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Syftet med denna studie är att undersöka några specialpedagogers uppfattningar av sitt 

uppdrag inom elevhälsan i skolans verksamhet. Framför allt är syftet att belysa deras 

uppfattningar av ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Studien har en kvalitativ ansats. 

För att få en fördjupad förståelse och kunskap om specialpedagogernas egna uppfattningar om 

sitt uppdrag och om sitt arbete har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att 

specialpedagogerna är eniga om att elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande. Det framkommer att de arbetar utifrån sitt uppdrag men individärenden och 

akuta insatser upptar för stor del av deras arbetstid på bekostnad av det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet. Viktiga faktorer för att specialpedagogen ska kunna ägna en större del 

av sin tid till förebyggande och hälsofrämjande arbete är denne har ett relationellt perspektiv, 

ett inkluderande förhållningssätt, tydlig arbetsbeskrivning och ett samarbete med 

rektor/ledning. 
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1. Inledning 
Jakobsson och Nilsson (2011) skriver att man historiskt sett inom skolan har kategoriserat 

elever och en orsak till det kan vara att samhället i stort också kategoriserat människor även 

om synsättet sett olika ut i olika verksamheter. När skolan debatteras idag ligger fokus ofta på 

hur det går i tester som de nationella proven eller i internationella undersökningar som 

exempelvis PISA. Sällan diskuterar man dock vad dessa test egentligen mäter om man synar 

dem på djupet eller om orsakerna bakom de låga resultaten. Uppfattningar framkommer 

ibland som förordar exkludering av elever, förbud, straff och dylikt. Juul och Jensen (2003) 

menar att sådana metoder tillhör en förgången tid och förminskar barn och ungdomar till 

objekt för vuxna att manipulera med. Milerad och Lindgren (2014) påvisar att elevers mående 

har stor betydelse för skolresultat, att det är en väldigt stark skyddsfaktor att klara av 

grundskolan och att kategorisering av elever inte är vägen framåt. De belyser även att det ska 

finnas en elevhälsa i skolan med tillgång till specialpedagog, kurator, skolpsykolog, 

skolsköterska och de ska jobba på organisationsnivå med en god skolgång för eleverna i fokus 

samtidigt som de ska jobba med eleverna enskilt. 

Skolverket (2014b) påvisar att det hälsofrämjande arbetet är något som alltid ska pågå utan att 

något särskilt har inträffat. Det förebyggande arbetet går ut på att identifiera risker och avvärja 

dem. Elevhälsans personal ska uppmärksamma eventuella risker för diskriminering, 

kränkande behandling och trakasserier i verksamheten och Skolverket påpekar att det är 

viktigt att skolans personal har väl underbyggda kunskaper om dessa begrepp och hur arbetet 

går till för att förebygga detta. Specialpedagogens uppgift är att arbeta med skolutveckling, att 

arbeta med pedagogik i skolverksamheten och med anpassningar för att ge alla elever stöd 

men även att arbeta med enskilda individer. Guvå (2010) och Hjörne och Säljö (2008) menar 

att elevhälsan i för hög grad är inriktad på ohälsa och att stödet är inriktat på att lösa problem 

på individnivå istället för på förebyggande och hälsofrämjande arbete inriktat på 

friskhetsfaktorer. Ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt innebär ett salutogent 

sådant vilket betyder att man utgår ifrån det som fungerar, det friska, och bygger på det. 

Jacobsson och Nilsson (2011) uppmärksammar hur en förskjutning har skett från att fokusera 

på problem hos individen till att söka orsaker i relationen mellan individen och miljön. 

Specialpedagogen har en central roll i arbetet med att identifiera sådana orsaker och kan alltså 

vara nyckeln till en mer positiv lärandesituation för alla elever och i synnerhet för elever i 

behov av särskilt stöd. Uppdrag till specialpedagogen kommer oftast via elevhälsoteamet 
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(EHT) och i denna studie fokuserar vi på just specialpedagogens roll inom elevhälsan och 

inom skolans verksamhet. 

2. Disposition 
I bakgrunden tas upp vad vi anser relevant för studien i styrdokument, ett historiskt perspektiv 

ges, elevhälsans uppdrag och specialpedagogens roll synas. Tidigare forskning tas upp, den 

teoretiska referensramen gås igenom, specialpedagogiska perspektiv lyfts och syftet och 

frågeställningarna presenteras.  

Under rubriken metod ges argument för studiens kvalitativa ansats, om insamlingen av data, 

urvalet och om hur genomförandet och dataanalysen skedde. Även etiska överväganden och 

kvalitetskriterier tas upp.  

Resultatet redovisas och i diskussionen analyseras resultaten vidare och sammanfattas. En 

metoddiskussion förs där våra metoder ifrågasätts av oss och förslag ges på fortsatta studier.  

3. Bakgrund 
I bakgrunden redovisas sådant ur skollagen och ur andra styrdokument som vi finner relevant 

för denna studie. Salamancadeklarationen som Sverige skrivit under berörs vilken förordar 

inkludering. Under avsnittet om vår teoretiska referensram tar vi upp Bronfenbrenners, 

Vygotskijs och Antonovskys teorier. Under avsnittet om de specialpedagogiska perspektiven 

presenterar vi olika perspektiv och deras innebörd. 

3.1 Styrdokument 

Enligt skollagen (2010:800) ska elevhälsoarbetet ha en salutogen utgångspunkt vilket innebär 

att man fokuserar på friskfaktorer, så kallade skyddsfaktorer. 

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och främjande (Skollagen (2010:800), 2 kap., 25§). 

Sverige har skrivit under Salamancadeklarationen (2013) och i den kan man läsa att 300 

deltagare från 92 regeringar och 25 internationella organisationer samlades i Salamanca i 

Spanien vid världskonferensen om undervisning av elever med behov av särskilt stöd år 1994. 

I grova drag handlar deklarationen om hur man på bästa sätt kan arbeta med elever i behov av 

särskilt stöd. Där förordas att eleven mår bäst av och lär sig bäst genom att utbildas 

tillsammans med andra elever i sin vanliga skolmiljö, med andra ord förordas inkludering och 

där står att länder som har goda erfarenheter av inkludering ska vara förebilder och att utbyten 

bör ske mellan dessa och länder som behöver utvecklas inom området. En deklaration är ett 
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politiskt uttryck snarare än ett rättsligt vilket framgår i Salamancadeklarationen. Inkludering 

är ett vitt begrepp som kan tolkas och det som hände med integreringsbegreppet kan hända 

även med detta, att det blivit för öppet och tolkningsbart och på så sätt förlorat sitt syfte. Detta 

problematiseras i Salamancadeklarationen och man menar att begreppet måste hanteras med 

tydlighet och man varnar för risken av misstolkning. I examensförordningen tas upp att 

specialpedagogen exempelvis ska genomföra pedagogiska utredningar och kartläggningar, 

följa upp, utvärdera och leda det pedagogiska arbetet, möta behoven hos samtliga elever och 

arbeta på organisations- grupp- och individnivå (SFS 2007:638). 

3.1.1 Centrala begrepp 

Milerad och Lindgren (2014) belyser att elevhälsa, i och med den nya skollagen, blir ett 

juridiskt begrepp, att det ska finnas en elevhälsa för eleverna inom skolan vilket innebär 

tillgång till personal med specialpedagogisk kompetens oftast i form av en specialpedagog 

samt kurator, skolpsykolog, skolsköterska och skolpsykolog. Milerad och Lindgren 

uppmärksammar att elevhälsans personal inte bara styrs av skollagen utan även av 

socialtjänstlagen, att de ska jobba förebyggande och hälsofrämjande och då i första hand ha 

fokus på skolan som system och på det sättet se till att eleverna får en god skolgång samtidigt 

som de ska jobba med eleverna enskilt och se till att deras individuella behov av stöd uppfylls. 

Socialstyrelsen och Skolverket (2014) påvisar att undervisningen ska vara forskningsbaserad 

och att elevhälsan ska ha ett salutogent perspektiv.1 Enligt skollagen (SFS 2010:800) har 

elevhälsan en viktig roll att spela när det gäller elevernas kunskapsutveckling, hälsa och 

mående och att dess roll främst är förebyggande och hälsofrämjande.  

Inriktningen mot förebyggande och hälsofrämjande insatser är viktig. Elevhälsa handlar om 

att främja hälsa hos alla elever men ha fokus på elever som är i behov av särskilt stöd och 

hjälp för sitt lärande (Propositionen 2001/02:14 Hälsa, lärande och trygghet, s. 26).  

Skolverket (2014a) tar upp att begreppet elev i behov av särskilt stöd kan innebära att en elev 

för tillfället inte når upp till kunskapskraven men även att denne når dessa men ”uppvisar 

andra svårigheter vilka gör att skolan av olika skäl bedömer att eleven längre fram under 

skoltiden kan få svårigheter att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Det kan till 

exempel handla om en elev med en funktionsnedsättning, psykosocial problematik, psykisk 

ohälsa, svårigheter inom det sociala samspelet, koncentrationssvårigheter samt upprepad eller 

långvarig frånvaro.” (s. 12-13) Socialstyrelsen och Skolverket (2014) uttrycker att elevhälsans 

                                                           
1 Det salutogena perspektivet innebär att man fokuserar på sådant som orsakar och bevarar hälsa. 
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specialpedagogiska insats kan kartlägga skolmiljön och upptäcka och ta fram planer som rör 

elevers behov av särskilt stöd. Skolverket (2011) påvisar att skolan ska präglas av en ”omsorg 

om den enskildes välbefinnande och utveckling”. (s.7) Milerad och Lindgren (2014) menar att 

specialpedagogens utredning är grund för bedömning av elevens behov. Specialpedagogen 

kan behöva initiera själva undervisningen.  

Nilholm och Göransson (2013) påvisar att den vanligaste definitionen av begreppet 

inkludering är att elever i svårigheter får sin undervisning i klassrummet. Men det kan även 

innebära att det finns gemenskap bland eleverna eller att alla har det bra i klassen. Det 

definieras även ibland som att varje elev har en bra situation oavsett var de befinner sig 

någonstans. 

3.2. Tidigare forskning 

I följande avsnitt tar vi upp specialpedagogens roll inom skolans verksamhet, elevhälsans 

uppdrag, en inkluderande organisation samt framväxten av en skola för alla ur ett historiskt 

perspektiv.  

3.2.1 Specialpedagogens roll i skolans verksamhet 

Specialpedagogerna har en viktig roll i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolans 

verksamhet menar Hylander (2011) men belyser också att det finns motstridiga förväntningar 

på deras uppdrag. Främst gäller detta om de förväntas arbeta direkt eller indirekt med 

eleverna. Ett indirekt arbete kan exempelvis vara handledning till lärare menar Hylander. 

Menlowe, Garnes och Salzberg (2004) skriver om orsakerna till att specialpedagoger slutar 

och en av de främsta orsakerna är oklara arbetsuppgifter.  

Gerrbo (2012) skriver om specialpedagogisk mindfulness vilket är något en specialpedagog 

kan verka för. Då bör man titta bakåt och framåt. När man tittar bakåt söker man efter 

liknande situationer för att förstå sammanhang och varför elever reagerar eller beter sig på 

visst sätt. Det handlar också om att kunna läsa av situationer så man kan förbereda sig på det 

som det eventuellt kommer. Med andra ord kan man avvärja skolsvårigheter innan de 

uppkommer. Genom att ligga steget före eleverna slipper de misslyckas och då skapas ett 

flöde. Man utgår ifrån och bygger på det som fungerar i organisationen. Precis på samma sätt 

jobbar man på individnivå och utgår ifrån och bygger på elevens styrkor, intressen och här 

blir elevens egna åsikter en viktig del i processen. Partanen (2012) menar att en av de 

viktigaste komponenterna när man arbetar salutogent är att flytta fokus från individen till 

processen som lärandet sker i. Detta kräver kunskaper om hur samspel fungerar. Vidare 
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påvisar Partanen vikten av lärarnas förmågor att skapa relationer och utveckla goda 

lärandemiljöer vilket också Gable, Hester, Rock och Huges (2009) tar upp. Lärare behöver 

utveckla och etablera ett positivt klassrumsklimat. Juul och Jensen (2003) erbjuder ett 

alternativ till lydnadskulturen som präglat samhället genom historien och de menar att detta är 

ett nödvändigt steg i utvecklingen då lydnadskulturens verktyg inte längre fungerar. De menar 

att relationskompetens är nödvändigt för att barn ska införliva de sociala kompetenser de 

behöver i samhället och i livet. Henricsson och Rydell (2006) menar att det har en avgörande 

betydelse hur en elev med många riskfaktorer blir bemött av en lärare. Johansen, Little och 

Akin-Little (2011) och Gal och Engel-Yeger (2010) betonar vikten av att lärarna får stöd i hur 

elever ska bemötas och hanteras, att detta har en stor inverkan på undervisningens kvalitet och 

de menar att lärarna behöver stöttas i detta kontinuerligt. Lärare förväntas klara av alla elever 

med olika behov men då krävs också en utbildning mot inkludering vilket Emanuelsson och 

Persson (1996) förordar. Beaman, Wheldall och Kemp (2007) tar upp att lärarna får stora 

problem med sådant som egentligen är småsaker som exempelvis att elever pratar rakt ut 

under lektionerna. De menar att detta lätt kan identifieras och att med specialpedagogiskt stöd 

kan lärarna få ovärderlig hjälp med detta. Thornberg (2013) tar upp skillnaderna mellan olika 

ledarstilar, t.ex. eftergiven, auktoritativ och auktoritär och hur de fungerar. Detta har i högsta 

grad att göra med hur relationerna kommer att bli i klassrummet. Lärarens ledarskap bör ses i 

relation till eleverna vilket det blir viktigt för specialpedagogen att observera och återkoppla 

kring. Den auktoritativa stilen innebär att man är lyhörd, skapar förhandlingsutrymme och 

man har även en känslomässig närhet till eleverna. I kombination med varma relationer 

mellan lärare och elever har man en hög grad av struktur och höga krav i den auktoritativa 

ledarstilen. Lärarna blir modeller för eleverna och denna kombination av struktur och 

sensitivitet har visat sig vara framgångsrik och ökar chanserna för att eleverna presterar och 

trivs bättre i skolan. 2 

3.2.2 Elevhälsans uppdrag 

Skolverket (2011) påvisar att så långt det är möjligt ska elever få stöd i klassrummet. 

Socialstyrelsen och skolverket (2014) menar att i och med skollagen (2010:800) skapades en 

samlad elevhälsa med psykologiska, psykosociala, medicinska och specialpedagogiska 

kompetenser och insatser. Elevhälsoarbetet ska enligt skollagen (2010:800) ha en salutogen 

utgångspunkt vilket innebär att man bygger på det friska, det som fungerar. Arbetet med 

                                                           
2 Den auktoritära ledarstilen präglas av lydnad och respekt och utrymme ges inte för t.ex. förhandling. Den 

eftergivna ledarstilen innebär hög grad av värme och acceptans med få regler och krav. 
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elevhälsan bör så långt som det är möjligt vara förebyggande och hälsofrämjande och en 

förskjutning ske från riskfaktorer till friskfaktorer (Propositionen 2001/02:14, s. 26-27). 

Andersson (2013) betonar vikten av skyddsfaktorer hos individen som exempelvis ett gott 

självförtroende, social kompetens eller ett godmodigt temperament. I kombination med 

skyddande faktorer i omgivningen som exempelvis goda relationer, ett bra bemötande, kan 

barns förmåga att klara av risksituationer stärkas. Hälsofrämjande arbete är när man utvecklar 

friskfaktorer och systematiskt analyserar dem. Göransson, Klang, Lindqvist, Magnusson och 

Nilholm (2015) visar att arbete med skolutveckling, samverkan med kommunal 

skolförvaltning, är ett arbetsområde som specialpedagogrollen inte lyckats göra anspråk på i 

någon större omfattning. I Skollagen (SFS 2010:800) nämns inte yrkesgruppen. Där skrivs 

istället att det är rektor som har ansvaret att besluta om och organisera specialpedagogiskt 

stöd eller en specialpedagogisk verksamhet. Milerad och Lindgren (2014) menar att rektors 

roll är central eftersom skollagen ger vägledning men verksamheten är rektors ansvar. För att 

organisera en specialpedagogisk verksamhet bör rektor ha ett samarbete med elevhälsans 

kompetenser menar Weist et al. (2009). Socialstyrelsen och Skolverket (2014) påvisar att 

hälsofrämjande och förebyggande arbete kan bedrivas på organisations- grupp- eller 

individnivå och skiljer också på förebyggande och hälsofrämjande arbete. Hälsofrämjande 

åtgärder fokuserar på fysiskt, psykiskt mående och det sociala välbefinnandet. Socialstyrelsen 

och Skolverket tar upp vad hälsofrämjande arbete kan innebära i praktiken. (se bil 1.) Det 

förebyggande arbetet går ut på att minska risken för elevers ohälsa och målet är minska 

riskfaktorernas inflytande över individer och på samma gång stärka skyddsfaktorerna och 

detta arbete ska utgå ifrån kunskap om vad elevers ohälsa orsakas av. Elevhälsan bör arbeta 

för att få en helhetsbild över elevens situation för att lättare att hitta fungerande åtgärder. 

Socialstyrelsen och Skolverket tar även upp vad ett förebyggande arbete kan innebära i 

praktiken. (se bil 1.) 

Milerad och Lindgren (2014) menar att det finns olika arenor för insatser som främjar elevers 

psykiska hälsa och skolprestationer och pekar på åtgärder inom tre olika miljöer som familj 

och närmiljö, skola och kamratliv och samhällsmiljö. Skola och kamratliv har en stor 

betydelse för en elevs hälsa. Enligt Skolinspektionen (2010) har framgångsrika skolor skapat 

lärmiljöer organiserade utifrån unika förhållanden, tydliga mål, goda relationer mellan lärare 

och elever, en tillåtande miljö, höga krav, regelbundna återkopplingar och ett tydligt 

pedagogiskt ledarskap. Det är ett komplext samband så det gäller för specialpedagogen att 

titta på mönster av influenser som påverkar barnen och inte bara titta på enskilda faktorer i 
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sina utredningar och kartläggningar. Socialstyrelsen och Skolverket (2014) framhåller att den 

mest centrala skyddsfaktorn är att klara skolan. Utbildning ger skydd mot ohälsa. Garpelin 

(2004) lyfter de utsattas, de kränktas och de mobbades perspektiv. De som förväntas jobba 

mot kursplanernas mål på lektionerna samtidigt som de blir utsatta i skolan. För att de ska 

klara skolan och skyddas mot ohälsa, vilket är skolans uppdrag, krävs att detta upptäcks och 

åtgärdas i ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Skolprestationerna har enligt 

Socialstyrelsen och Skolverket och Milerad och Lindgren (2014) en avgörande roll och då blir 

ledarskapet, resurser, relationen mellan lärare och elev, lärarens förhållningssätt och 

specialpedagogens agerande inom dessa områden viktiga faktorer. Tideman (2014) skriver att 

elevers problem behöver bli förstådda i sitt sammanhang och att relationen mellan hur skolan 

fungerar för ett barn och dess psykiska hälsa är komplex och att det finns flera orsaker till att 

situationer ser ut som de gör. Tideman påpekar att det finns en risk att man missar de viktiga 

omgivningsfaktorerna då man idag fokuserar för mycket på individen och lyfter fram i sin 

artikel att 15-20 % av alla barn någon gång behöver extra insatser utifrån miljö- eller 

individbetingade orsaker vilket också Hjörne och Säljö (2004) och Parsonson (2012) påvisar. 

Partanen (2012) beskriver att elevhälsobegreppet har utvecklats från salutogena och 

hälsofrämjande processer, som tar upp begreppen meningsfullhet, känsla av sammanhang och 

begriplighet som bidragande faktorer till en människas hälsa och utveckling.  

3.2.3 En inkluderande organisation 

Graham (2008) belyser vikten av att redan på organisationsnivå bygga in inkludering och inte 

i efterhand när det redan är för sent. Mowat (2014) tar också upp vikten av att ha en 

inkluderande tanke redan på organisationsstadiet och att eleverna upplever sig inkluderade på 

ett helt annat sätt på skolor där man har ett sådant tänk för hela skolan och inte bara gällande 

specifika fall. Skolor där man jobbar med värdegrunden, tolerans, respekt för olikheter har 

framgång i dessa fall. Garpelin (2004), Hjörne och Säljö (2012) och Beaman, Wheldall och 

Kemp (2007) tar upp att målet är en skola där alla ska vara inkluderade. Enligt Mowat (2014) 

är det lärarnas bemötande av eleverna som har störst betydelse och det är viktigt att lärarna får 

utbildning och stöd i detta om vi ska nå en inkluderande skola på allvar. Ferguson (2008) 

menar att det krävs ett samarbete mellan lärare och specialpedagoger för att främja en 

inkluderande undervisning men det samarbetet kanske inte finns naturligt eftersom lärare och 

specialpedagoger har en lång historia av att arbeta separat. Det krävs kanske nya roller och ny 

gemensam mark för att få den relationen att fungera bättre. Göransson, Klang, Lindqvist, 

Magnusson och Nilholm (2015) påvisar att den tidigare speciallärarutbildningen hade ett 
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kategoriskt perspektiv och således en individinriktad syn på uppkomst av skolsvårigheter. 

Specialpedagogutbildningen som ersatte den tidigare speciallärarutbildningen hade ett 

relationellt perspektiv och alltså en mer miljöinriktad syn på samma sak. Sedan kom 

speciallärarutbildningen tillbaks igen år 2007 och idag finns fler likheter än skillnader i 

examensordningarna men fortfarande syns en mer individinriktad syn i speciallärarens 

examensordning. Historiskt sett har läraren och specialläraren samarbetat mer eftersom 

specialpedagogen är relativt ny inom skolans organisation och detta innebär att lärarna är mer 

vana med ett kategoriskt/individinriktat perspektiv när det gäller specialpedagogiska insatser 

vilket Hjörne och Säljö (2012), Thornberg (2008) och Isaksson, Lindqvist och Bergström 

(2010) beskriver.   

3.2.4 Framväxten av en skola för alla – ett historiskt perspektiv 

Backlund (2007) skriver att det var från mitten av 1800-talet som elevvården klev in i skolan. 

Den kallades då Skolhälsovården. Skolan blev mer medicinsk/ biologisk och gick ifrån den 

religiösa moralskolan mer och mer. På 1920-talet och tiden efter kom fokus att flyttas mer 

från miljö till individ. Skolhälsovården arbetade mycket med att skilja barn åt, både 

intellektuellt och beteendemässigt, eftersom de inte passade in i ”skolnormen”. Jakobsson och 

Nilsson (2011) påvisar att skolan fram till 1900-talets mitt var medicinsk och att man såg 

svårigheter eller funktionsnedsättningar som ett individproblem. Under 1960- och 70-talet 

växte den sociala modellen fram. Man började ändra miljön för att se till att individen skulle 

bli mer delaktig. ”En skola för alla” lanserades som begrepp. Med detta menades att alla barn 

skulle ha rätt till skolgång i sin närmaste skola. Detta förverkligades år 1968 och fram till 

läroplanen 1980 ökade specialundervisningen vilket innebar att elever kunde gå kvar i sin 

klass istället för att hamna i specialklass. Hellblom-Thibblin (2004) skriver att först under 

1980-talet kommer ett propositionsförslag från regeringen om att skolhälsovård och elevvård 

bör kallas elevhälsa och detta kom för att stärka elevhälsans roll att arbeta hälsofrämjande. I 

och med läroplanerna 1980 och 1994 förespråkades det att alla elever skulle få undervisning i 

sin ordinarie klass så långt det var möjligt. Egelund, Haug och Persson (2006) menar att den 

stora utmaningen idag är att skapa en skola som utvecklar en ökad vilja och förmåga att möta 

elever med olika typer av behov. De menar att skolan är och kommer att vara beroende av 

specialpedagogisk kompetens med god förmåga att reflektera över verksamheten för att öka 

alla elevers välbefinnande. 
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3.3 Teoretisk referensram 

Vygotskijs teorier om ZPD, Bronfenbrenners utvecklingsekologi och Antonovskys KASAM 

är den teoretiska referensramen i denna studie. Enligt Vygotskijs perspektiv är språket, 

tänkandet och de meningsfulla aktiviteternas funktion viktiga. Han menar i grova drag att ett 

barn lär sig genom att samspela med en någon som kan mer vilket kan vara en kamrat, en 

vuxen, en lärare, en tränare och även ett dött ting som exempelvis en dator. Inlärning sker 

utifrån denna teori i avståndet mellan förmågan att utföra en uppgift under vägledning och 

förmågan att utföra den utan vilket Vygotskij kallade ZPD (The Zone of Proximal 

Development). Denna process leder till att individen blir socialiserad i den rådande kulturen 

och detta leder till kognitiv utveckling. Lindqvist (1999) påvisar att ZPD innebär stegvisa 

förändringar i individens tänkande, att utveckling beror på sampel och att de verktyg som den 

omgivande kulturen ger hjälper individerna att forma en bild av verkligheten. Bronfenbrenner 

(2005) presenterade sin utvecklingsekologiska teori första gången 1979 och har sedan dess 

utvecklat den vidare. Hans modell visar hur de system som finns runt individen påverkar 

denne och även hur de hänger ihop och påverkar varandra. Andersson (2013) beskriver 

Bronfenbrenners, mikro- meso-, exo och makronivåer vilka är de analysnivåer han använder 

sig av. Dessa nivåer är inte hierarkiska utan går in i varandra och samspelar. Enligt 

utvecklingsekologin är individen under hela livet i en dynamisk växelverkan med 

omgivningsfaktorer som hela tiden förändras och utvecklas.  

                                  

Fig 1. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell tolkad av Andersson (2013). 3 

                                                           
3 Mikronivå innebär arbete direkt med individen och miljön direkt runt denne. Mesonivå innebär att arbeta med 

relationen mellan olika mikrosystem, exempelvis på gruppnivå i en skolklass. Exonivå innebär inom skolan 

arbete på organisationsnivå på skolenheten men även en nivå högre i den centrala elevhälsan där man når alla 

skolenheter inom en kommun. Makronivå innebär på samhällsnivå. Det handlar exempelvis om att påverka 
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Socialstyrelsen och Skolverket (2014) anknyter till hur Bronfenbrenners ekologiska 

systemteori förklarar hur individen själv och omgivningen denne befinner sig i påverkar dess 

utveckling och tillväxt. Goda sociala nätverk, gott socialt stöd och funktionella 

vuxenkontakter hjälper individen att motstå risker och är hälsofrämjande faktorer.  Studiens 

teoretiska utgångspunkter kan bidra till en ökad förståelse för hur organisationen på flera 

nivåer påverkar individen, alltså i detta fall eleven. Dessa teorier är betydelsefulla vid 

förebyggande och hälsofrämjande arbete. 

Antonovsky (2005) har utvecklat en teori som förklarar en individs hälsa. Enligt Antonovsky 

beror en individs hälsa ofta på dennes känsla av sammanhang, som förkortas som KASAM. 

Detta begrepp fokuserar på det salutogena, friskfaktorer, det som fungerar. Detta ledde honom 

vidare till frågeställningen om vilka salutogena faktorer det är som gör att människor kan 

hålla sig friska och han kom fram till att det är just KASAM. Detta begrepp kan delas upp i 

tre delar: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovsky (2005), Hejlskov-Elvén 

(2014), Juul och Jensen (2003) och Svensson (1992) framhåller att människan gör det 

begripliga i varje situation. Om man har denna syn och hela tiden har detta i åtanke när man 

arbetar inom skolan kommer man per automatik att fokusera mer på förändringar i miljön runt 

eleverna istället för att leta efter problem hos dem.  

Jacobsson och Nilsson (2011) skriver om olika specialpedagogiska perspektiv och vilka 

konsekvenser som kan uppstå beroende på vilket man har som utgångspunkt och berör bland 

annat de två motsatta perspektiven nämligen det kategoriska och det relationella. Det 

kategoriska perspektivet ser utifrån ett individperspektiv på problem som uppstår i skolan och 

har sina rötter i den medicinska traditionen. Det talas om elever med svårigheter. Eftersom det 

perspektivet fokuserar mer på problem blir åtgärder ofta praktiskt och metodiskt riktade mot 

individen. Det relationella perspektivet utgår ifrån hur de sociala faktorerna integrerar med 

varandra och hur det påverkar individen. Individens problem uppstår i relationen mellan 

individ och skola. Det talas om elever i svårigheter.  

3.4 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att få en fördjupad förståelse av specialpedagogens roll inom elevhälsan i 

skolans verksamhet.  

                                                                                                                                                                                     
lagstiftning. För en specialpedagog i vardagen innebär det en tjänst på myndighetsnivå som exempelvis 

skolverket eller SPSM. 
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Våra frågeställningar är: 

 Hur uppfattar specialpedagogen sitt uppdrag inom elevhälsan?  

 Vad innebär ett förebyggande och hälsofrämjande arbete utifrån specialpedagogens 

perspektiv? 

 Hur arbetar specialpedagogen inom elevhälsan? 

4. Metod 
Studien har en kvalitativ ansats eftersom vi är ute efter att få en fördjupad förståelse av 

specialpedagogens roll inom elevhälsan i skolans verksamhet. Vidare beskrivs varför formen 

för datainsamling valts, hur intervjuer genomförts, bearbetats och analyserats. De 

forskningsetiska principerna redovisas och de har varit ett stöd under processen.  

4.1 En kvalitativ studie 

Enligt Fejes och Thornberg (2015) så är en kvalitativ studie är fördelaktig då man vill komma 

åt och förstå hur verkligheten ser ut och uppfattas ute på fältet. Syftet med en sådan är att nå 

djupare förståelse av det beskrivna. En kvalitativ studie kan generera förståelse ur människors 

erfarenheter. Att inse och att bevaka när man använder sig av en sådan studie är att man har 

en mycket central roll och att resultatens kvalitet är beroende av den eller de som håller i 

trådarna, inte bara under själva datainsamlingen utan även vid analyserna. Detta blev viktigt 

för oss att förhålla oss till under arbetet på grund av ringa erfarenhet men detta är alltid av stor 

vikt vid vetenskapliga studier. Utmaningen är att ur en stor mängd data finna och skapa 

mening. En kvalitativ studie är inte ute efter kvantifiering. Kvale och Brinkmann (2014) 

påvisar att målet med en kvalitativ studie är att ge en nyanserad bild och att den inte arbetar 

med siffor utan med ord. Den ger mångfald, belyser variationer och ser ett fenomen ur olika 

aspekter snarare än söker efter en fast kategorisering.  

4.2 Insamling av data genom intervju 

Då vi söker efter människors tankar och uppfattningar för att sedan göra en analys av dessa 

anser vi att fördjupade intervjuer är en datainsamlingsmetod som passar bra för vårt ändamål. 

Då man i kvalitativa studier är intresserad av beskrivningar, nyanser och av att få en djupare 

förståelse för någonting är en fördjupad intervju ett bra redskap. För att få syn på elevhälsans 

uppdrag och hur det uppfattas av specialpedagogerna behövde vi intervjua ett antal 

specialpedagoger som arbetar ute på fältet. Kvale och Brinkmann (2009) presenterar sju 

stadier i en intervjuundersökning vi valde att följa (s.118). Dessa sju stadier är tematisering, 
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planering, intervju, utskrift, analys verifiering och rapportering. Kvale och Brinkmann 

påpekar vikten av att frågorna skrivs så att man kommer åt den eftersökta kunskapen och vi 

formulerade dem utifrån vårt syfte och våra frågeställningar 

4.3 Urval 

Vi strävade efter ett antal inom ramen för vad Kvale och Brinkmann (2009) anser lämpligt 

antal för kvalitativa intervjuer, 5-25 stycken och vi anpassade detta efter tid och resurser. 

Denna anpassning medförde att vi strävade efter att få genomföra djupintervjuer med 14 

specialpedagoger, det blev 13 specialpedagoger i slutändan efter att 17 stycken tillfrågats. 

Kvale och Brinkmann menar att då man är ute efter informanternas upplevelse av ett ämne är 

semistrukturerad intervju en bra form. Det stämmer väl överens med det vi är ute efter, 

nämligen en så fri beskrivning som möjligt. En semistrukturerad intervju innehåller väl 

genomtänka frågor med utrymme för följdfrågor utifrån vad informanten svarar. Processen är 

alltså flexibel och endast delvis styrd av de förberedda frågorna. Urval gjordes utifrån vårt 

syfte och vi ville intervjua specialpedagoger som är verksamma inom elevhälsan. Om de 

arbetar inom elevhälsan har de uppdraget att arbeta förebyggande och hälsofrämjande vilket 

underlättade för oss eftersom vårt syfte är att få en fördjupad förståelse av specialpedagogens 

roll i just det uppdraget.  

4.4 Genomförande och dataanalys 

Vi tog hjälp av tre kommuner för att få fram namn på vilka specialpedagoger som arbetar i 

kommunen. Missivbrev skickades ut och direktkontakt togs med samtliga och därefter gjordes 

urvalet deltagare utifrån vilka som svarade först. Intervjuerna genomfördes i tre olika 

kommuner för att få en bredd i vår forskning men också för att inte röja informanternas 

identitet då antalet specialpedagoger i varje kommun inte är så många till antalet. Samtliga 

intervjuer genomfördes på specialpedagogernas arbetsplatser, spelades in och transkriberades.  

Efter transkriberingen analyserades svaren. Fejes och Thornberg (2014)  presenterar sex steg 

för kvalitativ analys av data (koncentrering, kategorisering, berättelse, tolkning, modellering 

och ad hoc) och vi inspirerades av de fem första. Koncentreringen innebar att vi 

omformulerade väsentliga innebörder i intervjuerna till färre antal ord och på så sätt vaskades 

viktiga poänger fram. Vid kategoriseringen kodades data i kategorier genom att söka efter 

likheter och skillnader. Berättelse innebar att vi organiserade det kategoriserade genom att 

leta efter sammanhang och sedan kopplades det ihop med det spridda informanter sagt till 

sammanhängande historier. När vi tolkade diskuterades bland annat det som upptäckts i 

jobbet med berättelsesteget och vi tittade på om det stämde överens med det som stod i 
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originalintervjuerna. Vi gick in för att förstå och tolka innebörden i det de hade sagt och även 

analysera varför de uttryckte detta och vad som kunde ligga bakom med mera. Vid 

modelleringen ville vi få fram en eller flera teoretiska modeller som skulle hjälpa oss och 

läsarna att förstå de begrepp och resonemang som lyfts fram. (se fig. 2) Under hela processen 

har arbetet utgått från syftet och frågeställningarna och då och då har vi frågat oss om  

informationen som kommit fram svarar på dessa.  

4.5 Etiska överväganden och kvalitetskriterier 

Vetenskapsrådet (2011) har utformat forskningsetiska krav gällande forskningssed vilka vi 

valt att luta oss emot för att inte överskrida några etiska gränser och för att vara säkra på att 

skydda informanterna i största möjliga mån. Informationskravet innebär att man bör 

informera informanterna om vilka villkor de deltar på samt vilken uppgift de har. De ska 

göras medvetna om studiens syfte samt att de deltar på frivillig basis och när som helst har rätt 

att hoppa av. Samtyckeskravet innebär att informanterna bestämmer över på vilka villkor och 

hur länge de deltar och att det inte ska innebära negativa följder för dem de inte är medvetna 

om eller är beredda på. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagarna i studien 

behandlas med största möjliga konfidentialitet så att inte obehöriga kan få tag på eller ta del 

av dem. Nyttjandekravet innebär att information informanterna delat med sig av endast 

används i forskningssyfte. I arbetet med studien informerades informanterna om att vi följer 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. För att inte informanternas identitet ska kunna 

avslöjas avidentifierades deltagarna och benämns som ”specialpedagog”.  Se bil. 2. Göransson 

och Nilholm (2009) lyfter fram vikten av att urvalet i smyg inte felaktigt påstås representera 

en större grupp vilket de benämner som smygrepresentativitet. Vi har valt att ha detta i åtanke 

när vi formulerar oss så att det inte ska kunna uppfattas som att de intervjuade 

specialpedagogerna får representera flera än just dem själva. Detta en kvalitativ studie vilket 

innebär att vi inte är ute efter att söka efter generella mönster men Göransson och Nilholm 

påpekar att det lätt kan bli fel när man refererar till sin undersökning som forskare och 

ordvalen blir således viktiga för att undvika smygrepresentativitet. Sådana generaliseringar 

eftersträvas inte i denna studie och vi är också medvetna om att analyserna visar just dessa 

individers uppfattningar och upplevelser och att man inte kan dra några slutsatser ur denna 

studie som representerar exempelvis alla specialpedagoger i riket. Larsson (2005) tar upp att 

resultaten i kvalitativa studier handlar om att gestalta något så att nya innebörder uppstår och 

det är det vi är ute efter i vår analys. Larsson menar att det är viktigt att man behåller 

nyanserna och samtidigt fångar det viktiga och det strävade vi efter. Hur just de intervjuade 
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specialpedagogerna uppfattar sitt uppdrag och hur just de anser att man bör arbeta för att 

fullfölja det vill vi belysa och med detta vill vi gestalta en klarare bild av innebörden i 

uppdraget och hur det kan genomföras.  

4.6 Arbetsfördelning 

Under denna studie valde vi att dela upp arbetet genom att båda jobbade med alla moment för 

att få en bredare förståelse för resultaten. Litteraturstudierna som vi inledde studierna med 

innebar att böcker, artiklar, avhandlingar med mera delades upp för att sedan diskuteras 

gemensamt. Vad dessa betydde för studien skrev vi sedan in i uppsatsen och den som läst 

materialet ansvarade för att väva in det i texten. Då vi har haft turen att bo nära varandra har 

vi träffats ofta för att tillsammans läsa, granska och analysera det skrivna. Arbetet med 

intervjuerna delades upp så att vi hade lika många informanter och sedan transkriberades de 

på var sitt håll. Analysarbetet gjordes tillsammans. Ett webbaserat skrivprogram, en 

gemensam plattform, användes vilket gjort det möjligt för oss att skriva texterna tillsammans. 

Detta möjliggjorde också snabb respons i skrivprocessen.  

      5. Resultat 
Resultaten redovisas under följande tre rubriker som utgår ifrån studiens tre frågeställningar. 

Då vi har valt att i så hög grad som möjligt respektera de forskningsetiska principerna har vi 

valt att inte skriva ut i vilka kommuner specialpedagogerna jobbar eller deras namn och detta 

har heller inte någon direkt relevans för resultaten eller för studien som helhet. Vi numrerar 

specialpedagogerna, 1-13, efter den ordning intervjuerna genomfördes. 

5.1 Specialpedagogens uppdrag inom elevhälsan  

Utifrån resultatet av hur specialpedagogerna uppfattar sitt uppdrag inom elevhälsan 

framträder följande teman: ledarskap, handledning och fortbildning och den diffusa rollen.  

Resultatet visar att samtliga specialpedagoger uppfattar att de har ett förebyggande och 

hälsofrämjande uppdrag. 

”Ja, det är ju att arbeta främst förebyggande. Dels för att stödja elever i behov av särskilt 

stöd och fokus på dem men också hälsofrämjande.” (specialpedagog 2) 

5.1.1 Ledarskap 

Som exempel på vad specialpedagogens arbete inom ledarskap kan innebära tar de upp 

medverkan på ledningsnivå, bygga strukturer, att skriva planer och formulera rutiner. 

Resultatet visar att specialpedagogerna uppfattar det övergripande arbetet i den centrala delen 
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av elevhälsan som viktigt. Detta arbete gagnar alla enheter i kommunen menar de. Detta 

framhöll samtliga som ett gott exempel på ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Man 

arbetar på denna nivå med bl.a. gemensamma planer. Specialpedagogerna medverkar i det 

övergripande arbetet med att skapa struktur och likvärdighet även ute på skolenheterna. En 

del av dem påpekade att de behöver ha ett samarbete med rektor och vara med och påverka 

ledarskapet. Resultatet visar att det ses som en viktig del av uppdraget att vara en länk mellan 

den centrala elevhälsan och den lokala elevhälsan ute på skolenheterna. Att stå för den 

pedagogiska kompetensen i elevhälsan tas också upp av flera samt att arbeta på tre nivåer, 

organisations-, grupp- och individnivå.  

”Vi ska jobba för eleverna men vi ska ju titta mer organisationsmässigt. ” (specialpedagog 6) 

” … och vi har en dialog mellan oss och ut till rektorerna där vi beskriver vårt uppdrag och 

vad de kan förvänta sig från oss… Vi blir länken mellan det centrala och lokala, alltså mellan 

oss i elevhälsan på central nivå ut till enheterna mot lärare och rektorer där vi hjälper till att 

så att säga knyta ihop säcken. Vi finns där emellan för att se till att detta uppdrag omsätts till 

verklighet.” (specialpedagog 3) 

5.1.2 Handledning och fortbildning 

Resultatet visar att handledning och fortbildning av pedagoger är en viktig del av det 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet för specialpedagogen. Vissa nämner att när de 

handleder runt en elev så får pedagogerna kunskaper som gynnar flera elever.  

”… om eleven inte går framåt att vad gör vi då och då är jag ju där och handleder. Det blir 

ju förebyggande och de får ju kunskaper de kan använda som gynnar många.” 

(specialpedagog 8) 

5.1.3 Den diffusa rollen 

Flera av specialpedagogerna tar upp den diffusa rollen som ett problem och vissa menar att de 

får utföra sådant som ingen annan vill eller kan göra. Resultatet visar att de efterlyser en 

arbetsbeskrivning och i en av kommunerna håller en sådan på att utarbetas, inte bara för 

specialpedagogerna utan även för övriga professioner inom elevhälsan.  

”Vad är min roll? Den håller jag på att leta fram.” (specialpedagog 1) 

Vissa delar av uppdraget uppfattas som mer tydligt. De är mer klara över att specialpedagogen 

ska utreda, kartlägga och undanröja hinder i lärmiljön. Flera pratar om att de ska utreda och 

kartlägga individer. Resultatet visar att specialpedagogerna pratar om kartläggning på olika 
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sätt. Bland annat menar de att man kartlägger genom formella tester som ITPA, Adler med 

mera. De kartlägger även genom att observera, diskutera och intervjua.  

”Ja, det är ju mycket att förebygga, undanröja hinder och främja elevernas lärande och 

utveckling.” (specialpedagog 11) 

5.2 Förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolans verksamhet 

Utifrån resultatet av hur specialpedagogerna uppfattar ett förebyggande och hälsofrämjande 

arbete framträder följande teman: samarbete med skolledning, den samlade kompetensen och 

relationer. 

5.2.1 Samarbete med skolledning 

Resultatet visar att medverka på ledningsnivå var en viktig del i det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet. Detta kan vi förstå då det då det fattas många viktiga beslut om hur 

skolan utformas där och hur elever i behov av särskilt stöd således blir bemötta i vardagen. 

Detta kan rimma väl med att många tar upp att ett förebyggande och hälsofrämjande arbete 

bör bygga på framgångsfaktorer och att man ska tänka på alla elever redan på 

planeringsstadiet.  

”… men också ha ett nära samarbete med skolledarna för att… inför nya organisationer, 

inför klassbildningar, överlämningar… vid resursfördelning.” (specialpedagog 2) 

När specialpedagogerna pratar om organisationsnivå delas detta upp i två delar, dels 

övergripande i kommunen och dels ute på skolenheterna, lokalt. Specialpedagogerna arbetar 

en hel del på övergripande nivå inom kommunerna för att sedan ta med sig detta ut på 

skolenheterna. Det man uppfattar som förebyggande och hälsofrämjande arbete på 

organisationsnivå är enligt flera av specialpedagogerna att vara med och bygga strukturer, 

skriva planer och formulera rutiner.  

” … alltså fågelperspektiv över hela kommunen tillsammans på central nivå så att vi jämför 

med andra i elevhälsan och fågelperspektiv på de skolor man är på.” (specialpedagog 3) 

5.2.2 Den samlade kompetensen 

Den samlade kompetensen inom elevhälsan nämndes av flera specialpedagoger som viktigt i 

ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Resultatet visar att några specialpedagoger 

efterfrågar ett större samarbete med andra kompetenser inom elevhälsan samt med 

speciallärarna som inte ingår i elevhälsan. På samtliga skolenheter i samtliga kommuner ingår 

dock specialläraren i elevhälsoteamet vilket borde underlätta för ett samarbete. 
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”När man får en samlad kompetens, för när man kan jobba så, så ser man att det tillför så 

mycket mer. Annars kan vi snöa in på en väg.” (specialpedagog 11) 

5.2.2 Relationer 

Resultatet visar att ett förebyggande och hälsofrämjande innebär att stärka elever och lärare. 

Detta görs bland annat genom elevintervjuer, observationer och återkopplingar. Flera 

specialpedagoger menar att handledning och fortbildning av pedagoger är en viktig del av det 

förebyggande arbetet. Detta stämmer också överens med hur de uppfattade sitt uppdrag inom 

elevhälsan. Att skapa relationer samt att bevaka den röda tråden i undervisningen tas upp som 

delar i arbetet med att skapa en meningsfull miljö för eleverna. Specialpedagogerna lyfter 

också att det är viktigt att utveckla relationskompetensen hos lärarna för att de ska kunna 

bemöta alla elever på ett bra sätt men också att bra relationer, lärare till lärare, elev till elev, 

behövs för att skapa en god miljö. För att kunna arbeta med återkoppling och handledning och 

göra ett gott arbete med exempelvis lärare, elever, rektorer eller vårdnadshavare behöver även 

specialpedagogen själv skapa en bra relation först påpekar flera av dem.  

”Jag måste ju skapa en relation… först och främst… innan man kan börja jobba… de måste 

ju lita på att man vill det bästa för dem.” (specialpedagog 13) 

5.3 Specialpedagogens arbete inom elevhälsan  

Utifrån resultatet av hur specialpedagogerna uppfattar sitt arbete inom elevhälsan framträder 

följande teman: bygga strukturer, samarbete inom elevhälsan, undanröja hinder, kartlägga och 

utreda och akuta ärenden.  

Det framkommer här att de i allmänhet anser att de inte arbetar enligt sitt uppdrag och att de 

flesta önskar sig en arbetsbeskrivning som de menar skulle förtydliga uppdraget och 

underlätta det vardagliga arbetet.  

”Jag ser en diskrepans mellan uppdrag och verklighet.” (specialpedagog 4) 

Det har även framkommit under intervjuerna att de tror att den skulle kunna hjälpa dem till en 

mer rimlig arbetsbelastning. I en av kommunerna jobbar i skrivandets stund samtliga 

yrkeskategorier inom elevhälsan med att ta fram en arbetsbeskrivning. Deras gemensamma 

chef leder arbetet.  

“Vi skriver just nu inom elevhälsan i kommunen ner på pränt precis vad som ingår i vårt 

uppdrag.” (specialpedagog 5) 
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5.3.1 Bygga strukturer  

Det man som nämnts uppfattar som förebyggande och hälsofrämjande arbete på 

organisationsnivå är att vara med och bygga strukturer, skriva planer och formulera rutiner. 

Det görs också av några specialpedagoger. Att sitta i ledningsgrupp uttryckte några som 

nämnts som en viktig del i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet och några sitter 

också i ledningsgrupp.  

“Där kommer ärenden till EHT från bl.a. lärarna och sedan har man en tydlig ledare, rektor, 

som ser till att alla professionerna kommer till tals. När det fungerar bra så får alla säga sitt. 

Sedan kommer frågan vad vi kan göra utifrån alla de verktyg som vi har. Hur kan vi förändra 

i exempelvis strukturer?… Kulturen på en skola sätts mycket beroende på ledarskapet.” 

(specialpedagog 7) 

5.3.2 Samarbete inom elevhälsan 

Att samarbeta mellan kompetenserna inom elevhälsan uppfattades som en del i ett 

förebyggande och hälsofrämjande arbete vilket också görs på samtliga skolenheter. 

”Jag samarbetar mest med kurator, sköterska, SYV…” (specialpedagog 10) 

Resultatet visar att samarbetet med specialläraren ses som en viktig faktor och alla 

specialpedagoger på skolenhetsnivå har ett samarbete med specialläraren.  

5.3.3 Undanröja hinder 

Att undanröja hinder i närmiljön framhölls som viktiga delar i det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet och resultatet visar att i det vardagliga arbetet gör specialpedagogerna 

detta genom observationer med återkoppling och påföljande anpassningar. Detta kan betyda 

att lärarna får hjälp med hur undervisningen kan läggas upp och det kan även innebära att en 

eller flera elever får stöd beroende på identifierat behov. Flera menar också att handledning 

och fortbildning av pedagoger är en viktig del av detta arbete vilket också stämmer överens 

med hur de uppfattade sitt uppdrag inom elevhälsan. De flesta av dem uttrycker också att de 

arbetar med handledning och fortbildning. 

”Ja, vad jag får för uppdrag är att jag ska observera, handledning efter det och att jag ska 

förändra en hel klass.” (specialpedagog 12) 

5.3.4 Kartlägga och utreda 

Den dominerande uppfattningen om uppdraget på individnivå är att specialpedagogerna ska 

utreda och kartlägga individer vilket till stor del görs genom formella tester. Detta uppfattas 
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som ett hinder då detta upptar en stor del av specialpedagogernas tid som de menar skulle 

kunna användas till ett förebyggande och hälsofrämjande arbete.  

Flera av specialpedagogerna använder sig av elevintervjuer och pedagogiska kartläggningar. 

Specialpedagogerna kartlägger och utreder också genom samtal med vårdnadshavare och 

stöttar vid skrivande av åtgärdsprogram.  

”… jag drunknar i utredningar och åtgärdsprogram… Nu tycker jag det har blivit mycket 

utredningar… förr kunde man göra vanliga utredningar och nu är det mer omfattande. … vi 

kanske ska förnya åtgärdsprogram, ja, då måste vi göra en utredning. Det är också många 

vårdnadshavare som kontaktar mig.” (specialpedagog 2) 

5.3.5 Akuta ärenden 

Flera av specialpedagogerna uttrycker att de får ta emot många akuta ärenden vilket tar en stor 

del av deras tid och som de menar skulle kunna användas till ett förebyggande och 

hälsofrämjande arbete. Flera menar att de ses som en expert, både av lärare och rektorer, som 

kommer och ger lösningar. Det förväntas av dem att de ska ta bort problemet eller lösa det på 

kort tid. 

“Att vi släcker för mycket bränder. Ibland önskar jag att vi kunde kliva åt sidan och bara 

börja om.” (specialpedagog 9) 

5.4 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar att specialpedagogerna är eniga om att elevhälsans uppdrag är att arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande. Flera uttrycker att handledning är en viktig del av 

uppdraget och att ge stöd åt pedagoger i deras dagliga arbete. Utifrån resultatet kan vi se att 

handledningens mål är att undanröja hinder i lärmiljön för elever i behov av särskilt stöd men 

att det även kommer alla elever till gagn. Fortbildning ses som en del av uppdraget och med 

det menar man att arbeta med mer övergripande insatser mot större grupper som exempelvis 

rektorsområden eller skolor och ibland mer riktade insatser som mot arbetslag eller mot 

personer.  

Att utreda och kartlägga ses som en del av uppdraget och då pratar specialpedagogerna om att 

kartlägga och utreda på gruppnivå men i praktiken uttrycker de att detta för det mesta sker på 

individnivå. Utifrån resultatet ser vi att specialpedagogerna i allmänhet tycker att 

individärendena tar upp för stor del av deras tid vilket resulterar i att det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet blir lidande. Resultatet visar en diskrepans mellan deras uppdrag och 

verkligheten i det dagliga arbetet. (se fig. 2) Den första pyramiden visar hur verkligheten ser 
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ut enligt specialpedagogerna och den andra pyramiden visar hur de skulle vilja arbeta och den 

stämmer överens med uppdraget enligt styrdokumenten. När vi sammanställt och analyserat 

vad specialpedagogerna uttryckt i intervjuerna är vägen dit handledning, fortbildning, tydligt 

uppdrag och medverka i ledning.  

           

Fig. 2 Pyramiden till vänster visar hur det ser ut idag. Pyramiden till höger visar hur 

specialpedagogerna egentligen vill arbeta.4 

      6. Diskussion  
I diskussionen redovisas resultatdiskussion och metoddiskussion. 

6.1 Resultatdiskussion 

Denna studie har en kvalitativ ansats och grundar sig på data utifrån kvalitativa djupintervjuer 

med 13 specialpedagoger. Resultatet visar i korta drag hur några specialpedagoger uppfattar 

sitt arbete inom elevhälsan i skolans verksamhet. Det som framkommit är de arbetar utifrån 

sitt uppdrag men i för hög grad på individnivå och i för låg grad på grupp- och 

organisationsnivå.  

6.1.1 Uppdraget 

Resultatet visar att specialpedagogerna arbetar enligt sitt uppdrag att arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande enligt skollagen (2010:800) men de har inte uppnått rätt balans. (se fig. 2) De 

uttrycker att deras uppdrag är att öka måluppfyllelsen och att de ska jobba med elevernas 

mående i skolan. Det kan man göra på många olika sätt och resultatet visar att det lätt fastnar 

på individnivå. Kartläggningar och utredningar uppfattas som en del av uppdraget och det 

stämmer också överens med styrdokumenten. Alla specialpedagoger uttryckte att de fick för 

                                                           
4 Pyramiden till vänster visar verkligheten idag enligt specialpedagogerna. Pyramiden till höger visar hur de 

skulle vilja arbeta vilket rimmar väl med styrdokumenten. Vägen dit menar de är handledning, fortbildning, ett 

tydligt uppdrag och att medverka i ledning.  
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många ärenden och några uttryckte att de fick alldeles för mycket kartläggningsuppdrag och 

resultatet visar att de oftast finns på individnivå. Göransson, Klang, Lindqvist, Magnusson 

och Nilholm (2015) påvisar att den enskilda arbetsuppgift som flest specialpedagoger ägnar 

mest tid till är just arbete med utredning, åtgärdsprogram och dokumentation. De behöver, 

vilket resultatet visar, förtydliga sin diffusa roll.  

Resultatet visar att specialpedagogerna bör arbeta mer på ledningsnivå där de kan utforma 

verksamheten genom att bygga strukturer, skriva planer och formulera rutiner. Detta innebär 

både på central nivå inom kommunen och på lokal nivå ute på skolenheterna. Milerad och 

Lindgren (2014) och Weist et al. (2009) uppmärksammar att specialpedagogen bör arbeta med 

att förändra skolan som system. Socialstyrelsen och Skolverket (2014) påvisar att 

förebyggande och hälsofrämjande arbete ska bedrivas bland annat på organisationsnivå.  

Resultatet pekar på att specialpedagogerna är på väg åt ett mer salutogent håll i sina 

tankebanor. En av dem uttrycker att man får de uppdrag man förtjänar vilket visar på en insikt 

om att även specialpedagogerna själva behöver förmedla till skolans personal vad de bör 

förvänta sig av dem för att förändring ska ske. I en av kommunerna jobbar man, som nämnts 

tidigare i vår studie, med en uppdragsbeskrivning för specialpedagogerna och även för övriga 

professioner inom elevhälsan. De är själva med och utformar den vilket är viktigt för att förstå 

den och för att sedan kunna kommunicera ut den till skolans personal på ett bra sätt. Sedan är 

det nödvändigt att börja jobba på det sättet också och se att traditionen är stark inom skolan att 

arbeta enligt det kategoriska perspektivet vilket också Ferguson (2008), Thornberg (2008) och 

Isaksson, Lindqvist och Bergström (2010) uppmärksammar. För att få skolan att 

transformeras ännu mer mot ett relationellt arbetssätt krävs det att specialpedagogen och 

övriga professioner inom elevhälsan arbetar på det sättet och är med och leder detta arbete 

tillsammans med rektor. Just ledarskap och vikten av att samarbeta med ledningen uttrycktes 

som viktigt av många av specialpedagogerna och resultatet visar också att specialpedagoger 

på flera ställen sitter i ledande funktioner. 

Specialpedagogernas uppdrag kan förstås med hjälp av Bronfenbrenners teorier och att det är 

faktorer och förhållanden på olika nivåer som interagerar med varandra. (se fig. 1) 

Organisationen på olika nivåer påverkar eleverna. Specialpedagogernas uppdrag kan också 

förstås med stöd av Vygotskijs teorier om ZPD vilka rimmar med Bronfenbrenners modell. 

Om eleven ska få tillgång till de som kan mer och på det sättet utvecklas i enlighet med denna 

teori är det avgörande hur man gör på samtliga av Bronfenbrenners nivåer. Gal och Engel-
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Yeger (2010) betonar att lärares attityder till inkludering påverkar och en positiv inställning 

till inkludering ger bättre resultat. För att nå detta menar författarna att utbildning som främjar 

inkludering behövs. Resultatet visar också på ett behov av att specialpedagogerna blir 

delaktiga i detta på alla nivåer i organisationen. Vi menar att Vygotskijs teorier stödjer en 

inkluderande skola och ett relationellt perspektiv. Detta rimmar också väl med resultatet som 

visar att specialpedagogerna behöver arbeta mer ute i grupperna. Något vi vill framhålla som 

centralt i specialpedagogens arbete är att hur specialläraren på skolan arbetar har betydelse för 

elevernas proximala utvecklingszon. Samarbetet mellan dessa yrkesgrupper blir således en 

viktig faktor. Resultatet visar också detta då flera av specialpedagogerna framhöll att de borde 

samverka mer med just speciallärarna.  

6.1.2 Förebyggande och hälsofrämjande arbete 

Vår känsla innan vi började med denna studie var att det nästan inget förebyggande eller 

hälsofrämjande arbete bedrevs ute på skolorna. I resultatet fann vi att det visst förekom både 

förebyggande och hälsofrämjande arbete ute på skolorna men också akuta ärenden och att den 

akuta, åtgärdande delen var så mycket större. Enligt vår erfarenhet som speciallärare och 

specialpedagog inom skolan kopplas elevhälsoteamet in då någonting redan gått snett och så 

vill vi inte arbeta. Dessutom ser alltså inte vårt uppdrag ut så.  

Emanuelsson och Persson (1996) belyser hur traditionell specialundervisning kan motverka 

sitt eget syfte. De menar att den specialpedagogiska verksamheten behöver inkluderas i 

klassrummet. Hjörne och Säljö (2013) beskriver detta utifrån sin studie av elevhälsoteam. Om 

skolan som helhet sitter i det kategoriska perspektivet och EHT som helhet sitter i det 

relationella kristalliseras det ut en viktig uppgift för elevhälsan, nämligen att sprida och 

förankra det relationella perspektivet.  När skolan ska arbeta utifrån friskhets- och 

framgångsfaktorer istället för att arbeta utifrån det patogena, det som inte fungerar, arbetar 

skolan salutogent vilket är uppdraget. Enligt 25§ i 2 kap av Skollagen (2010:800) ska 

elevhälsan i första hand arbeta förebyggande och hälsofrämjande. 

Resultatet visar att den samlade kompetensen i elevhälsan är en viktig faktor i det 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Weist et al.(2009) belyser vikten av ett samarbete 

mellan elevhälsans kompetenser och att det är rektor som har ansvaret för att organisera detta. 

Socialstyrelsen och Skolverket (2014) påtalar att elevhälsans olika kompetenser tillsammans 

kan bidra till att få en helhetsbild över elevernas situation för att lättare hitta fungerande 

åtgärder och/eller stärka skyddsfaktorerna. Vikten av relationer och bemötande på flera nivåer 
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syns i resultatet. Specialpedagogerna menar att relationskompetensen hos alla parter är 

grunden för att verksamheten ska fungera inkluderande och för att få till ett klimat som 

främjar lärande. Thornberg (2013) tar upp den auktoritativa lärarstilen som den mest 

framgångsrika och då krävs kunskap om relationsbygge och hur man bemöter då den präglas 

av varma relationer och samtidigt av tydliga regler och tydlig struktur. Mowat (2014) och 

Fergusson (2008) poängterar att bemötande och samarbete är ingredienser som krävs för 

inkludering och för att få till en fungerande undervisning. Partanen (2012), Juul och Jensen 

(2003), Gable, Hester, Rock och Huges (2009) menar att läraren behöver ha insikt i hur man 

skapar goda relationer, ha kunskap om hur sampel fungerar och förmåga att skapa ett gott 

klimat i grupper. Detta är ingredienser som krävs för att skapa en känsla av meningsfullhet 

och begriplighet vilket kan förstås med stöd av Antonovskys teorier om känsla av 

sammanhang, KASAM. För att kunna skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för 

eleverna behövs en struktur som främjar detta redan på organisationsstadiet. Elevhälsan har 

kunskap om friskhetsfaktorer och deras tankar om hur man kan arbeta med det praktiskt ute i 

verksamheten bör beaktas. Specialpedagogens kunskaper om exempelvis klassrumsmiljöer, 

blir här en viktig faktor. Elevintervjuerna som används i arbetet och som kan utvecklas ännu 

mer är en god grund i arbetet med att uppnå KASAM. 

6.1.3 Specialpedagogens arbete 

Resultatet visar att specialpedagogerna har ett diffust uppdrag, otydliga arbetsbeskrivningar 

eller inga alls. Förväntningarna på våra informanter är också oklara och skiftar från skola till 

skola beroende på hur rektor resonerar eller hur den förra specialpedagogen arbetade eller 

dylikt. Hylander (2011) beskriver detta då hon beskriver hur rektorerna får försvara 

specialpedagogernas uppgifter som exempelvis handledning. De har ofta förväntningar på sig 

att arbeta direkt med eleverna. Resultatet visar att rektors inställning får en stor betydelse då 

de är enhetschefer och pedagogiska ledare. Ett gott samarbete mellan elevhälsan och rektor 

där specialpedagogen har en viktig roll angående pedagogiken kan betyda att skolan lever upp 

till sitt uppdrag att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.  

Gerrbo (2012) menar att elevernas ord och åsikter är grundläggande i ett förebyggande och 

hälsofrämjande arbete där man avvärjer skolsvårigheter redan innan de uppkommer. 

Specialpedagogerna uttrycker att handledning och fortbildning är en del av deras uppdrag 

vilket stämmer och de använder sig också av dessa instrument. Många uttrycker att de får ett 

uppdrag på individnivå och att de sedan vid återkopplingen jobbar med fokus på gruppnivå då 

man exempelvis arbetar med lärarens förhållningssätt och vid det tillfället problematiseras 
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bemötande, miljö m.m. Detta är ett exempel på förebyggande arbete som främjar inkludering 

vilket är i enlighet med styrdokumenten.  

Weist et al. (2009) tar upp vikten av att elevhälsans personal samarbetar med ledningen på 

skolorna. Även samarbete med familjerna är av stor betydelse vilket också flera 

specialpedagoger menar är en viktig del av kartläggningen av elever. Men för att det ska bli 

ett bra arbete behövs mer samarbete med ledningen anser specialpedagogerna. Även Mowat 

(2014) uttrycker att det är viktigt med samarbete mellan elevhälsan och ledningen och 

poängterar även vikten av att hela skolan arbetar för inkludering från ledningsnivå och nedåt.  

Specialpedagogen kan befinna sig på alla nivåer vilket är en styrka. Garpelin (2004) tar upp 

att målet enligt skollagen är en skola för alla där ingen ska bli utesluten. Då finns behovet av 

specialpedagogen som befinner sig från lednings- till individnivå och som har möjligheten att 

se hur organisationen fungerar på alla dessa nivåer. Specialpedagogerna är själva inne på att 

de kan se organisationen ur olika synvinklar, att detta är en styrka och resultatet visar att detta 

kan utvecklas. Om vi försöker förstå detta utifrån Bronfenbrenners modell handlar det om 

samverkan mellan förhållandena från mikro- till exonivå. Det innebär att elever i behov av 

särskilt stöd blir viktiga då de är i riskzonen att hamna utanför ramarna och det som anses 

normalt. Skolan behöver få miljön att bli mer tillåtande och där avvikande beteende är normen 

som Beaman, Wheldall och Kemp (2007) uppmärksammar att detta kan åstadkommas genom 

att utbilda lärare. Hjörne och Säljö (2012) lyfter att skolan har skyldighet enligt skollagen att 

främja hälsa för alla elever med fokus på elever i behov av särskilt stöd. Garpelin (2004) 

lyfter att enligt skollagen ska skolan motverka all kränkande behandling och självklart får 

elevhälsan en viktig roll att spela här, inte minst specialpedagogen. Här blir självklart 

förhållanden som rör mikronivån viktig men även mesonivån. Specialpedagogerna tar upp 

kartläggningar, utredningar, observationer och att undanröja hinder. Flera specialpedagoger 

nämner också vikten av att jobba med relationer vilket också Parsonson (2012) tar fasta på. 

Lärare kan bidra till en god lärandemiljö genom att utveckla relationskompetensen. Där blir 

specialpedagogerna tillsammans med övriga inom elevhälsan viktiga i det förebyggande och 

även i det hälsofrämjande arbetet på samtliga nivåer. Det ska finnas tydliga planer utformade 

på exonivå hur detta ska hanteras. Specialpedagogen har en viktig uppgift i utformande av 

planerna, i observerandet av hur de följs samt i stöttandet av professionella som ska följa dem. 

Menlowe, Garnes och Salzberg (2004) noterar att oklara arbetsuppgifter är en av de främsta 

orsakerna till specialpedagoger slutar. Denna studie gjordes i Amerika och eftersom resultatet 

i vår studie visar att specialpedagogerna anser att de har oklara arbetsuppgifter och upplever 
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detta som ett problem ansåg vi att det fanns en relevans i att ta upp det. Här ser vi att en lång 

tradition av hur arbetet sett ut för lärare, speciallärare och specialpedagoger kan påverka 

förväntningarna på vem som gör vad vilket också Ferguson (2008) uppmärksammar.  

6.2 Metoddiskussion 

Vi valde att ha en kvalitativ ansats i vår studie eftersom vårt syfte är att få en fördjupad 

förståelse av specialpedagogens roll inom elevhälsan i skolans verksamhet samt för att få en 

förståelse av hur några specialpedagoger uppfattar och utför sitt förebyggande och 

hälsofrämjande uppdrag. Intervjuer är ett bra verktyg då man har en kvalitativ ansats. Vi valde 

att ha tolv öppna stödfrågor som utgick från våra frågeställningar. Detta anser vi varit ett 

lämpligt antal i kombination med alla följdfrågor som uppkom med tanke på att vi valde att 

intervjuerna skulle ta max 60 minuter. Vi fick även svar på våra frågeställningar vilket 

underlättade analysarbetet. Vi valde att inte skicka ut frågorna innan från början eftersom vi 

inte ville att intervjun skulle bli för styrd och således mindre kvalitativ. Två av de intervjuade 

påpekade att det hade varit bra om de fått frågorna innan för att förbereda sig och genom detta 

ge oss mer uttömmande svar. Så vi har funderat över om frågornas ordning kan ha påverkat 

svaren från specialpedagogerna gällande det förebyggande och hälsofrämjande arbetet 

eftersom vi först frågade om uppdraget och sedan om deras arbetsuppgifter. Vi undrar om de 

skulle ha svarat annorlunda om vi frågat om deras arbetsuppgifter först och sedan om deras 

uppdrag. 

 Nya följdfrågor uppkom vid analysarbetet som vi velat ställa. Vi ställde oss frågan om det 

skulle öka kvaliteten om vi hade haft möjlighet att följa upp våra intervjuer. Då hade även 

specialpedagogerna fått tid till att reflektera över sina svar och utveckla dem vidare. 

Vi gjorde intervjuerna var för sig och även transkriberingen men bearbetade och analyserade 

dem tillsammans. Möjligen kunde kvaliteten ha blivit bättre om vi hade intervjuat dem ihop 

men tidsbrist gjorde att vi valde att dela upp det. Kanske hade vi kunnat vara mer kritiska till 

vår egen roll som intervjuare och hjälp varandra med detta om vi gjort intervjuerna 

tillsammans. Vad gäller frågan om tillförlitlighet förstår vi att våra egna tolkningar påverkar 

analysen av intervjuerna. Men tillförlitligheten ökar dock eftersom vi är två som analyserat 

och diskuterat det som framkommit.  

Vi valde att intervjua specialpedagoger från tre kommuner för att få en god kvalitet och anser 

att det var bra att vi valde tre kommuner för att få ihop tillräckligt många informanter då vi 

räknat med ett eventuellt bortfall. Vi ville intervjua 14 informanter, tillfrågade 17 och fick till 
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slut ihop 13 stycken. 12 informanter var det minsta vi ville ha för att uppnå en god kvalitet i 

studien så 13 ansåg vi vara ett godkänt antal, utifrån tid och resurser. Eftersom vi inte visste 

vilka alla specialpedagoger var som jobbade i kommunerna, fick vi information via 

kommunernas hemsidor. I en av kommunerna visste vi vilka specialpedagogerna var och 

kunde ta direktkontakt med dem.     

Att finna relevant litteratur har varit både lätt och svårt. Litteratur och forskningar kring 

elevhälsan och dess uppdrag har varit ganska lätt att hitta medan relevant litteratur och 

forskning kring specialpedagogen varit svårare att hitta. För att finna internationella studier 

har vi fått söka via elever i behov av särskilt stöd och inkludering för att hitta något om 

specialpedagoger.  

6.3 Avslutande kommentar 

Lagen och styrdokumenten är tydliga med att elevhälsan främst ska arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande vilket vi påvisat. Ett relationellt perspektiv, ett inkluderande förhållningssätt 

och ett starkt elevhälsoteam med tydliga arbetsbeskrivningar som samarbetar med rektor är 

nycklarna. Hellblom-Thibblin (2004) skriver, som vi tagit upp, om ett propositionsförslag 

som kom på 1980-talet för att stärka elevhälsans roll. Elevhälsan har också fått en starkare roll 

bl. a. i och med skollagen (2010:800). Då blev det krav på en samlad elevhälsa med de 

funktioner vi ser där idag. I vår vardag kan vi märka att elevhälsans kompetenser efterfrågas 

på skolorna och i annonser kan man se att rekryteringsbehovet är stort. Specialpedagoger 

börjar efterfrågas på skolorna och man börjar förstå skillnaden på vad en speciallärare och en 

specialpedagog är. Specialpedagogen börjar sakta men säkert att hitta sin roll.  

6.4 Förslag till fortsatta studier 

Det skulle enligt oss vara intressant att närmare studera hur mycket tid specialpedagoger 

faktiskt lägger på varje nivå om man tittar utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 

modell. Vad gör man konkret på varje nivå och vilka resultat ger det? Några funderingar som 

dykt upp hos oss är hur förväntningarna från andra yrkesgrupper påverkar specialpedagogen 

och inte minst intressant är att närmare studera specialpedagogers förväntningar på sin egen 

yrkesroll. Specialpedagog är ett ungt yrke och det menar vi är en av orsakerna bakom den 

diffusa rollen. Med tiden kommer detta viktiga yrke att få en mer definierad roll och den 

håller sakta men säkert på att kristallisera ut sig. Här finns mycket outforskad mark med god 

grund för fortsatta, spännande forskningsstudier. Under arbetets gång har vi även diskuterat 

speciallärarens roll. Denne ska ju arbeta direkt med eleverna och samarbeta med övriga inom 

elevhälsan och samarbetet med just specialpedagogen blir centralt för att det ska fungera bra. 
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Enligt vår erfarenhet sitter även speciallärarna med i EHT men de är ju inte en yrkesgrupp 

upptagen i elevhälsan. Hur de ställer sig till detta och vad det skulle innebära vore enligt oss 

någonting att analysera närmare i forskningsstudier i framtiden.  
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Bilaga: 1 

Socialstyrelsens och Skolverkets exempel på hälsofrämjande och 

förebyggande arbete 

Socialstyrelsen och Skolverket tar upp flera exempel på hälsofrämjande arbete vilket 

sammanställts i punktform: 

 Samarbete med rektor och skolpersonal vid utbildningsinsatser, organisationsplanering 

och organisationsutredning 

 Bidra med kompetens i arbetet med god lärandemiljö och gott skolklimat 

 Hjälpa till med att kvalitetssäkra skolans värdegrundsarbete 

 Handleda pedagoger i konflikthantering 

 Bidra i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 

 Samarbeta med vårdnadshavare genom att exempelvis informera om elevers 

känslomässiga, psykiska och fysiska utveckling 

 Stötta elever på olika sätt exempelvis genom att hjälpa dem med stresshantering, 

utsatthet etc.  

 Stötta den pedagogiska personalen i exempelvis genus och hbtq-frågor 

 

Socialstyrelsen och Skolverket (2014) tar även upp flera exempel på förebyggande arbete 

vilka sammanställts i punktform: 

 Kartlägga verksamheten för att upptäcka riskområden 

Skapa övergripande rutiner för att upptäcka elever i behov av stöd 

 Medverka vid policyarbete på både huvudmanna- och skolenhetsnivå 

 Analysera uppgifter från hälsosamtal, enkäter m.m. och ha det som underlag vid 

utformning av åtgärder 

 Uppmärksamma särskilt sårbara grupper eller individer 

 Handleda arbetslag och även individer 

 Utveckla goda relationer mellan hem och skola 

 Ha stödjande samtal med elevgrupper och enskilda elever 

 Utreda och kartlägga elevers svårighet att nå målen 
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Bilaga: 2 

Missivbrev 
 

Hej! 

Vi är två studenter som läser på det specialpedagogiska programmet på Mälardalens högskola 

i Västerås. Nu går vi vår sista termin och ska skriva uppsats på avancerad nivå och vårt fokus 

är "Specialpedagogens roll inom elevhälsans uppdrag".  

Därför skulle vi vilja intervjua dig som jobbar som specialpedagog i inom elevhälsan. 

Intervjun kommer att spelas in och beräknas pågå omkring 45 minuter. Vi kommer att följa 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket betyder att detta är helt frivilligt och du 

kan när som helst avbryta ditt deltagande om du önskar. Alla uppgifter kommer att behandlas 

och förvaras så att inga obehöriga kan ta del av dem. Resultat kommer endast att användas i 

vår uppsats.  

Om du har funderingar eller frågor runt detta är du välkommen höra av dig.  

Tack för din tid! 

 

Carola Dalén          mejl: carola.dalen@gavle.se                         telefon: 073-0834362 

Lars Wiklund          mejl: lars.wiklund@edu.sandviken.se         telefon: 026-240356 

 

 

Handledare: 

Tina Hellblom-Thibblin 

 Fil.dr i pedagogik/PhD in Education 

 universitetslektor i specialpedagogik 

 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

 Mälardalens högskola, Box 883, 721 23 Västerås 

 021-101398, 0709 409728 
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Bilaga: 3 

 

Intervjuguide specialpedagoger inom elevhälsan 

 

1. Hur skulle du beskriva elevhälsans (samlade) uppdrag? 

2. Hur arbetar EHT på din enhet med det uppdraget? 

3. Hur uppfattar du din roll i elevhälsan och vilka arbetsuppgifter har du haft 

inom elevhälsan under den senaste månaden? 

4. Hur arbetar du hälsofrämjande och förebyggande? 

5. Vilka förväntningar (ex. på vad elevhälsan/specialpedagogen ska göra) 

upplever du från yrkesgrupper i skolan utanför elevhälsan?  

6. Ser du något som underlättar det hälsofrämjande och förebyggande arbetet 

utifrån din roll som specialpedagog? 

7. Ser du något som försvårar det hälsofrämjande och förebyggande arbetet 

utifrån din roll som specialpedagog? 

8. Hur uppfattar du din roll när det gäller elever i behov av särskilt stöd? 

9. Hur angår ditt arbete inom elevhälsan dessa elever? 

10. Hur jobbar du för att stärka elevernas självkänsla och för att för att stärka 

deras känsla/upplevelse av mening/sammanhang? 

11. Hur ser du på språket och kommunikationens betydelse i ditt arbete, 

exempelvis med elever, föräldrar och kollegor (utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv)? 

12. Hur samarbetar du med andra som exempelvis med andra inom elevhälsan, 

lärare, elever och föräldrar? 

 

 


