tagit del av. Den litteratur som finns i 

bakgrunden till projektet Levla lärmiljön utgår från det relationella perspektivet och handlar 

om förhållningssätt och bemötandets betydelse för tidiga insatser (t ex Greene, 2011;2014) 

och Hejlskov Elvén, 2009; 2014). Andra perspektiv till tidiga insatser finns som bakgrund till 

försämrade PISA-resultat och utbildningspolitisk debatt, med ett mera kategoriskt perspektiv 

på tidiga insatser kopplat till kunskapsmål i svenska och matematik.14  Det finns tidigare 

forskning kring insatser för läs- och skrivsvårigheter, jämförande studier med bland annat 

Finland där insatser sätts in mera allmänt och i ett tidigare skede (Lahtinen, 2011). Det 

relationella, sociala klimatet är också något som framhålls i tidigare forskning (Westling 

Allodi, 2011), med utgångspunkt av vilket förhållningssätt och vilka kunskaper läraren har 

och vilka metoder som används (Webster-Stratton, Keith, Newcomer, 2011), för att det 

hälsobefrämjande arbetet i klassrummet också stimulerar elevens lärande och framgång i 

skolan. Slutligen finns även litteratur som beskriver en kraftig ökning av det relationella, 

specialpedagogiska perspektivet i arbetet med elever i behov av särskilt stöd (Aspelin, 2013). 

 

6.2.2. Enkät 

 

Gällande de mera öppna frågorna 5 och 6 så finns genomgående liknande svar vad gäller 

perspektiv på tidiga insatser och vilka insatser som är mest framgångsrika där majoriteten är 

synpunkter om vikten av pedagogens förhållningssätt och samarbete tillsammans med både 

elev, föräldrar och kollegor. Svaren redovisas meningskoncentrerade men med vissa citat. 

6.2.2.1 Skola 1 

En tydlig majoritet av de enkätsvar jag fick på skola 1 var att vikten av kommunikation, 

samtal, samarbete med elev och föräldrar och stöd av andra kolleger framhölls. Även 

gemensamt förhållningssätt, tydlighet och struktur. Annat var anpassning av lärmiljön, 

placering i rummet, material, handledning, strukturstöd, kartläggning. Läshjälp, extra resurs, 

förberedelse och rätt hjälp, en-till-en-undervisning. 

 

”Tidig kartläggning av problemet.” 

”Skapa en personlig relation med eleven. Förtroende.” 

                                                 
14 Rätt stöd i rätt tid – Matematiksatsning och läsa skriva.   
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”Att man själv som pedagog inte bara tror att andra ska lösa problemet, samt att 

ge det tid.” 

”Kunna bygga på det som fungerar, det starka” 

”Att man lyckas möta eleven så att hen får uttrycka sin syn på problemet och hur 

hen tänker sig en lösning.” 

 

”Att inte skuldbelägga barnet – utan ställa sig frågan hur pedagogen kan 

förändra undervisningen” 

 

Någon skrev också när det gällde fråga 6 att; 

 

 ”Det borde satsas mer resurser på barnen i ’unga åldrar’ så skrivandet och 

läsandet blir bättre, självförtroendet högre.” 
 

"Viktigt att eleven får hjälp tidigt för att inte hamna i ett utanförskap, känna sig 

annorlunda." 

  

Många svar visar på det relationella perspektivet och hur pedagoger tänker kring tidiga 

insatser utifrån den information om lärmiljö de just fått, men visar även på annat när frågan 

breddas, till exempel vikten av ett gott samarbete med hemmet och tidigt stöd i läs- och 

skrivinlärning. Detta speglar pedagogernas utgångspunkt utifrån de satsningar på åtgärder i 

matematik och svenska15 som är aktuell i den kontextuella miljön som pedagogerna verkar.  

6.2.2.2 Skola 2 

Samtal, gemensamt förhållningssätt, organisation, struktur, anpassningar, gott samarbete med 

hemmet var några av svaren vid skola 2. Vidare att rätt stöd gavs utifrån problem, tydlighet, 

fler pedagoger, två i klassrummet. Någon uttryckte också att frågan var för stor. Många ansåg 

att en tidig insats var viktig och att materialet kunde vara till stöd och att projektet var 

spännande. Någon var mera tveksam då materialet var nytt för den.  

 

Angående begreppet tidiga insatser eller i ett tidigt skede så kopplade många detta till ålder, 

vilket också visar sig i redovisade intervjusvar. 

 

”Ju tidigare insatser sätts in ju bättre går det för eleverna under skoltiden”. 

”Tidiga insatser kan gärna starta redan när barnen är små för det utkristalliseras 

ofta barnens behov/svårigheter i låg ålder.” 

 

                                                 
15 Rätt stöd i rätt tid – Matematiksatsning och läsa skriva.  
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”Tidigt är avgörande.”  

     

”De gånger man aktivt använt det har det nästan uteslutande varit enormt bra för 

individen. Det känns så tragiskt när barn går igenom hela grundskolan utan hjälp 

för att man tror att barnet bara är ’tjurig’, eller ’bortskämd’." 

 

Det relationella perspektivet speglas också i detta svar; 

 

”Insatser som hjälper elev att förstå sin situation. Samtal, med god relation i 

fokus”. Struktur med gemensamma mål. Där eleven har stor delaktighet i 

målsättningen.” 

 

Då skolan använt sig av kollegial handledning så var det också något som kom fram i svaren 

då de nämnde att använda kollegor och bolla kring specifika situationer: 

 

”Forum för samtal mellan kollegor, specialpedagog (formaliserade).” 

”Tydlig organisation/kommunikationsvägar mellan personal/olika 

personalkategorier.” 

 

Att det bland de svarande också fanns andra yrkeskategorier (fritidspedagoger, förskollärare?) 

kan kanske också tydas genom svaren: 

 

”Mindre barngrupper/klasser med färre elever.” 

”Mindre grupper och fler pedagoger.” 

”Anpassad skolgång/fritidshem genom andra aktiviteter samt 

gruppkonstellationer/storlekar så att eleven känner att hon/han lyckas.” 

 

Många hade även vid detta tillfälle skrivit kommentarer, både utifrån det informerade 

projektet men även utifrån sin uppfattning om tidiga insatser. Det finns några identiska svar 

angående storlek på barngrupp och klass samt personaltäthet som framgångsrika insatser. Det 

kan också bero på att åhörarna satt på läktare och fyllde i svaren tillsammans, men det finns 

också individuella skillnader vilka kan bero på vilken yrkeskategori de tillhör, då fritidshem 

och storleken på barngrupper nämns.  

 

6.2.3 Intervju 

 
Även här har svaren koncentrerats och redovisas enligt kategorier med rubrik, citat med 

tecken, liksom beskrevs av Andersson (1994) för att kunna bearbeta materialet. Kategorierna 

handlar om ålder, tidig läsinlärning, förhållningssätt, samarbete med hemmet och andra 

insatser.  

 

6.2.3.1 Tidigt i ålder 
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I den litteratur jag gått igenom förespråkas att tidiga insatser ofta kopplas till tidig ålder, 

liksom de enkätsvar jag ovan redovisade och jämförelse med t ex Finlands satsning tidigt 

(Lahtinen, 2011) och när det specialpedagogiska stödet sätts in. Detta speglas även i 

intervjuinformanternas svar. 

 

1: Underlättar då jag både är i förskoleklass och specialpedagog och som förmån får känna 

barnen och föräldrarna tidigt. 

 

2: Överhuvudtaget säger jag till lågstadielärarna – jobba häcken av er så att barnen lär sig att 

lägga ihop talen i grupper. Det räcker ju inte specialpedagogerna till för, då får man ju ha hur 

många som helst utan det måste vara den vanliga undervisningen.  (Informant 2) 

 

3: Skulle vilja utveckla arbetet mot förskolan och få en bättre samsyn på 0-16-perspektivet.  

 

4: ”Finns lite motstånd hos föräldrar, ska de inte få vara små. Men vi måste ändå vara tydliga 

när det behövs insatser, ringa in tidigt, hitta rutiner och följa upp läsutveckling i år 1.”   

 

Dessa svar kan ses i förhållande till det problem såsom Sandberg (2012) beskrivit i sin 

avhandling om att överföring mellan förskoleklass och skola inte görs eller att inte insatser 

sätts in lika tidigt som i till exempel Nya Zeeland och Finland. Detta formuleras också av de 

svarande: 

 

5: Resurserna måste ner till förskoleklass, så att de får mera kraft, lättare att sätta in åtgärder i 

lågstadiet.   

 

6: Allt som man kan göra tidigt för att vända elevernas självförtroende. TIL (=Tidig intensiv 

läsning) varje dag i kontakt med hemmet, lyfta det bra och positiva. Finns med i förskoleklass 

och år 1 för att lära känna barnen.  

 

6.2.3.2 Förhållningssätt till lärande 

Av dessa svar att döma finns ett tydligt perspektiv på den sociala miljöns betydelse som både 

lärare i förskoleklass och samtidigt specialpedagog (informant 1) och hur lärarens arbetssätt 

kan gagna eleven, liksom beskrivits tidigare i Hattie (2012) och Westling Allodis (2010) 

teorier.   

 

1: Att det ska vara lustfyllt och roligt att komma till skolan. ”Våra tidiga insatser är att de ska 

känna sig sedda och hörda och vi är två pedagoger i klassen och vi har öppen dialog”.   
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2: Jag har gått in i klass och tagit genomgång och bytt med läraren så att de som behöver 

enskild undervisning får det från den ordinarie läraren för att känna att det är deras lärare 

också, istället för att en assistent ska göra det. 

 

Det senare svaret kan även kopplas till litteratur kring diskussionen om specialpedagogens 

roll och hur ett mer inkluderande arbetssätt kan genomföras i verksamheten, och att lärarens 

kunskaper har betydelse för hur detta kan iscensättas, vilket Grosche & Volpe (2013) skrivit 

om kring begreppet RTI (Response to intervention). 

  

6.2.3.3 Tidig läsinlärning 

Vad gäller tidiga insatser visar många svar från de intervjuade specialpedagogerna att fokus 

ofta hamnar på kunskaper som elever inte lärt sig, till exempel läsning, där intensivläsperioder 

var något som samtliga svaranden använde sig av. Detta kan sägas visa tydligt på vilka tidiga 

insatser som är det framstående ibland verksamma pedagoger i kommunen, kanske för att det 

är där fokus ligger då det i svaren finns en tydlig koppling till de riktlinjer för läsning och 

skrivning som bestämts i kommunen och den åtgärdstrappa som följer med detta.16 Även hur 

den utbildningspolitiska debatten har sett ut efter försämrade resultat i PISA undersökningar.  

 

2: ”Restina Lente” (=Skynda långsamt), en metod för läsinlärning i intensivperioder har ökat 

Staninevärdet.17 Även i matematik. ”Intensivläsperioder effektiva, helst kontrakterade med 

hemmet.”   

  

4: Mycket kring det i utbildningsinsatser inom kommunen.   

 

6: Absolut intensiv, TIL (Tidig intensiv lästräning).   

 

6.2.3.4 Specialpedagog/Speciallärare 

 

Under intervjuerna framkom att de försökte skilja på de olika yrkeskategorierna speciallärare 

och specialpedagog men de svarande menar samtidigt att de inte kommer ifrån det, men att de 

samtidigt gärna jobbar direkt med eleverna för att det känns som de bygger upp en trygg 

relation med eleven, men att intensivperioder också visat sig vara framgångsrikt enligt 

forskning. Liksom i tidigare litteraturgenomgång så diskuteras detta av Nilholm (2012) om 

huruvida det är speciallärare eller specialpedagog som förväntas hjälpa en elev i svårigheter, 

                                                 
16 Rätt stöd i rätt tid – Matematiksatsning och läsa skriva.   
17 Stanine=”Standard nine”, en niogradig skala som används för att visa värden i en normalfördelningskurva. 

(Wikipedia, 2015-01-25). 
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vilket kan tyda på ett behov av att se över specialpedagog/-lärarutbildningens mål men även 

skolans organisation. 

 

Någon av specialpedagogerna påtalade att det är kring det mera kategoriska perspektivet 

(Persson, 1997) som fokus nu ligger på, men att även det sociala samspelet var viktigt och 

skulle också vilja koppla det till möjligheten att lära sig, genom att utveckla deras sociala 

kompetens och därmed tillhörighet. Vissa skolor hade eller hade haft samverkan med 

Socialtjänsten, kring elevers sociala problem som även påverkat deras skolsituation, vilket 

kan tyda på ett påbörjat förändrat arbetssätt liksom SKL:s satsningar på sociala 

investeringar.18 

 

5: ”Mobilisera speciallärarna tidigt vad gäller läsning, kanske inte det jag skulle önska, mera 

relationsbundet, men intensivperioder ändå ett roligt sätt att jobba”.    

 

Denna svarande hade förut arbetat med en grupp för att bygga upp social förmåga och skulle 

önska att åter igen få göra det.  

6.2.3.5 Samarbete med hemmet 

Många av de svarande ansåg även att samverkan med hemmet och föräldrar var viktig för 

framgångsrika insatser. Detta speglas också av den rapport från SPSM (2010) jag tagit del av 

när det gäller stöd för att utarbeta tidiga insatser och den internationella studien A cross-

cultural study of student problem behaviors in middle schools (2011), om förhållandet mellan 

elevers beteendeproblem, deras skolframgång kopplat till lärarens förväntningar men även till 

engagerade föräldrar.  

 

4: ”Generellt är insatserna mest framgångsrika när vi får med föräldrarna”. 

 

5: Tidig och bra relation med föräldrar. Hade i tidigare projekt arbetat i samverkan med 

socialtjänst och hemmet för att bygga upp elevers sociala förmåga och grupptillhörighet.  

 

6.2.3.6 Andra stödjande insatser  

För att få fram beskrivningar av andra stödjande insatser utöver intensivperioder i lästräning 

som specialpedagogen gjorde, fick jag ställa specifika uppföljande frågor, till exempel vad de 

gjorde vid problemskapande beteenden (min följdfråga). Då kom även fler av de insatser som 

görs på det sociala planet fram.  

                                                 
18 SKL:s hemsida  
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3: Samverkan med Socialtjänsten. Utredning görs både pedagogiskt, psykologiskt och socialt.  

Lyfta betydelsen av modersmålsundervisningens betydelse. 

 

4: Vi erbjuder även mer tid på skolan, studieverkstad, läxhjälp. ”Beror lite på svårigheten 

eleven är i. Är det läs- och skriv eller matematik”.  

 

5: Samverkan med Socialtjänsten i skolan skulle vara en styrka, många har sociala 

svårigheter. Har jobbat så förut i ett projekt ifjol. Nu är skolan så fokuserad på läsning och 

matematik.   

 

6: Vi vill kunna erbjuda dator för att ”hör-läsa” då de skall ta till sig faktatexter. Kan ibland 

möta motstånd hos föräldrar som är rädd att det är utpekande för äldre barn men det erbjuds 

alla.   

 

Det sista svaret ligger i linje med inkluderingsbegreppet19 och hur ett sådant hjälpmedel kan 

användas i klassrummet för att gagna alla utan att vara individuellt utpekande.  

 

7. Diskussion  

7.1 Metoddiskussion 

Kritiken mot en studie av ett särskilt projekt kan vara att det inte leder till något 

generaliserbart (Bryman, 2011), men då informanterna är direkt berörda av det undersökta 

kan djupet och därmed trovärdigheten av resultatet ändå säkerställas genom de metoder som 

använts. Genom den triangulära undersökningsmetoden i undersökningen, med både 

kvantitativa och kvalitativa inslag, kan både ses som en grund för ett fördjupat resultat men 

kan även innebära problem för hur detta ska sammanföras, vilket kan diskuteras. Jag kommer 

att börja med att diskutera metoderna för att sedan diskutera resultatet och om det går att 

analysera detta ur någon särskild aspekt. 

 

7.1.1 Dokumentstudie/litteraturgenomgång 

Med en växelvis påverkan mellan teorier och praktik, genom de dokument jag tagit del av i 

projektet, samt informanter i skolverksamhet, har den litteratur som främst använts varit sådan 

som stödjer detta vilket kan ses som en alltför snäv teoribildning men har ändå vuxit enligt ett 

snöbollsurval (Bryman, 2011) som hela tiden växer under uppsatsarbetet. Däremot är 

                                                 
19 Inkluderingsbegreppet har Nilholm (2006) skrivit om och handlar om hur ett mera inkluderande arbetssätt kan 

iscensättas vid arbetet med elever i behov av särskilt stöd. 
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undersökningen av en alltför begränsad natur för att bredda sig ytterligare, då andra typer av 

förklaringsgrunder skulle kunna vara frågor kring diagnosproblematik, olika 

kartläggningsprogram och screenings i skolan, vissa kompensatoriska hjälpmedel, eller 

jämförelser med andra kommuner eller nationer. 

 

7.1.2 Enkät 

Den frågemodell jag använt har till viss del berott på de attitydmöjligheter som fanns att 

undersöka. Trost (2012) beskriver mitt sätt att välja undersökningsmetod och svarande som 

ett icke-slumpmässigt urval (bekvämlighetsurval) (sid. 31). Det styrdes dels av förväntan på 

min undersökning ifrån projektet, det underlag jag fick, tidpunkten för undersökningen men 

även av den grupp informanter jag förväntade mig att få svar av. Detta kan ha betydelse för 

utformandet av frågorna men även av vilket resultat jag fick. Graden av frivillighet kan 

diskuteras då alla förväntades fylla i enkäten innan de gick. Det kan ur etisk synpunkt också 

funderas över sättet att samla in min enkät personligen, men jag upplevde inte att någon 

tyckte att det var något konstigt med min förfrågan. Kanske berodde detta på att de uppfattade 

att undersökningen till viss del gjordes på uppdrag av projektet som de just fått information 

om. Det fanns inte heller någon personlig koppling till dem som individer i mina frågor, ingen 

jämförelse mellan kön eller befattning, utan utgick bara från deras uppfattning av den 

information de fått och mina egna forskningsfrågor. Att jag inte fått med vilken befattning 

som den svarande hade kan vara en brist i resultatet som kanske hade varit intressant att 

jämföra.  

 

Möjligtvis kan sättet att i grupp fylla i en enkät också ha betydelse för vilket resultat det ger 

utifrån aspekten tid och möjlighet att fylla i den enskilt. Om enkäten istället skulle ha lämnats 

ut vid ett senare tillfälle då deltagarna haft en tid att använda sig av projektets stödmaterial så 

skulle kanske resultatet blivit ett annat, även om nu de allra flesta ställde sig positivt till dess 

användning. De mer öppna frågornas innehåll kan vara svårt att direkt finna svar på och där 

kan också den rumsliga aspekten och tidsaspekten göra att informanterna inte utvecklar sina 

svar.  

 

7.1.3 Intervju 

Då den hermeneutiska ansatsen innebär att försöka få ta del av de svarandes erfarenheter av 

ett fenomen och tolka dessa valdes relevanta informanter ut för intervju. Urvalet måste också 
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ses som en förklaring när en studie av ett projekt och en fenomenologisk undersökning skall 

genomföras. Det begränsade antalet intervjuer kan däremot vara ett problem för validiteten i 

undersökningen men tillsammans med andra metoder har ändå intervjun och informanternas 

bakgrund betydelse för hur ett fördjupat resultat kan redovisas. Min upplevelse var att ämnet 

kändes aktuellt och närliggande för många vilket gjorde det lätt att få de intervjuade att svara. 

Däremot kan vissa av frågorna ha varit för omfattande och därmed svåra att direkt svara på 

och jag fick ibland omformulera eller tydliggöra frågan vilket kan vara ett tecken på detta. Då 

jag ville att frågorna skulle beskriva ett visst fenomen fick jag också komplettera frågorna för 

att få fram mer information men det kändes också som naturliga följdfrågor att ställa för att 

fördjupa deras svar. Detta sätt att hantera intervjun visar även att jag utvecklade hantverket 

mera vilket har betydelse för en kvalitativ intervjumetod (Kvale & Brinkmann, 2009), genom 

att jag blev tydligare med innehållet, kontrollerade förloppet och bad dem utveckla sådant 

som sagts för att få fram och därmed styra in samtalet med mera relevans till syfte och 

frågeställningar.  

 

Vad gäller frågor om projektet kan jag som intervjuare också ha haft en förförståelse och 

resultatet kan i viss mån blivit styrt av mitt eget sätt att tänka utifrån vetskap om projektets 

bakgrund och intentioner. Detta kan ha gjort att de intervjuade kände att jag med min 

bakgrund förstod vad de pratade om, men kanske kände de också att frågorna lyfte fram en 

förväntad syn på projektet. Huruvida det var så kan jag inte svara på, men jag upplevde att de 

också var öppna med de svårigheter som detta innebar.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Utifrån en diskursanalytisk modell kan resultatet förklaras av tidpunkten för gjord 

undersökning vilket har betydelse hur ett fenomen skall förstås och tolkas, även i relation till 

informanternas bakgrund. Från enkätundersökningen kan vissa svar eventuellt härröras till 

yrkeskategori, men även om skillnader fanns så är pedagogerna ändå verksamma inom 

samma kommun eller skolorganisation.  Till viss del kan även bakgrund hos de intervjuade 

specialpedagogernas förklaras med samma modell, då diskursen för dessa specialpedagoger 

har liknande utgångspunkt med aktuell utbildning och verksamma i yrket inom samma 

kommun sedan 2000-talet.  

 

7.2.1 Projektet Levla lärmiljön 
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Min första forskningsfråga gällde på vilket sätt ett projekt inom elevhälsan om lärmiljö kan 

förändra pedagogers arbetssätt kring insatser för barn och elever av extra anpassningar 

och/eller särskilt stöd i ett tidigt skede. Jag anser att det finns ett bra utgångsläge för detta.  

 

Projektet ligger rätt i tid kopplat till de nyligen utgivna allmänna råden angående skolornas 

arbete med extra anpassningar och särskilt stöd (2014). Med stöd av både tidigare gjord 

utvärdering av projektdeltagare, enkätsvar efter information och intervjuer med berörda 

specialpedagoger finns en samstämmighet i svaren. Detta kan ses ur ett diskursanalytiskt 

perspektiv då informanterna finns inom samma intresseområde och att det därför finns ett 

behov av ett material som stödjer deras komplexa arbete. Det nämndes vid två tillfällen att de 

intervjuade specialpedagogerna skulle vilja fortsätta utveckla arbetet utifrån det 

förhållningssätt som finns från Greenes (2011, 2014) forskning även på kommunnivå. Detta 

tyder på att det relationella förhållningssättet och perspektivet finns och att en vilja finns att 

utveckla detta ute i verksamheten.  

 

Många av de tillfrågade ansåg att det varit/verkar vara ett hjälpmedel för att strukturera 

arbetet kring insatser som behöver göras vid problemsituationer och att de använt/skulle 

kunna tänka sig använda formulären i olika omfattning. Några hade fortsatt implementera och 

använde det över olika årskurser, eller hade tankar om hur det kunde användas även på 

gruppnivå om det uppstår något. Liksom det är visat i andra internationella studier från min 

litteraturgenomgång, exempelvis Martinussen, Tannock, & Chaban (2011) så är pedagogers 

kunskap och förhållningssätt betydelsefulla för att ta till sig metoder och ett förändrat 

arbetssätt i verksamheten.  

 

Bland de specialpedagoger jag intervjuat och som varit delaktig i projektet framkom en del 

kring materialet som kan vara värt att diskutera. Det hade funnits visst ifrågasättande när det 

gällde omfattning, hur mycket som skulle skrivas. De hade fått synpunkter från pedagoger att 

det var ännu något mera som skulle fyllas i då dokumentationsbördan befaras öka i och med 

detta. En viss osäkerhet fanns även bland de specialpedagoger vilka varit med under 

testperioden som kanske speglar varför de inte har fortsatt använda materialet och skulle 

behöva en uppföljning. Detta kan eventuellt bero på att verksamma pedagoger förhåller sig 

avvaktande då skolans värld och misslyckanden diskuterats länge i övriga samhället, både i 

media, på den politiska och styrandes arena. Detta kanske väcker en uppgivenhet då denna 
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uppfattning inte överensstämmer med hur det faktiska arbetet ser ut bland dem som arbetar 

nära eleverna. Synen på vilka arbetssätt som skall användas bygger mycket på vad som 

fokuseras på i de utbildningspolitiska målen och i de styrdokument man har att följa i skolan, 

med krav om kunskapsmål, bedömning och resultat. Det gör också att det behövs tid för att 

förändra förhållningssättet i organisationer och de som verkar i den. Av den positiva 

inställningen till materialet som hjälp att strukturera arbetet kan ändå utläsas en förändring för 

att kunna föra samman de olika specialpedagogiska perspektiven och en tydlig markering för 

att lyfta behov av stöd från individen till att istället fundera över hur den stödjande 

verksamheten organiseras kring denne.  

 

Projektet Levla lärmiljön kan synliggöra hur det relationella perspektivet och det 

förebyggande arbetet skulle kunna genomsyra skolans specialpedagogiska verksamhet. Även 

om materialet används när problemsituationer uppstått så finns det ett lärande och 

utvecklande i detta som kan användas för kommande arbete och som kan gagna fler än bara 

individen. Liksom Gerrbo (2012) beskrivit kring organisering av specialpedagogiskt stöd så 

måste en individs svårigheter förstås i förhållande till i vilken situation deras svårigheter 

uppstår. Det som en pedagog upptäcker i uppkomna problemsituationer kan således ge ringar 

på vattnet och förändra både på individ-, men även grupp- och organisationsnivå. De olika 

delarna i projektet skulle också kunna användas som ett studiematerial och vid handledning 

ledd av specialpedagogen om pedagogen har svårt att själv strukturera problemet. Materialet 

har därför möjlighet att tillämpas utifrån vilka behov som finns och också påverka hur det 

specialpedagogiska stödet används, framförallt för ett förebyggande arbete.  

 

Några av informanterna var inne på att utveckla samarbetet med förskolan och att hitta en 

samsyn utifrån 0-16-perspektivet. En av de projektansvariga påtalade vid ett tillfälle att tidiga 

insatser inte bara innebär tidigt i ålder, vilket är viktigt för att inte tänka att materialet bara 

kan användas för lägre årskurser. Det var därför positivt att i intervjun få fram att en av de 

undersökta skolverksamheterna hade börjat använda materialet i årskurs 7-9 och tänker att det 

kan användas tidigt när det uppstår särskilda problemsituationer i en grupp, vilket också är en 

viktig aspekt av ett förebyggande arbete.  

 

Det är nödvändigt för projektet att hitta sätt att utveckla och ta tillvara de synpunkter som 

finns för det fortsatta arbetet. I Levla lärmiljöns bakgrund till projektet hänvisas till Partanen 
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(2012) om ett förändrat elevhälsoarbete. Han beskriver implementeringsfällan och varnar för 

elevhälsoplaner som inte används i vardagen och därför blir till en produkt som står i hyllan. 

Om planen inte ses som en ledstång och inte arbetssättet anammats. Han betonar att 

elevhälsoplanen måste involveras av alla i en organisation och ses som ett meningsfullt stöd 

för att utvecklas och implementeras. Partanen (2012) beskriver även projektfällan på liknande 

sätt och betonar behovet av formaliserade arbetsformer för att utveckla välfungerande 

ledstänger. Detta är något att beakta för att projektet verkligen skall förändra arbetssättet i 

verksamheten. 

 

7.2.2 Tidiga insatser 

Mina två andra forskningsfrågor handlade om vilka perspektiv på tidiga insatser som beskrivs 

i forskning, styrdokument, annan litteratur och av verksamma pedagoger (lärare, 

specialpedagoger), men även vilka insatser som av verksamma pedagoger anses vara 

framgångsrika i arbetet med att tidigt stödja barn/elever i behov av extra anpassningar 

och/eller särskilt stöd. Resultatet av både min litteraturgenomgång och enkät- och 

intervjuundersökning visar tydligt att tidiga insatser har betydelse, däremot kan detta ses från 

olika perspektiv. Synen på att tidiga insatser är resurskrävande börjar förändras och med de 

projekt som bedrivs i SKL:s20 regi, har det också visat sig vara närmast nödvändiga och som 

en långsiktig investering.  

 

Som tidigare skrivet finns det inte någon motsättning av tidiga insatsers betydelse, annat än 

möjligtvis farhågor gällande alltför ensidigt individuella, exkluderande insatser. I tidigare 

undersökning finns jämförelser med resultatet av att tidigt gå in med specialpedagogiskt stöd 

på bred front, liksom finska skolväsendet gör (Lahtinen, 2011). Skillnader finns dock i hur 

skolan organiseras, då Sverige förespråkar en skola för alla och inkludering, medan man i 

Finland gör en tydligare skillnad i hur specialundervisning ser ut, enligt Kiviraumo & Ruoho 

(2007). 

 

Många av de tillfrågade pedagogerna höll tidpunkten som det mest betydelsefulla, att tidigt 

göra något åt både läsning men även med sociala svårigheter. De ser betydelsen av att agera 

tidigt och hur viktigt det var att få med hemmet och föräldrarna i ett tidigt skede. En viss 

skillnad kan utläsas av informanterna när begreppet tidiga insatser nämns och vad jag kanske 

                                                 
20 SKL: hemsida 
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hade velat få ut av min undersökning. När min enkätundersökning genomfördes svarade 

många utifrån tidiga insatser vid problemsituationer för barn/elever med beteendeproblem. 

Kanske för att de just fått informationen om projektets utgångspunkt och den forskning som 

ligger till grund för de åtgärder som föreslås. Förmodligen styrdes därför deras tankar åt det 

hållet, vilket gör att det inte går att generalisera resultatet. Vad gäller mina frågor utöver 

projektets så kan begreppet tidiga insatser i sig tolkas på en rad olika sätt för individen. Det 

var intressant att få fram det men det kanske inte visar på någon exakthet eller majoritet i 

resultatet. Men å andra sidan så var det också en av mina forskningsfrågor om vilka olika 

beskrivningar och synsätt som finns på begreppet tidiga insatser vilket svaren speglar.  

 

När jag i mina intervjuer frågade mera förutsättningslöst om tidiga insatser kopplar de 

svarande specialpedagogerna det i stor utsträckning till insatser utifrån bristande kunskaper, 

framförallt framhålls betydelsen av intensivperioder i läsning. Specialpedagoger verkar inte 

komma ifrån detta, trots att det kanske egentligen är specialläraruppgifter, utan däri ligger 

deras fokus på tidiga insatser. Liksom Persson (2013) beskriver så finns mycket av det 

kategoriska perspektivet kvar när det gäller samhällets och skolans syn på specialpedagogens 

kompetens och arbete. Denna syn påverkar också i hög grad den lärmiljö där insatserna sätts 

in och hur det görs. Detta förhållande kan också finna stöd av de riktlinjer som kommunen 

satt upp för att utveckla läsning, skrivning och matematik21. Även kring diskussionerna om 

skolelevers försämrade resultat och i budgetförslag där pengar framförallt föreslås läggas på 

tidiga insatser för att en läsa-skriva-räkna garanti skall införas.22 Hur det kommer att sluta är i 

dagsläget inte klart då budgeten inte antagits och den politiska arenan är osäker vid denna 

tidpunkt. Kanske kommer det att också att innebära en förändrad utbildnings- och 

examensordning när det gäller specialpedagoger respektive speciallärare beroende på de 

jämförelser som görs med andra länder, till exempel Finland och i framtida politiska beslut.  

 

8. Slutsats 

8.1 Vidare arbete och forskning  

Uppsatsen hade som utgångspunkt att undersöka ett projekt kring lärmiljö men har också 

försökt beskriva olika specialpedagogiska perspektiv och dess betydelse för den 

                                                 
21 Rätt stöd i rätt tid – Matematiksatsning och läsa skriva.   
22

 Regeringskansliet. Finansdepartementet: Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014. Prop. 2014/15:1 
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specialpedagogiska synen på tidiga insatser. Skulle jag ha smalnat av mina frågor till att 

enbart gälla tidiga insatser i lärmiljön utifrån ett relationellt perspektiv eller socioemotionella 

svårigheter hade detta perspektiv förmodligen också framhållits då många specialpedagoger 

är medvetna om hur viktig tryggheten och relationen till eleverna är och att lära känna dem 

tidigt. Då jag nu förutsättningslöst frågade om tidiga insatser visar intervjusvaren på att det 

kategoriska perspektivet fortfarande är det som specialpedagoger ofta hänvisar till.   

 

När det gäller tidiga insatser i lärmiljön är det relationella perspektivet betydelsegörande 

utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Där är samverkan mellan skola, elevhälsa och 

specialpedagoger viktig för att lyfta det förebyggande arbetet, som projektet Levla lärmiljön 

försöker göra. När tidiga insatser som begrepp diskuteras måste det förebyggande och 

hälsobefrämjande arbetet framhållas, liksom de olika projekt som bedrivs i kommunal regi för 

att tidigt spara resurser, både ekonomiskt och socialt. Partanen (2012) menar att 

brandkårsutryckningar kan leda till ett felaktigt handlande och framhåller istället det 

förebyggande arbetet för en långsiktig investering.   

 

Detta synsätt har också betydelse när skolan arbetar med lärande och kunskapsmål, liksom de 

tidigare råden kring hur hälsa och lärande hör ihop och regleras även av skolans 

styrdokument. Med de tankar som finns om att tidiga insatser är en social investering behövs 

också fler samverkansformer mellan socialtjänst, barnhälsovård, elevhälsa och skola för att 

kunna ge en bättre samlad insats i ett tidigt skede.  Det gäller därför att dessa tankegångar tas 

tillvara och förs ut och ned på respektive verksamhet.  

 

Projektplanen för Levla lärmiljön (2013-11-25) innehåller målet att få kontakt med forskare 

via universitetet vilket skulle kunna hjälpa projektet vidare med en uppföljande studie när 

informationen har genomförts, diskuterats, materialet provats och mera har kommit igång ute 

på skolorna. När det gäller implementeringen av Levla lärmiljön har skolledare och 

specialpedagoger en särskild roll, liksom informationsmaterialet vittnar om och detta har 

betydelse för ett förändrat specialpedagogiskt perspektiv och arbetssätt. Min undersökning är 

alltför begränsad och ligger aningen för tidigt i projektet för att kunna utgöra något 

generaliserbart resultat men kan kanske vara en grogrund för sådan vidare forskning. 
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Projektet har fått synpunkter från rektorer och förskolechefer när de varit ute och informerat 

att arbetssättet för Levla lärmiljön skulle kunna iscensättas för de ännu tidiga åldrarna, i 

förskolan. Detta skulle kunna vara ett fortsatt arbete för projektet att sprida eller för vidare 

forskning. I förskolan är det ofta verksamhetens lärmiljöer som kartläggs när 

problemsituationer uppstår istället för individen. 

 

För att avslutande sammanfatta denna undersökning om betydelsen av tidiga insatser i 

lärmiljön och ifall ett projekt om lärmiljö kan förändra pedagogers arbetssätt så visar min 

studie att detta behöver implementeras vidare för att bli till en ledstång för elevhälsoarbetet 

som Partanen (2012) beskrev det. Ur en specialpedagogisk synvinkel behövs kanske både ett 

förändrat synsätt och ett perspektivbyte bland de aktörer som förklarar skolans och elevers 

problem alltför snävt och kortsiktigt, när begreppen tidiga insatser eller lärmiljö beskrivs. 

Tanken med att insatser som initialt är resurskrävande faktiskt är en både social och 

ekonomisk investering måste också synliggöras till de som fördelar resurser och fattar beslut 

om den utbildningspolitiska riktningen när den specialpedagogiska verksamheten ska 

organiseras. 
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Bilaga 1  

    Umeå i oktober 2014 

 

    Till Specialpedagoger 

 

Hej! 

 

Jag heter Agneta Vestergren och är student på den sista terminen på 

Specialpedagogprogrammet vid Umeå Universitet. Jag ska under hösten skriva min uppsats 

för examen i januari – 15 och mitt tänkta ämne handlar om ”Tidiga insatsers betydelse ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv”.  

 

Jag har fått möjligheten att ta del av Elevhälsans projekt ”Levla Lärmiljön” och deras plan för 

implementering nu i höst. Jag kommer att delta vid några informationsträffar ute på skolorna 

framöver för att då göra en enkätundersökning med deltagande pedagoger. Utöver detta skulle 

jag vilja fördjupa min studie genom att intervjua specialpedagoger kring projektet men även 

hur och vad de tänker kring arbetet med och betydelsen av tidiga insatser för elever i behov av 

särskilt stöd. 

 

Jag skulle gärna intervjua dig i egenskap av specialpedagog. 

 

Intervjun kommer att innehålla 4-5 teman angående tidiga insatser och om projektet ”Levla 

Lärmiljön”.  Tiden för intervjun borde inte överstiga 1 timme och sker där svaranden finner 

mest lämpligt. Jag vill gärna få möjlighet att spela in intervjun för att lättare kunna fokusera 

på svaren och kunna transkribera den i efterhand. Alla ljudfiler och enkäter förstörs när 

uppsatsen är klar och inlämnad. Då jag i min studie kommer att beskriva projektet och dess 

bakgrund så finns deras information med, men för övrigt följer jag Vetenskapsrådets praxis 

vad gäller god forskningssed, så inga namn eller namngivna skolor kommer att användas i 

resultatet, om inte den svarande gärna skulle vilja det. 

 

Min förhoppning är att vi kan hitta en tid och att du har möjlighet att ställa upp och besvara 

mina frågor. Det skulle vara av betydelse för min undersökning men skulle också kunna 

utveckla och fördjupa projektets fortsatta implementering.  

 

Jag hör av mig till dig så försöker vi hitta en tid för intervju. Deltagande i uppsatsen är 

självfallet frivilligt. 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2  

 

Intervjuguide – teman kring Levla lärmiljön och tidiga insatser 

1. Hur har du som specialpedagog fått vara en del av projektet Levla lärmiljön? 

 

2. På vilket sätt anser du att projektet Levla lärmiljön skulle kunna utveckla arbetssättet kring 

de insatser som görs för barn/elever i behov av extra anpassningar och/eller särskilt stöd? 

 

3. Jag skulle gärna vilja att du, utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv, ger din synpunkt på 

betydelsen av tidiga insatser. 

 

4. Vilka insatser är enligt dig mest framgångsrika för att i ett tidigt skede hjälpa barn och 

elever som är i behov av extra anpassningar och/eller särskilt stöd? 

 

5. Slutligen; berätta gärna om annat som du skulle vilja utveckla kring projektet Levla 

lärmiljön och/eller tidiga insatser? 

 

 

Agneta Vestergren 

Specialpedagogprogrammet, Ht-14 

Umeå Universitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3  

Enkät om Levla lärmiljön och tidiga insatser  

Skolverket har gett ut nya allmänna råd angående arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd 

och åtgärdsprogram (2014). Syftet är att bidra i det tidiga arbetet och berätta hur 

verksamheten bör göra för att uppfylla kraven i skollagen. Projektet Levla lärmiljön har tagit 

fram ett vägledande stödmaterial som är tänkt att stödja arbetet med att tidigt beskriva och 

sätta in åtgärder i lärmiljön, när problemsituationer uppstår. Jag är intresserad av att i min 

uppsats få veta om hur detta projekt eller andra insatser som tidigt sätts in kan ha betydelse ur 

ett specialpedagogiskt perspektiv. 

1. Levla lärmiljöns stödmaterial kan bidra till ett lösningsinriktat arbetssätt.  

□ Instämmer  □ Instämmer till viss del □ Instämmer inte alls  □ Vet ej/Kan ej svara 

  

2. Arbetet med stödmaterialet kan sätta fokus på lärmiljön (förhållningssätt, den 

fysiska, sociala och pedagogiska miljön). 

□ Instämmer  □ Instämmer till viss del  □ Instämmer inte alls  □ Vet ej/Kan ej svara 

  

3. Levla lärmiljön kan bidra till en gemensam referenspunkt gällande arbetet med 

problemsituationer i skolan.  

□ Instämmer  □ Instämmer till viss del  □ Instämmer inte alls  □ Vet ej/Kan ej svara 

 

4. Stödmaterialet kan vara ett stöd för arbetslagen och skolan att arbeta med 

problemsituationer i ett tidigt skede.  

□ Instämmer  □ Instämmer till viss del  □ Instämmer inte alls  □ Vet ej/Kan ej svara 

 

5. Vilka insatser är enligt dig mest framgångsrika för att i ett tidigt skede hjälpa 

barn/elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd?  

 

 

 

 

 

6. Jag vill gärna att du delar med dig av dina tankar om tidiga insatser eller annat kring 

projektet här nedanför 

 

 

 

 

 

 
 

Tack för din medverkan! Dina svar behandlas enligt Vetenskapsrådets råd gällande god forskningssed.  

Agneta Vestergren, Specialpedagogprogrammet Ht -14, Umeå Universitet 

 


