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kring sitt eget professionella uppdrag inom elevhälsan. 

 

År: 2016  Antal sidor: 43 

Syftet med denna studie är att studera hur specialpedagogen beskriver, uppfattar och resonerar 

kring sitt eget professionella uppdrag inom elevhälsan. Vi har genomfört studien genom att 

använda kvalitativ metod och halvstrukturerade intervjuer som datainsamlingsteknik. I studien 

har tolv specialpedagoger intervjuats. Specialpedagogerna har alla haft en 

specialpedagogexamen och arbetat i Mälardalen. De intervjuade specialpedagogerna har en 

varierad skolbakgrund och varierade yrkeserfarenheter. I tidigare forskning har det framkommit 

att elevhälsans organisation varierar och att det inte finns någon modell som anses bättre än 

någon annan. Det framkommer också att elevhälsoteamens förhållningssätt i arbetet med elever 

kan variera, det finns elevhälsoteam som arbetar både utifrån ett relationellt och ett kategoriskt 

perspektiv. Ett multiprofessionellt team har visat sig ha positiv effekt i arbetet med elever med 

olika riskfaktorer, men att effektiviteten i teamet har betydelse utifrån flera faktorer. Våra 

respondenters svar visar att rektorns ledning är avgörande för teamets arbete. Likaså är 

samverkan inom teamet betydelsefullt då flera uppgav att det kan finnas prestige mellan 

professionerna, vilket påverkar effektiviteten. Vidare uppgav specialpedagogerna att de är väl 

förtrogna med sina uppdrag, men att det är verksamheternas olika behov som styr dem till att 

arbeta med andra arbetsuppgifter. Det framkom bland annat att skolans socioekonomiska område 

har stor inverkan på specialpedagogens arbete. Då flera faktorer påverkar specialpedagogens 

profession kan vi konstatera att det är angeläget att specialpedagogen är tydlig med sitt uppdrag 

och bör arbeta fram rutiner för detta. Studien visar även att flera specialpedagoger talar om en 

önskan om att få arbeta mer på grupp- och organisationsnivå utifrån ett förebyggande perspektiv 

liksom med handledning av kollegor i arbetslag samt delta i samverkan med ledningsgrupp.  

Nyckelord: elevhälsa, jurisdiktion, kategoriskt perspektiv, relationellt perspektiv, socioekonomi och 

specialpedagog. 

 

 



 

 

Förord 

Stort tack till vår handledare Gunnlaugur Magnússon för vägledning och tips under arbetet med 

uppsatsen. Med värdefulla råd har vi lärt oss vikten av att fokusera och hålla den röda tråden i en 

flora av möjliga vägar för att angripa vårt tema.  

 

Vi vill även tacka de specialpedagoger som tog sig tid att intervjuas under vår studie. Ni har bidragit 

med värdefulla erfarenheter, tankar och åsikter. Dessutom har er fantastiska entusiasm, engagemang 

och ärlighet i varje intervjufråga givit oss nya kunskaper under vårt gemensamma arbete med 

uppsatsen.  

 

Till sist vill vi även tacka våra närmaste anhöriga som givit oss möjlighet att skriva denna uppsats 

och stöttat oss i arbetet. 
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BAKGRUND 

Inledning 

Under specialpedagogutbildningen vid Mälardalens Högskola har vi blivit uppmärksammade på och 

fått insikt i behovet av att arbeta förebyggande och främjande inom elevhälsan. Arbetet med 

elever i behov av särskilt stöd kräver att vi har ett extra genomtänkt arbetssätt för att 

få lärandet och det sociala sammanhanget att fungera. Det är därmed av stor vikt att skolan 

har ett medvetet arbetssätt och utvecklar lärandemiljön kontinuerligt utifrån individens behov. Goda 

förutsättningar i form av genomtänkt och förankrat förhållningssätt ökar elevens möjlighet till en 

positiv utveckling såväl i lärandet som socialt.  

 

Skollagen (SFS 2010:800) betonar att hälsa och lärande påverkar varandra i ett cirkulärt 

förhållande. Elevhälsa har i lagtexten blivit ett juridiskt begrepp där det ska finnas olika 

specialistkompetenser för att kunna genomföra gemensamma insatser inom specialpedagogiska, 

medicinska, psykologiska och psykosociala insatser till elever i behov av särskilt stöd. 

Huvudmannen avgör själv vilka som ska ingå i elevhälsan  liksom inriktningen på dess 

kompetens utifrån lokala behov och förutsättningar. Rektor kan anställa denna personal eller 

tillgodose detta på annat vis, men de olika professionerna ska ha adekvat utbildning som svarar 

mot elevernas behov av insatser. I lagtexten kräver man att det ska finnas utbildad personal i 

form av specialpedagogisk kompetens, psykolog och kurator så att elevernas behov av 

specialpedagogiska insatser tillgodoses. Texten ställer i och med detta inget formellt krav på att 

specialpedagogisk examen behövs för att uppfylla kravet på specialpedagogisk kompetens inom 

elevhälsan. Elevhälsans deltagande professioner ska arbeta efter socialtjänstlag (SFS 2001:453), 

arbetsmiljölag (SFS 1977:1160), diskrimineringslag (SFS 2008:567) samt lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387).  

 

Specialpedagogen ska i sitt professionella uppdrag inom elevhälsan och elevhälsovårdsteamet 

bidra till att eleven ska uppnå målen inom Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 samt Läroplan, examensmål och gymnasie-gemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011. Dessa läroplaner för alla Sveriges elever visar på att skolväsendet ska vila 

på demokratins grund. Alla som arbetar inom skolan ska främja alla elevers utveckling och 

lärande samt bedriva en utbildning som förankrar respekt för de mänskliga rättigheterna, 

demokratiska värderingar samt aktning för varje människas egenvärde. Skolan ska klargöra för 

elever och föräldrar vilka mål och krav skolan ställer och det ska finnas en tydlighet i fråga om 
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innehåll och arbetsformer, rättigheter och skyldigheter för att ge förutsättningar till inflytande 

och påverkan. Skolan ska tillsammans med hemmen främja elevernas personliga utveckling och 

vara ett stöd i deras ansvar för barnens fostran och utveckling samt harmoniska utveckling i en 

miljö som ger trygghet och vilja och lust att lära. Detta ska göras genom att skolans huvudman 

har en verksamhet som ständigt omprövas och utvecklas, att resultaten följs upp och utvärderas 

samt att nya metoder prövas och utvecklas i ett aktivt samspel mellan skolans personal och 

elever i nära kontakt med hemmen. Det omgivande samhället anses också vara en viktig part. 

Skollagen (SFS 2010:800) ställer krav på att rektor skyndsamt ska utreda elevers behov av 

särskilt stöd och elevhälsan ska ha hälsofrämjande aktiviteter som ger en grogrund till ett gott 

arbetsklimat på skolan. Elevhälsan ska delta aktivt i värdegrundsarbetet i alla årskurser som en 

viktig del i skolans helhet. Likaså ska elevhälsan utbilda lärarpersonalen regelbundet i 

exempelvis bemötande, lösningsinriktad pedagogik samt i arbetet mot mobbning och 

kränkningar. 

Lärandemiljön kan se mycket olika ut beroende på vilka resurser som finns att tillgå och hur man 

väljer att organisera arbetet på skolan. Erfarenhet och kompetens hos skolans olika 

professioner är olika och är en ytterligare faktor som påverkar arbetet på skolan. Elevhälsan har 

en central roll i det förebyggande och främjande arbetet och ska samverka med övrig personal.  

  

Vi vill i vår uppsats studera specialpedagogens arbete inom elevhälsan. Vi ställer oss några 

frågor om hur specialpedagoger med specialpedagogexamen arbetar inom elevhälsan med dess 

olika möjligheter och hinder samt hur de resonerar om sin egen roll i denna. 

  

Vi som har arbetat med denna studie arbetar båda två sedan många år inom skolan, Malin som 

specialpedagog och kvalitetsutvecklare samt Susanne som specialpedagog och utvecklingsledare 

i RH-skolverksamhet/särskola samt fritidshem. Malin har sin bakgrund och utbildning som 

grundskollärare åk 4-9 samt magisterexamen i specialpedagogik vid Uppsala Universitet. 

Susanne som fritidspedagog, arbetslivsstudier samt internationell och jämförande pedagogik vid 

Stockholms Universitet. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att studera hur specialpedagogen beskriver, uppfattar och resonerar 

kring sitt eget professionella uppdrag inom elevhälsan. 
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Frågeställningar 

Utifrån syftet har följande frågor formulerats:  

-Hur organiseras specialpedagogens arbete i elevhälsan? 

-Vilka möjligheter och hinder finns det för specialpedagogen inom elevhälsan? 

-Hur resonerar specialpedagogen om sin roll i elevhälsan? 

Teoretiska utgångspunkter 

Det finns ett stort intresse gällande skolan som verksamhet. Nästan alla människor har erfarenhet 

av egen skolgång alternativt anknytning till skolan på något sätt. Inom skolans olika områden 

finns det en mängd olika vetenskapliga rapporter att tillgå och kontinuerligt kommer det nya 

forskningsrapporter. I denna uppsats har vi valt att fokusera på forskning som rör 

specialpedagogens roll inom elevhälsan. Genom att utgå från de teoretiska utgångspunkterna 

sociokulturella och relationella perspektiven kommer vi att undersöka hur specialpedagoger i 

elevhälsoteam resonerar om sitt arbete och på vilket sätt som dessa perspektiv påverkar arbetet. 

Vi kommer även utgå från specialpedagogisk jurisdiktion där vi vill belysa en del av 

specialpedagogens yrkesroll och hur dennes profession framkommer i elevhälsan.  Perspektiven 

kommer ligga till grund i hela vårt arbete när vi studerar ett antal specialpedagoger verksamma 

ute på fältet. I Skollagen (SFS 2010:800) har elevhälsan blivit ett juridiskt begrepp. Utifrån detta 

perspektiv är det intressant att undersöka hur specialpedagogens kompetens används inom 

elevhälsan samt hur specialpedagogens yrkesroll och funktion belyses ur ett antal 

specialpedagogers perspektiv. 

 

Det relationella och kategoriska perspektivet 

De relationella och kategoriska perspektiven är två huvudperspektiv på hur man kan se på 

individen. Det relationella perspektivet ser individen som en relation i den omgivande miljön och 

har vuxit sig allt starkare inom det specialpedagogiska forskningsfältet de senaste två årtiondena. 

Inom det relationella perspektivet kan man se individen i tre olika processer: pedagogiska 

relationen, pedagogiska processer och pedagogisk kontext. Individen studeras i pedagogiska 

relationer och processer i sin pedagogiska kontext som ofta kan vara komplex och influerad av 

olika sociala sammanhang (Aspelin, 2013).  

 

Nilholm (2005) skriver om två olika perspektiv, det mer traditionella som har sitt ursprung inom 

områdena medicin och psykologi samt ett alternativt perspektiv som betonar sociala faktorers 
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betydelse för individen. Det mer traditionella perspektivet fokuserar på individen själv och har 

sin utgång i att "problem" som uppstår är individbundna. Inom synsättet kan åtgärdandet av ett 

problembeteende bli att eleven kategoriseras och särskiljs utanför klassrummet. Där får sedan 

eleven stöd inom olika områden så att eleven därefter når ett normalt fungerade. Det andra 

alternativet är det sociokulturella som har sin betoning på miljön runt individen. Problemen som 

eventuellt finns lyfts bort från individen, istället ges uppmärksamheten på omgivande faktorer. 

Specialpedagogiken blir här ett hjälpmedel att hantera olikheter i klassrummet. Nilholms (2005) 

och Aspelins (2013) texter handlar om samma eller liknande saker, men att det uttryckts i olika 

termer. 

 

Emanuelsson et al (2001) förklarar att de två olika perspektiven, det relationella och det 

kategoriska innebär radikala skillnader, men att det ena  inte alltid behöver utesluta det andra 

perspektivet. Dessa olika perspektiv påvisar skillnader och kan ligga som grund inom 

elevhälsans synsätt kring elever och vara ett verktyg i verksamheten. Som grund i det relationella 

perspektivet kan man se ”eleven i svårigheter” istället för ”eleven med svårigheter. I det 

relationella perspektivet kan skolans organisation behöva att ses över och detta kan vara en 

mycket tidskrävande process. 

 

Specialpedagogens jurisdiktion 

Specialpedagogen ska i sitt professionella uppdrag verka inom elevhälsan och elevhälsovårds-

teamet för att bidra till att uppnå målen inom skollag och läroplaner för den åldersgrupp man 

verkar inom.  Det förebyggande arbetet räknas som ett av elevhälsans huvuduppdrag och det 

betyder att elevhälsan ska rikta fokus på specifika återkommande problem, göra något åt saken 

så att problemet minskar eller upphör helt (Milered & Lindgren, 2014). Specialpedagogen har 

här en viktig uppgift att ombesörja så att elevhälsans förebyggande arbete genomförs då denne 

har utbildning inom exempelvis pedagogiskt arbete med barn i behov av särskilt stöd, sociala 

omsorgsprocesser, handledning och kollegiala samtal.  Specialpedagogen anses ”äga” de 

speciella kunskaper som krävs för att utföra dessa arbetsuppgifter. Inom professionsforskningen 

får begreppet professionell jurisdiktion (Abbott, 1988) innebörden att specialpedagogiska stöd 

som arbetsuppgift handlar om att ha ensamrätt att utföra arbetsuppgifter som definieras av 

behörighetsområdet till vissa klienter som barnen/eleverna på en skola. Behörighetsuppgifterna 

som avser arbetsuppgifter, klienter och kunskaper avser vilka arbetsuppgifter hen förfogar över 

och vilka förutsättningar man har för att klara detta uppdrag. Arbetsuppgifterna delas in i 

formella och icke formella arenor. Den formella arenan är vad som är uttalat offentligt som 

arbetsuppgifter medan den informella arenan är vad som egentligen sker på arbetsplatsen. Här 
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kan behoven styra vad som ingår i uppdraget. Lindqvist (2013) menar att begreppet jurisdiktion 

kan handla om arbetsuppgifter, kunskap, status och lön vilket kan ge upphov till strid eller 

förhandling emellan olika yrkeskategorier. Beckman (1989) har studerat makten att definiera ett 

arbetsområde och funnit att det hänger ihop med begreppet auktoritet. Professionell auktoritet 

visar på att exempelvis specialpedagogen är tilltrodd till att ha en speciell sorts kunskap och att 

ha förmågan att tolka dessa till skillnad mot vad den icke-professionella kan göra. Denna 

professionella auktoritet kan utgöras av informell och formell makt i yrkesutövningen i 

jämförelse med de andra professionerna inom elevhälsan.  

 

Tidigare forskning 

Elevhälsan  

Skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (SFS 2010:800) slår fast att elevhälsan inom 

skolan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom medicinska, psykosociala, 

psykologiska och specialpedagogiska insatser. Det är barnets och elevens bästa som ska vara 

utgångspunkten i arbetet och de ska ges möjlighet att få uttrycka sina åsikter kring alla frågor 

som berör dem. Hälsa och lärande påverkar varandra i ett cirkulärt förhållande Hälsofrämjande 

insatser anses gynna eleven så att denne kan uppnå sina kunskapsmål. Tidigare bestod 

elevhälsans fokus främst kring kroppslig hälsa, men i takt med välfärdssamhället har 

hälsoproblemen förändrats. Idag dominerar inte undernäring, tuberkulos och andra sjukdomar. 

Istället har olika typer av sociala, pedagogiska och relationella problem tagit överhand vilket 

ligger till grund för dagens elevhälsoarbete (Hjörne & Säljö, 2014). Skolverket och 

socialstyrelsen har gemensamt givit ut riktlinjer för arbetet inom elevhälsan (2014). Elevhälsan 

ska arbeta på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I teamet ska det ingå olika 

professioner; psykolog, läkare, skolsköterska, kurator och specialpedagogisk kompetens. I 

arbetet ska elevhälsan finnas med som en resurs för den hälsofrämjande skolutvecklingen dvs 

skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. 

Elevhälsan ska arbeta både på generell nivå och på individnivå.  

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) är det rektor vid varje skola som leder, samordnar och 

utvecklar det pedagogiska arbetet i sin enhets inre organisation.  Cobb (2014) visar i sin studie 

att en rektor har tre utvecklingsområden som hen ska ta hänsyn till för att kunna utveckla en 

specialpedagogiskt inriktad organisation: utveckla ett inkluderande förhållningssätt på skolan, att 

samverkan sker emellan personalen samt att utveckla ett föräldraengagemang. Dessa tre domäner 

utvecklas vidare i sju olika professionella kriterier för ett gott inkluderande ledarskap; vara en 
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visionär, en god samarbetspartner, coacha sina medarbetare, vara en god konfliktlösare samt ett 

gott föredöme för sina medarbetare, tolkningsföreträdare samt en god organisatör. 

Sammanfattningsvis kan ett ledarskap indelas i ett transformativt, ett distribuerande eller ett 

demokratiskt ledarskap. Garner & Forbes (2013) beskriver i sin artikel om SEND (Special 

educational needs and disability). De talar om vikten av att en rektor är såväl ett gott föredöme 

som en god chef. Detta kräver att rektorn har en djup pedagogisk kunskap och en stor förståelse 

av elevers olika utvecklingsstadier. Rektorer behöver ha en djup förståelse för hur olikheter kan 

förverkligas utifrån läroplanerna. Hen ska också arbeta mot att utveckla ett lärarkollegium där ett 

gott studieklimat råder för att uppmuntra elevernas lärandeprocesser.  

Jonas Höög (2011) har i en jämförande studie intervjuat 150 rektorer, elevhälsopersonal och 

lärare gällande elevhälsans organisation.  Det som framkommer är att det är stor variation i hur 

organisationen är utformad och att det inte verkar finnas någon modell som anses bättre än 

någon annan. Detta medför dock att personalen har egna prioriteringar och arbetsplaner. Få 

skolor sätter upp egna mål för elevhälsoarbetet, vilket innebär att det blir främst akuta ärenden 

som hamnar på prioriteringslistan. Vidare lyfts problematiken gällande värderingar i elevhälsan. 

Det finns olika perspektiv bland aktörerna och där kan det uppkomma en konflikt gällande vad 

som värderas högst tex meritpoäng kontra välbefinnande. 

Det är rektor som är ytterst ansvarig för elevhälsoarbetet och inom elevhälsan ska det finnas 

tillgång till specialpedagogisk kompetens, skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. 

Elevhälsoteamet ska fatta beslut i olika elevhälsofrågor och det är viktigt att teamet strävar efter 

att utveckla arbetsformer så att skolans verksamhet anpassas utifrån rådande behov. Thornberg 

(2008) skriver att undersökningar har visat att ett multiprofessionellt team har positiv effekt i 

arbetet med elever med olika riskfaktorer. Dock har det visat sig att effektiviteten i teamet har 

betydelse utifrån flera faktorer. Det är angeläget att sätta upp gemensamma mål, uppnå en 

symmetri i makt samt förtroende för att få ett välfungerande teamarbete hos de olika 

professionerna och för varandras kompetenser. Det kan också finnas kommunikationsproblem 

gällande olika begrepp som kan påverka tempot vid olika arbetsinsatser och arbetsförmågan i ett 

multiprofessionellt team.  Om teamet lyckas överbrygga denna språkliga svårighet kan det 

generera nya kunskaper hos varandra och ge möjlighet till utveckling av ett gemensamt 

professionellt språk. 

Elevhälsans professioner ska inte bara samverka inom teamet utan också med skolans övriga 

personal, elever samt med vårdnadshavare (Guvå, 2009). Specialpedagogen ska inom elevhälsan 

vara behjälplig vid skrivande av åtgärdsprogram samt ge specialpedagogiska insatser till elever, 

lärare samt arbetslag genom handledning i pedagogiska frågor (Jakobsson & Nilsson, 2011). 
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Specialpedagogisk samverkan och samordning inom exempelvis grundsärskolan kan vara 

omfattande då man inom denna verksamhet samarbetar i hög grad med personal inom barn- och 

ungdomshabilitering (sjukgymnaster, logopeder, hörselpedagoger och arbetsterapeuter).  Det är 

viktigt att elevhälsan och lärare samt övrig personal på skolan samarbetar utifrån samma synsätt 

kring eleverna inom såväl grundskola, grundsärskola samt gymnasiets grund -och särskola. 

Författarna menar att det kan förekomma skillnader i synsätt kring hur elevhälsa samt lärare 

önskar hur elever ska stöttas vid olika situationer. Lärarna kan vilja ha hjälp i det pedagogiska 

arbetet med en elev men inte stöd i de omgivande systemen. Här kan det ibland uppstå konflikter 

mellan elevhälsans professioner och lärarna. Det har visat sig att lärarnas tilltro och 

föreställningar gällande elevhälsan har stor betydelse för att åstadkomma ett framgångsrikt 

samarbete och så småningom ge effekter hos eleven.  

Hjörne & Säljö (2014) betonar i sin studie att det finns en tradition att problemen läggs på det 

enskilda barnet istället för i relation med miljön. I första hand ska orsaker fokuseras på 

omgivande aspekter. Det är angeläget att söka svar i svårigheter i omgivande miljön och inte 

fastna i den enskilde individens problem. När elever reagerar avvikande finns det en risk att de 

får en etikett och ett utanförskap i gruppen. Både den avvikande individen och omgivningen kan 

då uppfatta detta som en permanent egenskap. Därför är det viktigt att försöka förstå individens 

situation utifrån förhållandena och förstå vad kategoriseringar kan ge för effekter hos den 

enskilda individen (Ingestad, 2006). Guvås (2014) forskning visar även den att det kan finnas 

skilda föreställningar hur insatserna ska se ut på individnivå. Man ser ett problem hos eleven 

antingen som ”within the child” eller ”within the family”. Det förekommer därmed 

elevhälsoteam i praktiken som har ett kategoriskt förhållningssätt. 

 

Hjörne & Säljö visar i sin studie (2014) att det saknas dokumentation och systematiskt 

kvalitetsarbete i elevhälsan. Vidare behöver samtalskulturen i teamet utvecklas på skolorna till 

att bli mer kumulativt och insiktsfullt. Partanen (2012) beskriver att elevhälsans arbete inte är 

något konkret utan att det handlar i hög grad hur man förhåller sig i elevhälsoteamet. 

Förhållningssätt och bemötande är fenomen som belysts genom begreppen värdegrund, normer 

och värden. Elevhälsan ska ha ett hälsofrämjande och salutogent synsätt där friskfaktorer står i 

fokus. Salutogent synsätt innebär att vi ska söka efter hälsofrämjande faktorer som bidrar till 

hälsa, lärande och utveckling. Elevhälsan behöver även ha ledstänger dvs arbetsformer för 

gemensamt meningsskapande. I arbetet behöver det finnas en gemensam förståelse för begrepp, 

uppdrag, roller, ansvar och rutiner.  Denna förståelse behöver finnas såväl inom teamet och 

utanför.  
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Specialpedagogens profession  

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 

insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas 

utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. 

Skollagens andra kapitel i 25:e paragrafen reglerar elevhälsan med ovanstående text. Lagen 

reglerar att det är den specialpedagogiska kompetensen som ska motsvaras av specialpedagogens 

eller speciallärarens examen (Milered & Lindgren, 2014). Juul & Jensen (2012) talar om att 

pedagogiska institutioner når sina mål bäst och konstruktivt när pedagogernas omsorg om 

relationer utgör en grund och integreras i alla aktiviteter på skolan. Detta kallar de för 

relationskompetens och innebär att omsorg, lyhördhet och respekt för alla parter är en nödvändig 

förutsättning för att kunna lära sig sociala kompetenser. Författarna menar att den vuxne 

utvecklar sin relationskompetens i samspel med barnen och barnen utvecklar social kompetens. 

Inom undervisningssektorn kan arbetet med handledning baseras på formella och reella 

kompetens- och rollskillnader då handledaren är erfaren och ansvarig för samtalsprocessen. 

Handledning av skolpersonal som kan ha komplexa och känslomässiga belastande 

arbetsuppgifter kan ha behov av specialpedagogens kunskaper inom professionella samtal för att 

kunna samtala om de olika utbildningsprocesserna som sker i det pedagogiska arbetet på skolan. 

Då lärare får handledning kan skolan också garantera att det sker på ett kvalitetskontrollerande 

sätt vilket i sin tur är en garanti för att arbetet sker på ett etiskt sätt. Författarna menar att 

handledning garanterar att föräldrarna inte riskerar att bli offer för interna problem av en enskild 

medarbetare eller lednings- och olika arbetsgrupper på en skola. Specialpedagogen som i sin 

utbildning får kompetens inom kollegiala samtal blir en viktig företrädare för skolan som 

myndighet inom utbildningssektorn.  

 

Hägg & Kouppa (2011) beskriver att krav på professionalitet krävs vid möten med dem som ska 

vägledas, informeras och samtalas med. Inom exempelvis skolans område ställs det nya och 

stora krav på enskilda lärares kunnande då de ska klara av att möta olika människor på ett 

professionellt sätt. Lärarna ska också kunna ta ansvar för den process som sker. Ross (2008) 

skriver att det tyvärr är allt för ofta som potentiella begåvningar går förlorade i skolan. Det finns 

fortfarande bristande förståelse i skolor där elever med sociala- känslomässiga svårigheter och 

beteendeproblem missförstås. Dessa elever vill ingen annat än att få hjälp i att hantera sina 

svårigheter. Majoriteten av pedagogerna lägger ner stort arbete i att kunna möta dem, men 

känner att deras kompetens inte räcker till för att möta sina elever.  

Pedagogens erfarenhet, kunskap, ålder och arbetsmiljö är aspekter som spelar roll i arbetet med 

elever med funktionsnedsättning. Även vad som finns att tillgå i form av resurser för att kunna 
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möta elevens behov har betydelse för pedagogens arbete (Gal & Schreur mfl, 2010).  Här kan 

således specialpedagogen med sitt kunnande om dokumentation, förmågan att kommunicera och 

leda ett samtal ge betydelsefulla verktyg i arbetet med att vägleda och handleda skolans lärare 

enligt de uppdrag som krävs enligt styrdokument och lagar (Hägg & Kouppa, 2011). I en 

sammanläggande avhandling med fyra delstudier har Lindqvist (2013) forskat i hur olika 

yrkesgrupper inom skolan ser på arbetet med barn med särskilda behov. Studien är genomförd i 

en svensk kommun. Det första syftet med studien var att undersöka hur olika yrkesgrupper inom 

skola ser på specialpedagogens roll. Här framkom det att individinriktat specialpedagog/special- 

lärarstöd och handledning var gemensamt för alla yrkesgrupper. Däremot ansåg 

specialpedagogen att även arbete på organisationsnivå skulle ingå, vilket få ifrån övriga 

yrkesgrupper instämde med. Skolledarna ansåg att specialpedagogens huvudsakliga uppdrag var 

dokumentation, handledning och organisationsutveckling. Studien ville också undersöka hur 

specialpedagogen och skolledare förklarar varför en del elever har svårt i skolan. Det framkom 

att skolledarna ansåg att elevernas individuella brister var en viktig orsak och de svarade inte lika 

frekvent att det låg hos pedagogerna eller hos grupper som eleverna vistades i.  

 

Berglund (2000) poängterar att bemötandet med elever som uppvisar koncentrationssvårigheter 

utan tvekan ställer höga krav på pedagogen, det krävs stor kompetens  men också en psykologisk 

aktörsberedskap. Om pedagogen inte förmår att möta eleven äventyrar de sin egen hälsa men 

även elevernas studieresultat. Beaman (2007) lyfter skillnader i problembeteende emellan pojkar 

och flickor. Under lång tid har pojkarna stått i fokus och han menar att dagens undersökningar 

bekräftar detta. Beaman (2007) betonar att symptomen hos pojkar och flickor ser olika ut. 

Flickornas problembeteenden stör omgivningen lika mycket men märks inte på samma sätt. 

För att kunna arbeta främjande och förebyggande i skolan är det därför viktigt att ta reda på vad 

dessa orsaker beror på för att säkerställa att arbetet tar rätt riktning. Det är även angeläget att 

identifiera barn och ungdomar i ett tidigt skede och vilka elever som ligger i riskzonen för att 

utveckla ett problembeteende (Lagerberg & Sundelin, 2000). Avhandlingen Skolkomet 

(Karlberg, 2011) har belyst problembeteende utifrån olika förklaringsmodeller. Dessa modeller 

kan ligga till grund för att få en djupare förståelse över varför vissa barn och unga hamnar i 

problembeteenden. Karlberg menar att det kan finnas olika konflikter i omgivningen som skapar 

det, men också sociala och biologiska orsaker.  

Kerstin Bladini (2011) talar om handledning som en form av kontinuerligt lärande och stöd till 

skolans lärare. Detta kan göras genom handledningsgrupper för att upprätthålla ett professionellt 

förhållningssätt och utveckla deltagarna till att förstå hur olika situationer kan hanteras och 
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arbetas med. Specialpedagogen blir i detta sammanhang en kvalificerad samtalspartner inom 

specialpedagogiska frågor som berör det förebyggande arbetet inom elevhälsan med sitt arbete 

såsom rådgivning, vägledning, handledning, konsultation, stödsamtal till elever, skolpersonal 

samt föräldrar. Bladini ger exempel på olika forskare som talar om specialpedagogernas 

handledningssamtal utifrån olika begrepp. Det är exempelvis Ahlberg (1999) som talar om 

reflekterande samtal, Åman (2006) med sina tankar om yrkessamtal. Von Ahlefeld Nisser (2009) 

talar om kunskapande samtal, Bladini (2004) och Sahlin (2004) beskriver det som handledning. 

Gemensamt för dessa forskare är att de använder sig av ett specialpedagogiskt 

professionsperspektiv. Deras studier visar också att specialpedagogers handledningssamtal kan 

utveckla och bidra till en skolas utveckling för en inkluderande skola enligt de krav som 

styrdokumenten ställer. Kerstin Åman beskriver i sin avhandling att forskning om 

specialpedagogerna som yrkesgrupp har genomgått ett paradigmskifte från undervisande lärare 

till att bedriva ett mer handledande konsultativt samordnande arbete utifrån rollen att vara en 

specialist i förhållande till sina kollegor. I en amerikansk studie genomförd av Fisher, Frey och 

Thousand (2003) har man analyserat hur specialpedagogens roll förändrats över tid och vad som 

kommer att krävas i framtiden. Det som framkommer som centralt är att specialpedagogens 

arbete behöver förberedas och utvecklas i takt med övrig skolutveckling. Åman menar att det 

förväntas att specialpedagogen alltmer kommer att behöva arbeta som en resurs och 

förändringsagent gentemot skolans olika arbetslag. De samtal som genomförs skall ske utifrån 

ett perspektiv kring förutsättningar och miljö och inte utifrån ett individperspektiv på den 

enskilda eleven i ett relationellt perspektiv. I en jämförande studie gällande de 

specialpedagogiska utbildningarna genomförd av Hausstätter och Takala (2008) visar det sig att 

Finland och Norge har stor variation i hur utbildningarna är utformade, vilket ger olika 

förutsättningar för hur speciella kunskaper kan hävdas. Finlands mer strikta och gemensamma 

syn på utbildningen ger en ökad tydlighet för professionen medan Norges variation medför en 

mer otydlig roll där professionen kan bli svårare att hävda.  

 

Göransson et al (2015) visar att en arbetsuppgiftsfördelning emellan specialpedagoger och 

speciallärare visar att det finns en variation i hur stor del olika arbetsuppgifter man ägnar sig åt 

samt skillnader i respektive yrkesprofession. Det framkom bland annat att samverkan i 

elevhälsoteam varierar kraftigt och att en klar majoritet av specialpedagogerna, 60,8% 

samverkade 0,1-19 procent av sin arbetstid med elevhälsan. Det var dock 27,5% av 

specialpedagogerna som inte samverkade med elevhälsan över huvud taget. Undersökningen 

genomfördes inom olika skolformer. 
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Det finns även olika yttre faktorer som påverkar specialpedagogens och elevhälsans arbete som 

exempelvis skolans läge och upptagningsområde. Skolverket (2009) har kartlagt orsakerna till att 

elever i socioekonomiskt utsatta områden har försämrade skolresultat. De visar på att detta beror 

på en ökad segregation, decentralisering av skolan samt en alltmer differentierad och 

individualiserad undervisning vilket försvårar inlärningen för andraspråkselever. 

Skolsegregationen avseende föräldrarnas socioekonomiska bakgrund ökade mellan åren 1998 

och 2004. Skolverket gör åtskillnad mellan synlig och osynlig segregation. Den synliga 

segregationen är mätbar utifrån bakgrundsfaktorer som social bakgrund, kön och etnicitet. Den 

osynliga segregationen innebär att studiemotiverade elever söker sig till skolor där en hög andel 

av skoleleverna har svenska föräldrar med hög utbildningsbakgrund. Det finns teorier om vilka 

faktorer som påverkar eleverna individuellt utanför skolan såsom familjens hälsa, familjens 

sociala, ekonomiska och utbildningsmässiga situation, barnets relationer med jämnåriga och 

vuxna, familjens förankring och trygghet i grannskapet, fritidsaktiviteter och intressen utanför 

skolan. Obiakor (2007) menar att en multikulturell skola representerar en del i den ordinarie 

skolan. Detta innebär en respekt för en multikulturell pedagogik och mångfald, knutet till den 

ordinarie pedagogiken som traditionellt har förts på skolan, specialpedagogik samt kunskap om 

andraspråk, svenska som andraspråk (SVA). Författaren belyser vikten av en positiv relation 

emellan pedagogik och sociala variationer som finns kring elevernas lärandeprocess. 

Washington (1982) menade att det vid denna tid fanns förvånansvärt lite forskning gällande 

lärarens roll i segregerade skolor då denna mestadels inriktade sig mot elevernas utveckling och 

inte beskrev dessa faktorer som en samverkande faktor. I sin undersökning kunde författaren 

konstatera att lärarna ansåg att det var viktigt med att eleverna skulle ges lika möjligheter till att 

utvecklas och att försöka uppnå sin fulla potential men att de upplevde att de hade brist på 

pedagogiskt arbetsmaterial för att kunna nå upp till detta. Det var också viktigt att ha ett 

inkluderande och respektfullt förhållningssätt till multikulturella olikheter. Tartwijk et al (2009) 

studerade vilka strategier som ligger till grund för att skapa en framgångsrik undervisning i ett 

mångkulturellt klassrum. Lärarna hänvisade till vikten av att upprätthålla tydliga rutiner och 

sunda regler så att en positiv atmosfär genomsyrade klassrumsklimatet. Strategierna syftade till 

att främja elevernas uppmärksamhet och engagemang men handlade betydligt mindre om 

strategier för att fastställa och genomdriva regler. 

D-Webster (2014) menar att forskningen inom socialt arbete i skolan har fått begränsad 

genomslagskraft och att den inte har lyckats hävda sig i elevhälsoarbetet. Forskning kring 

skolsocialt arbete handlar om skolan som risk-respektive skyddsfaktor, om skolan och psykisk 

ohälsa, om vad som påverkar skolprestationer, om elevhälsans organisering och praktik och om 

utsatta barns skolgång. Hon menar vidare att oavsett socioekonomisk uppväxtbakgrund bör 
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elever med låga betyg i grundskolan betraktas som en riskgrupp för framtida sociala och 

psykiska problem då det är de låga betygen som är den största riskfaktorn. Då elevhälsan har att 

arbeta efter Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) där det står inskrivet om barn och ungas rätt till 

skolgång ska socialnämnden vid beslut om vård bland annat uppmärksamma i elevens vårdplan 

och genomförandeplan hur skolgången ska ordnas inom ramen för socialtjänsten.  

 

METOD  

Metodval 

Vi har valt att använda oss utav kvalitativ forskningsansats när vi genomfört våra intervjuer. Den 

kvalitativa forskningsintervjun ger möjlighet att få en nyanserad bild av upplevelser och 

erfarenheter hos den som intervjuas (Kvale & Brinkmann, 2009). Den kvalitativa intervjun ger 

således kvalitativ kunskap och ger förståelse från vardagsvärlden ur den intervjuades perspektiv. 

Intervjuaren tolkar och registrerar vad som framkommer och ny kunskap frambringas utifrån ett 

mellanmänskligt sampel. I studien har intervjuerna genomförts med verksamma 

specialpedagoger såväl i grundskolan som inom gymnasieskolan.  

 

Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade dvs med en del öppna frågor. Denna metod 

valdes för att öka möjligheten till ökad förståelse där både bredd och djup finns med, men även 

för att få möjlighet till ett friare samtal i jämförelse med en strukturerad intervju (Bjørndal, 

2005). Vi utgick ifrån en intervjuguide som skapade teman utifrån ett antal frågor vilka vägledde 

oss fram i samtalet (Fejes & Thornberg, 2015). Målet med intervjuerna var att få fram data från 

specialpedagogerna, hur de beskriver och resonerar gällande sitt arbete i elevhälsan.  

Deltagare och urval 

I studien blev tolv specialpedagoger med specialpedagogexamen intervjuade och dessa var 

verksamma både inom grundskola och gymnasieskola. De intervjuade respondenterna var 

anställda inom såväl kommunala som fristående verksamheter i Mälardalens 

upptagningsområde. Specialpedagogerna hade olika lång erfarenhet och en varierad utbildning 

inom respektive skolformer. I uppsatsen valde vi att inte skilja på dessa olika aspekter utan alla 

intervjupersoner har endast kallats för respondenter.  

Genomförande 

Vi kontaktade olika grundskolor och gymnasium som hade tydlig information och 

kontaktuppgifter på respektive skolas hemsida. Det var skolor som ligger i olika kommuner 
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inom Mälardalen. När vi fick kontakt med specialpedagoger som visade intresse skickade vi ut 

missivbrev (se bilaga 1) till ansvarig specialpedagog. I detta brev blev specialpedagogen 

tillfrågad om han/hon kunde tänkas ställa upp på en intervju. De blev informerade om vilka vi är, 

hur intervjun skulle gå till och vilket syftet är med studien. Dessutom fick specialpedagogerna 

information om de forskningsetiska principerna som innebär att de kan avbryta intervjun när de 

ville och att all information skulle avidentifieras. När respondenterna tackade ja kontaktade vi 

dem för att boka tid för intervju så snart som möjligt. En tidsplan togs fram där det framgick att 

intervjuerna skulle genomfördas under olika tider under en fyra veckors period. Alla intervjuer 

spelades in med hjälp av Iphone eller Ipad, därefter transkriberades intervjuerna inför kommande 

bearbetning. För att säkerställa att all information kom med samt för att ha underlag vid 

eventuellt tekniskt strul skrev vi även stödanteckningar.  

Dataanalys 

Vid analysen av intervjutexterna har vi inspirerats av Granheim & Lundman (2004) kvalitativa 

analys. De beskriver analysen som en process i flera steg. Det första steget innefattar läsning av 

texten flera gånger för att skapa en helhet, när en känsla för texten infunnit sig tas 

meningsbärande enheter ut, dessa enheter ska vara tydligt kopplade till uppsatsens syfte. Därefter 

ska de meningsbärande enheterna kortas ner för att underlätta och förenkla fortsatt analysarbete. 

Slutligen sker en kategorisering av datan som sedan bildar en helhet med övergipande teman.  

 

I vår analys spelade vi in alla intervjuer med hjälp av Iphone eller Ipad för att säkerställa att allt 

kom med. Efter varje utförd intervju transkriberades var och en av intervjuerna ordagrant.  Kvale 

& Brinkmann (2014) lyfter komplexiteten i att transkribera, det talade ordet ska skrivas ner till 

text utan att påverka innehållet. Vi kan instämma med att transkriberingen utmanande oss och att 

pauser, uttryck och talspråk var några saker som vi fick arbeta lite extra med för att säkerställa 

innehållet.  När transkiberingen var klar läste vi igenom hela textmaterialet för att få en översikt 

och för att få en helhet över innehållet. Vi delade dokumenten mellan varandra via email för att 

lätt kunna ta del av varandras intervjuer. Vi läste även igenom varandras transkriberingar för att 

säkerställa att vi tagit del utav varandras intervjuer. När vi blev klara med detta moment bokade 

vi en träff för att lägga upp en plan för fortsatt analysarbete. Analysarbetet genomförde vi 

tillsammans med fysiska träffar, telefon- och mailkontakt. Vid dessa tillfällen började vi med att 

sätta oss ner tillsammans och gick igenom en intervju i taget. Vi tog även fram ett kalkylblad där 

vi skrev in våra frågor och lämnade två tomma kolumner där svar och kommentarer fylldes på i 

vår analys. Tolv enskilda resultattabeller togs fram och dessa märktes upp med kod R1-R12, 

detta för att särskilja och namnge dem. R står för respondent och 1 för numret på den 
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intervjuade. Vi letade efter likheter, olikheter och mönster i den sorterade datan. Därefter 

tematiserade vi våra data och rubriker för dessa teman valdes utifrån vad som framkommit  

under intervjuerna. När vi hade tematiserat våra data skrev vi vår analys med teman som 

underrubriker. Vår teoretiska bakgrund och syfte fanns med under hela analysen som en grund i 

sökande av substans i resultatet.  

Tillförlitlighet och etiska överväganden 

I en kvalitativ studie är det angeläget att vara medveten om det forskningsetiska området. Vad 

som förväntas av en forskare gällande uppförandekrav och vilka överväganden som behöver 

beaktas. Forskaren behöver exempelvis genomföra överväganden där individskyddskravet har en 

stark roll i att skydda från skada och kränkning hos respondenterna. Individskyddskravet delas in 

i fyra olika områden, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2013). Vi har tagit med oss dessa aspekter under hela vår 

process. Efter vi kontaktat skolorna och fått svar skickades ett missivbrev ut (se bilaga 1) där 

beskrevs syfte, tillvägagångssätt och forskningens översikt. När missivbrevet nått fram och 

respondenterna tagit del utav informationen gav de sitt samtycke. I missivbrevet förtydligades att 

framkommen data endast kommer att användas till denna forskning och att de fick avbryta sitt 

deltagande när det vill. När vi fått samtycke kontaktade vi personligen varje respondent och 

bokade tid för intervju. Tid och plats bokades i god tid och utifrån önskemål som passade både 

respondenter och oss forskare. Varje intervju inleddes återigen med att informera om 

individskyddskravet, syftet med studien och hur vi skulle gå tillväga. Allt spelades in med 

samtycke från respondent. Vi betonade konfidentialitetskravet där alla intervjupersoner blir 

avidentifierade samt nyttjandekravet där framkommen data endast nyttjas till aktuellt 

forskningssyfte. Denna uppstart av respektive intervju var värdefull för att skapa en trygghet och 

tillit till oss som intervjuare.  

Reflexivitet 

Fejes & Thornberg (2015) beskriver begreppet reflexivitet, de lyfter fram forskarens betydelse som 

person. Forskaren styr studien och behöver kontinuerligt reflektera och problematisera sina 

metodval, utgångspunkter och perspektiv för att öka sin egen påverkan och medvetenhet i 

processen. Perspektivmedvetenhet är ett annat begrepp som Larsson (2005) lyfter som en 

utgångspunkt i forskningen. Det innebär att läsaren vid första mötet med studien ska kunna avläsa 

vilka antaganden och vilken förförståelse som ligger till grund i arbetet.  

 

Vi som genomfört denna studie arbetar båda som specialpedagoger och är yrkesverksamma inom 

skolan sedan många år tillbaka. Det har underlättat vår studie då vi hade god kännedom om skolan 
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som organisation, elevhälsan och specialpedagogen roll. Vi har dock varit medvetna om att det 

också kan ha påverkat studien negativt då det kan ha funnits förväntningar och erfarenheter som 

påverkar vårt förhållningssätt. Inför våra intervjuer hade vi gemensamt arbetat fram frågor som vi 

ansåg var neutrala och tillräckligt öppna för att respondenterna fritt skulle kunna tolka dem utan vår 

påverkan. Vidare har vårt analysarbete av intervjuerna genomsyrats av en medvetenhet om att inte 

analysera mer än vad som explicit framkommit, dvs genom att vi gör antaganden utifrån vår egen 

förförståelse. 

 

RESULTAT 

Resultaten kommer att presenteras utifrån en kvalitativ innehållsanalys utifrån intervjuerna med 

tolv specialpedagoger. Vi har valt att dela in resultatet i fyra olika teman: specialpedagogens 

egen insikt om sin egen profession, rektorns betydelse, professionernas samverkan inom 

elevhälsan och  det socioekonomiska områdets betydelse. Vi benämner respondenterna som R1-

R12. Alla respondenter finns representerade som en grund i texten, men det är en ojämn 

representation. Varje tema avslutas med en analys som kopplas till de teoretiska 

utgångspunkterna.  

 

Specialpedagogens insikt om sin egen profession 

Övervägande del av de intervjuade specialpedagogerna upplever att de har en stor frihet i hur de 

utformar sina olika uppdrag inom sin profession.  Uppdragen ges oftast via rektorn under de 

gemensamma elevhälsomötena.  

Vi diskuterar varje ärende och utifrån ärendet vilken roll man har, vilket uppdrag man kommer att 

ha vid varje ärende. Så fort det är något inlärningsrelaterat, frågor som handlar om miljön, 

påverkar på eller bemötande eller så är det en del av min profession / Jag tycker det är en jätte 

tydlig skillnad på speciallärarna och specialpedagogerna. Jag har ledningen med mig på det. (R10) 

Flera specialpedagoger uppger att de är förtrogna med vad som ingår i deras roll och  vilka 

arbetsuppgifter som finns beskrivet, men att behoven styr dem  till att arbeta på annat sätt ibland. 

En specialpedagog som arbetar på två olika skolor uppger att hon upplevt hur arbetsuppgifterna 

styrs av de olika verksamheternas behov. Några specialpedagoger uppger att de själva har fått 

möjligheten att påverka sina arbetsuppgifter och tycker att deras kompetens tas tillvara utifrån 

specialpedagoguppdraget. En specialpedagog uppgav att det lätt togs för givet att hon skulle 

arbeta som resurs. Lösningen på detta var att genomföra schemaändring var sjätte vecka så att 
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det inte blev en statisk roll. Flera specialpedagoger uppger att det är viktigt att själv vara tydlig i 

sin profession och att arbeta fram rutiner utifrån detta. Abbots Juridiktion (1998) lyfter 

arbetsuppgifters formella och informella innebörd. I vår analys visar det sig att det informella 

uppdraget dvs verksamhetens behov i stor grad styr specialpedagogens arbete. 

Vi arbetar nära med rektor, kollegor och ämneslärare. / Ärenden kan komma direkt till mig via en 

lärare. Då brukar jag alltid be läraren  skriva ett mail till mig och rektorn. Det är alltid bra att 

skicka för att få dokumentation. Det kan också vara elev som kommer direkt till mig eller föräldrar 

som hör av sig. Ser jag att det är ett mindre uppdrag som rör mest mig så har jag alltid ett enskilt 

möte med eleven. Sedan tar jag upp det på mötet som jag har med min rektor. Är det att jag ska in 

och observera i en klass då är det alltid via rektorn. (R11) 

Specialpedagogerna lyfter bland annat handledningssamtal som en återkommande arbetsuppgift 

och som en viktig del i rollen som specialpedagog. En specialpedagog anser dock att det finns en 

svårighet i att handleda och samtidigt finnas med som en kollega.  Abbott (1998) beskriver att 

ensamrätten till att utföra en arbetsuppgift kan ses som en behörighetsgivande arbetsuppgift med 

vilket en viss profession anses ha befogenhet att utföra.  Dessutom ska det finnas förutsättningar 

till att utföra arbetsuppgiften. De flesta specialpedagoger anser att det finns förutsättningar för 

detta med ett undantag då en specialpedagog inte fullt ut upplever inte att hen är 

behörighetsgivande, dvs känner inte legitimitet gentemot sin kollega.  

Jag har inte typiska handledningssamtal. Jag har kommit fram till att jag tänker inte-jag vill inte 

därför jag tror inte att det är bra. Det funkar inte, jag kan inte samtidigt handleda dem i en känslig 

situation, samtidigt vara deras kollega och titta på strukturer. Det är fel! Vi måste hitta min roll! 

Men jag har landat i att det är inte bra.  Meningen är att jag ska handleda. (R6)  

Jag har jobbat länge inom skolan och vet att jag har en styrka i mötet. Om vi kan jobba mer med 

kollegialt lärande och få spridning i detta, ger ju det större effekt. Men man måste ju få mandat för 

detta i så fall. (R2) 

Utöver handledning och elevhälsteams arbete uppger flera specialpedagoger att de arbetar främst 

med individbundna ärenden. Det som bland annat nämns är att de skriver pedagogiska 

kartläggningar, hjälper till att organisera skolarbetet, arbetar som pedagogiskt stöd i klasser och 

är med på möten med elever och vårdnadshavare. Tiden är en faktor som tas upp återkommande 

och verkar ha stor betydelse för prioriteringar av arbetsuppgifter.  

Vid dokumentation så måste man hitta ett sätt som man gör snabbt. Det man bara kan klippa och 

klistra…dyslexi, språkstörning, adhd så man bara kan plocka de formuleringar som stämmer. Som 

man har färdiga formuleringar. (R7) 
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Milered & Lindgren (2014) beskriver att elevhälsans främsta uppdrag är att verka främst 

främjande och förebyggande för att motverka återkommande problem. Flera specialpedagoger 

uppger att de har en önskan om att få arbeta mer förebyggande på ett övergripande plan t ex med 

kollegahandledning, arbetslag och samverkan i ledningsgrupp. En specialpedagog betonade att 

kompetens och erfarenhet finns, men inte mandat från ledningen. Några specialpedagoger 

uppgav att de sitter med i ledningsgruppen och får möjlighet att arbeta med ett 

specialpedagogiskt perspektiv på organisationsnivå.  

En analys kring ovanstående visar att respondenterna är väl förtrogna med vad som ingår i deras roll 

som specialpedagoger  men att det är de aktuella individbundna ärendena i verksamheterna som styr 

dem till att arbeta på ett annat sätt. Det förefaller som att specialpedagogerna arbetar utifrån ett 

relationellt perspektiv där deras arbetsuppgifter styrs utav pedagogiska relationen, pedagogiska 

processer och pedagogisk kontext vilka är influerade av olika sociala sammanhang (Aspelin, 2013). 

Flera av dem har en längtan efter att få arbeta mer på grupp- och organisationsnivå utifrån ett 

förebyggande perspektiv med kollegahandledning, arbetslag och samverkan i ledningsgruppen. 

Detta förefaller intressant då specialpedagogen inom elevhälsan och elevhälsovårdsteamet ska bidra 

till att uppnå målen inom skollag och läroplaner för att arbeta förebyggande inom elevhälsan. 

Abbott (1988) anser att specialpedagogen i sin jurisdiktion skulle kunna ”äga” dessa speciella 

kunskaper för detta. 

Rektorns betydelse 

I vår undersökning har det framkommit att rektorn har en mycket viktig roll för hur arbetet inom 

elevhälsan ska bedrivas då rektorn har en avgörande roll i beslutsfattandet samt leder elevhälso-

mötena, med några få undantag.  

Den rollen är stor och viktigt och ansvarig för elevhälsan. Ingen av skolorna jag jobbar har rektorn 

delegerat över det. Det känns bra, det känns viktigt att de finns med i diskussionen om arbetslag, 

klasser etc. Det skulle inte kännas meningsfullt annars. (R5) 

Elevhälsans möten ses som ett beslutsforum där rektor får en inblick kring vad som 

argumenteras och diskuteras gällande elevhälsoteamets olika åsikter då de kan ha olika ingångar 

och kompetenser inom ett ärende.  

 

Ja det är ju jätte viktigt att de finns med vid beslutfattande annars är det svårt att ta beslut. Sedan 

är det ju bra att rektorn får höra vad vi pratar om så att de får inblick. Vi kan ha olika åsikter och 

sedan diskuterar vi olika saker. Vi kanske inte alltid är överens men då går vi vidare och accepterar 

det. (R4) 
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Det framkommer i vår undersökning vikten av att som specialpedagog ha ett gott samarbete med 

rektorn för att kunna få legitimitet inom elevhälsan. Majoriteten av specialpedagogerna betonar 

rektorns betydelse då rektor innehar en maktposition vilken kan ge specialpedagogen tilltro till 

att  besitta en specifik kunskap med förmågan att genomföra saker som icke professionella kan. 

Beckman (1989) har studerat makten att definiera ett arbetsområde och kopplar det till begreppet 

auktoritet. Professionell auktoritet visar på att specialpedagogen är tilltrodd till att ha en speciell 

sorts kunskap och att hen har förmågan att tolka dessa till skillnad mot vad den icke-

professionelle kan göra. Denna professionella auktoritet kan utgöras av informell och formell 

makt i yrkesutövningen i jämförelse med de andra professionerna inom elevhälsan.  

Jag har fått en bra roll då jag har fått en väldigt bra status i min rektors ögon. Hon lyssnar på mig. Oftast 

får jag igenom det jag vill. Jag är väldigt noggrann med vad jag går med. Tänker över vad jag vill säga 

och hur jag ska lägga fram det. Försöker göra det på ett bra sätt så att jag får med henne. Det är bra om 

man har en bra strategi. (R8) 

En specialpedagog i vår undersökning har givits en utökad delegation av sin rektor för att 

förbereda dagordningen samt leda elevhälsoteamsmötena. I detta fall har rektorn en mer 

deltagande roll istället för att vara mötesordförande. En annan specialpedagog anser att hon har 

börjat närma sig en biträdande rektorstjänst i sin yrkes-utövning.  

Varje år som det är skolstart brukar jag ställa frågan till min rektor: Var tycker du jag befinner mig 

just nu speciallärare eller specialpedagog? /Utöver detta har jag ingått i en pedagogisk 

ledningsgrupp där rektor har lett arbetet. / Jag får tala om för min chef vilken roll jag anser jag 

behöver ha. (R2) 

Jag ingår i EHT och har en ganska ledande roll inom den. Jag arbetar väldigt nära rektorerna och 

de använder mig väldigt mycket som en expert inom vissa frågor. Jag är lite åt biträdande 

rektorshållet. (R6) 

Flertalet av specialpedagogerna berättar att det är den som har mest kompetens inom ett område 

som går vidare inom ett elevärende. De anser dessutom att det är viktigt att elevhälsoteamet 

arbetar tvärprofessionellt med övergripande frågor. Milered & Lindgren (2014) menar att 

specialpedagogen har en viktig uppgift inom elevhälsan att ombesörja så att elevhälsans 

förebyggande arbete genomförs då denne har utbildning inom exempelvis pedagogiskt arbete 

med barn i behov av särskilt stöd, sociala omsorgsprocesser, handledning och kollegiala samtal. 

Specialpedagogen anses ”äga” de speciella kunskaper som krävs för att utföra dessa 

arbetsuppgifter.  
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Hälften av specialpedagogerna anser att deras respektive rektor är tillgänglig för att konsultera i 

olika frågor om verksamhet, likabehandlingsplan samt skolutvecklande frågor. Dessa möten kan 

ske i större eller mindre konstellationer med olika typer av personal. I vissa fall har man en 

”specgrupp” på sin skola där man träffas som arbetslag (specialpedagog och speciallärare) för att 

fokusera på elever som har extra anpassningar och hur man sinsemellan ska organisera sig för att 

tillgodose elevens behov, för att lösa situationerna innan ett elevhälsoteamsmöte. För vissa andra 

specialpedagoger är elevhälsoteamsmötena det forum där man enbart träffar övriga 

specialpedagoger samt rektor på sin skola.  

Rektorn och biträdande är väldigt tillgängliga. När jag har oro går jag in och bollar vem som ska 

ta / Rektorn och jag är kvar ganska länge på kvällarna. Det är en bra stund om man kan kolla av 

utan stress tillsammans. Vi sitter nära varandra och kan checka av saker. (R7) 

Rektorn är tillgänglig att konsultera i olika frågor för verksamheten i stort och med dem 

skolutvecklingsfrågorna. Likabehandlingsplan i konstellation med rektor. (R9) 

Rektor är ytterst ansvarig för att elevhälsan fattar beslut i olika elevhälsofrågor och att 

elevhälsoteamet strävar efter att utveckla arbetsformer så att skolans verksamhet anpassas efter 

rådande behov.  

Rektorn leder främst mötena, men elevhälsan är ju så mycket mer egentligen. Den kontakt som är 

mellan oss som specialpedagoger är främst på mötena. Man efterfrågas inte självklart. Jag jobbar 

på och har inte direkt erbjudit min hjälp. Jag jobbar på och gör såklart det som efterfrågas, men 

specialpedagogen är inte en del i arbetet tex organisationsfrågor eller framåt gällande klasser och 

vi ska tänka kring stöd, det är synd. (R1) 

En analys kring ovanstående visar att respondenterna anser att rektorn har en mycket stor 

betydelse för beslutsfattandet liksom för hur arbetet inom elevhälsan ska bedrivas. Flertalet av 

specialpedagogerna anser att det är den som har mest kompetens inom ett område som går vidare 

inom ett elevärende. Detta kan knytas till Milered & Lindgren (2014) som talar om ett yrkes 

professionella uppdrag liksom Abbott (1988) som inom professionsforskning talar om begreppet 

professionell jurisdiktion.  

Professionernas samverkan inom elevhälsan 

Samverkan inom elevhälsan har visat sig ha en stor variation i vår studie. De olika 

professionerna kan  samverka på olika sätt och i olika utsträckning. Rektor, kurator, 

specialpedagog och skolsköterska ingår i elevhälsoteamet i de flesta skolor. I några 

elevhälsoteam ingick även speciallärare och studie-yrkesvägledare. Rektorn leder de formella 

mötena i flertalet undersökta skolor. Majoriteten av elevhälsoteamen hade veckovisa 

elevhälsomöten, men det förekom också mer sällan på några skolor. Det som även framkommit i 
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intervjuerna är att flera specialpedagoger upplever att det finns tilltro inom teamet och att ett nära 

samarbete finns mellan professionerna. Skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (SFS 

2010:800) slår fast att elevhälsan inom skolan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande 

genom medicinska, psykosociala, psykologiska och specialpedagogiska insatser. Vi har sett att 

strukturen i teamen uppfyller detta krav, men flera specialpedagoger har en önskan om att 

utveckla det främjande och förebyggande arbetet i teamet.  

Se varför eleverna hamnar där de gör. Vad kan vi göra för att förebygga etc. Det är drömmen, 

sedan får vi ta små steg i taget. Jag tror inte vi kan vänta in att bli klara med akuta ärenden. Utan 

man får bestämma sig. (R1) 

I vår studie framkommer det att det finns både formellt styrda möten, men också informella 

möten mellan de olika professionerna. En specialpedagog lyfter den fysiska närheten till 

varandra som en framgångsfaktor i arbetet. Av de intervjuade skolorna uppgav några att de hade 

deltidsarbetande personer i elevhälsoteamet, detta ansågs försvåra samverkan. Dock uppgav en 

specialpedagog att det inte var något hinder så länge det fanns en flexibilitet i teamet. 

Vi försöker tänka utifrån olika kompetenser i ärenden. Vi lyssnar och tänker, lyfter fram utifrån min 

profession. Vem som talar mest beror på ärenden. Jag är ofta den som lyfter ärenden, men det kan 

även komma från andra. (R3) 

En specialpedagog lyfter styrkan i att man är olika individer med olika kompetenser och att alla 

ska få talutrymme utifrån ärendet som tas upp. 

En annan specialpedagog uttrycker att det inte finns något elevhälsteam i den meningen att man 

arbetar mer som ett elevvårdsteam. Vidare lyfts problematiken av att det saknades fler 

gemensamma möten där samverkan kan komma till för elevens bästa. På en annan skola betonar 

specialpedagogen att skolsköterskan arbetar mycket med diagnoser och att det påverkar övriga 

funktioner i arbetet då det är lätt att hamna i diagnostänket. Emanuelson et al (2001) förklarar att 

ett arbete med både kategoriska och relationella perspektivet kan förekomma, men att den ena 

inte behöver utesluta den andra. Övervägande del av specialpedagogerna har uppgett att de har 

varierade arbetsuppgifter som stärker denna kombination av att elevhälsoteamen arbetar med 

båda teorierna parallellt. 

 

Lindqvist (2013) lyfter begreppet jurisdiktion  och betonar att det kan finnas en strid och 

förhandling mellan olika professioner.  Det kan handla om lön, arbetsuppgifter, kunskap och 

status. Majoriteten av specialpedagogerna bekräftar att förekommit strid emellan de olika 

professionerna i mindre eller större utsträckning. Detta har skapat en del samarbetssvårigheter 

inom teamet. Flera specialpedagoger har erfarenhet av att en slags prestige emellan 
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skolpsykologen och övriga i teamet. Specialpedagogerna har då upplevt att skolpsykologen fått 

ett större mandat och tagit ett större talutrymme än övriga.  

Psykologen tyckte att det hon ansåg var det rätta. Hon godtog inte andra infallsvinklar. Utan hon 

var psykologen och visste det rätta. Hon ansåg att vi uppfattade en elev fel, att hon ansåg något 

annat. Hon kan inte sätta sig på alla sina hästar så att säga. Ibland måste man se det i ett 

sammanhang. (R8) 

Däremot kan jag känna att psykologen trycker till mig ibland. Jag kan ju inte vissa saker 

ibland...jag lär mig av det också...han kan bli irriterad ibland. Ah, jag får väl lära mig...Det är ju 

rätt påpekande…(R7) 

Det framkommer också att det på en skola har funnits tveksamheter i vad en kurator ska göra. 

Specialpedagogen har efterfrågat ett samarbete kring pedagogiska frågor, vilket har visat sig vara 

svårt. Kuratorn hade då hänvisat till att hon inte hade en pedagogisk kompetens. Det hade dock 

blivit en förändring under detta läsår, vilket specialpedagogen sett som mycket positivt. På en 

annan skola hade kuratorn och specialpedagogen ett mycket tight samarbete redan från början, 

däremot saknandes ett samarbete med studie-yrkes vägledaren. I två intervjuer framkom det 

också att det fanns olika intresseområden där personligheten var avgörande dvs hur starkt man 

orkade strida för sitt område. 

Ibland kan det sociala ta överhanden, naturligtvis handlar mycket om mående, men tycker att det 

pedagogiska ska vara det största fokus. (R12) 

Några specialpedagoger upplevde att det inte fanns någon prestige mellan professionerna. Alla 

hjälptes åt och hade fokus på elevens bästa. Med den förändrade läroplanen lyfte en 

specialpedagog att det blivit enklare att samarbeta över gränserna. 

Den nya skollagen gällande sekretess har gjort det hela mer jämlikt. (R2) 

En analys kring ovanstående visar att respondenternas arbete inom elevhälsan har en stor 

variation, olika professioner samverkar på olika sätt och i olika utsträckning, rektorn leder de 

formella mötena samt att det finns en tilltro inom teamet och ett nära samarbete emellan de olika 

professionerna. Likaså lyfts det fram att den fysiska närheten till de andra i teamet är en 

framgångsfaktor liksom att det är eleven som är i fokus och att de olika kompetenserna 

samverkar för elevens bästa. Milered & Lindgren (2014) menar att elevhälsans huvuduppdrag är 

att rikta fokus på specifika återkommande problem, göra något åt saken så att problemet minskar 

eller upphör helt. Flera specialpedagoger uppger att de har en önskan om att utveckla det 

främjande och förebyggande arbetet liksom att man önskar fler gemensamma möten för 

samverkan för elevens bästa då det förekom att professionerna arbetade parallellt med varandra. 
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Det framkom även att det förekommer prestige emellan de olika professionerna i mindre eller i 

större utsträckning vilket kan ha medfört samarbetssvårigheter.  

 

Det socioekonomiska områdets betydelse 

I vår undersökning har det vid några svar framkommit att specialpedagogen påverkas i sin 

yrkesutövning av skolans socioekonomiskt utsatta närområde. I arbetet med individer lyfter 

Aspelin (2013) komplexiteten och betonar att olika sociala sammanhang har influens på hur 

individen kan utvecklas. Den sociala betydelsen bekräftas i våra intervjuer där flera 

specialpedagoger beskriver sitt arbete. 

Vi måste jobba hårt för att lyfta dessa elever. / Just nu sitter jag med 42 pedagogiska utredningar 

varav fyra är akuta. Jag tror inte att man förstår vilken tid det tar att få ihop allt det här. Då det är 

en svensk-engelsk skola kan jag inte begära att lärarna ska skriva pedagogiska utredningar heller. / 

Jag kan inte fixa 650 elever som ensam specialpedagog. (R8) 

Sen blir det ju mycket anmälningar mot kränkande beteenden och att man får tänka vem som ska ta 

det…Vem som har tid och... / Vi har många svåra ärenden som är utmanande och som handlar om 

respekt i bemötande mot både barn och vuxna. Svåra avvägningar när man ska soc-anmäla. Det 

sker ofta respektfullt tillsammans med föräldrarna. (R7) 

I intervjuerna framkommer det att det även medför pedagogiska konsekvenser för 

elevhälsovårdsteamet samt lärarna i socioekonomiskt svaga områden. Specialpedagogerna som 

arbetar i utsatta områden uppger bland annat att eleverna saknar stöd för läxläsning i sitt 

skolarbete, bristande koncentration och fokus, bristande social integrering samt en lägre 

självkänsla än andra elever då elevens självbild och självförtroende kan ha fått sig en törn.  

Det är en mycket bra organisation, duktiga och hängivna lärare som jobbar jättemycket så att det 

ska gå bra för alla barn. Vi har en kultur av god sammanhållning, man hjälps åt i en generös 

atmosfär. / Alla har en otrolig omsorg om allas bästa och hur kan vi anpassa skolan för att det ska 

funka, vad behöver det här barnet just nu. Är det föräldrarna vi behöver jobba mot, ska vi bara 

jobba mot barnen här, kan vi ha nån lugn stund hemma, hur ska placeringen i matsalen se ut för att 

han ska få i sig det han behöver. (R7) 

Jag skulle vilja se att det arbete som vi gör ger resultat för våra elever då jag vet att många elever 

kan mycket mer än vad dom tror sig kunna. (R8) 

Aspelin (2013) beskriver två olika perspektiv på hur elevhälsan samt skolans övriga personal kan 

se på en elev; det relationella samt det kategoriska perspektivet. Nilholm (2005) beskriver det 

relationella perspektivet i relation med den sociala betydelsen. Här kan vi se tecken på att 

specialpedagogen arbetar utifrån ett relationellt perspektiv där kontexten lyfts fram kring 
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individen. Det finns en tro och en förhoppning om att eleverna kan lyckas i en miljö som är 

anpassad för dem. En specialpedagog betonar vikten av att tänka utanför utanför ”boxen” för att 

hitta nya lösningar/arbetsmetoder. 

Jag älskar att hitta olika lösningar, att fundera utanför boxen liksom, hur kan man göra på ett 

annat sätt liksom. / Jag kör matte 10 minuter innan skolan med vissa elever för att värma upp dom 

innan lektionstid. (R7) 

Specialpedagoger som arbetar i socioekonomiskt utsatta områden uppges påverkas i sin 

yrkesutövning, vilket innebär att det finns ett stort antal elever i behov av särskilt stöd. Likaså 

beskriver specialpedagogerna att det krävs insatser för att synliggöra skolans mål till 

vårdnadshavare som många gånger inte kan tala varken svenska eller engelska liksom att de 

behöver implementera styrdokument till anställda lärare som har studerat i andra länder. De 

intervjuade specialpedagogerna anger att de får arbeta mycket med värdegrundsfrågor och 

tenderar emellanåt att arbeta med skolsociala frågor åt kuratorshållet då det krävs mycket 

samarbete med såväl polis samt sociala myndigheter.  

Specialpedagogerna lyfter samtidigt fram hur viktig organisationen är för deras arbete och att de 

samarbetar med hängivna lärare. Lärarna uppges arbeta hårt för att lyfta barnen, de arbetar med 

olika pedagogiska tillvägagångssätt för att det ska gå bra för dem i sin lärandesituation. Här kan 

vi åter bekräfta att vi ser att specialpedagogen tillsammans med övrig personal arbetar främst 

utifrån det relationella perspektivet där individen ses som en relation i den omgivande miljön. 

Individen studeras i pedagogiska relationer och i processer i sin pedagogiska kontext som ofta 

kan vara komplex och influerad av olika sociala sammanhang (Aspelin, 2013). 

Specialpedagogerna i vår undersökning blir här ett hjälpmedel för att hantera olikheter i 

klassrummet. Emanuelsson et al (2001) skriver om det mer traditionella perspektivet där man 

fokuserar på individen själv och har sin utgång i att ”problem” som uppstår är individbundna. 

Inom detta synsätt kan åtgärdandet av ett problembeteende bli så att eleven kategoriseras och 

särskiljs utanför klassrummet. I våra intervjuer beskriver specialpedagogerna att det försöker 

hitta nya lösningar och inkludera eleverna i verksamheten. Emanuelsson et al (2001) anser dock 

att ett perspektiv inte alltid behöver utesluta de andra,  dessa olika perspektiv kan påvisa 

skillnader och ligga som grund i synsättet och vara ett verktyg i verksamheten.  
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AVSLUTANDE DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Vi kommer här att diskutera vårt resultat i förhållande till syftet och frågeställningarna samt 

att relatera resultaten till de teoretiska utgångspunkterna och till tidigare forskning. Syftet med 

denna studie är att studera hur specialpedagogen beskriver, uppfattar och resonerar kring sitt eget 

professionella uppdrag inom elevhälsan. Utifrån syftet har vi valt att utgå från specialpedagogens 

arbete inom elevhälsan där följande frågor utarbetades:  

 

-Hur organiseras specialpedagogens arbete i elevhälsan?  

-Vilka möjligheter och hinder finns det för specialpedagogen inom elevhälsan? 

-Hur resonerar specialpedagogen om sin roll i elevhälsan? 

 

Utifrån de svar som har framkommit vid våra intervjuer så har vi kunnat särskilja fyra olika 

teman vilka har påverkat deras professionella yrkesverksamhet. Dessa fyra teman kan sägas 

besvara våra tre ovanstående frågeställningar och de handlar om rektorns betydelse, 

specialpedagogens egen insikt om sin egen profession, hur de olika professionerna samverkar 

inom elevhälsan samt det socioekonomiska områdets betydelse.  

Specialpedagogens insikt om sin egen profession 

De flesta specialpedagogerna upplever att de har en stor frihet i hur de utformar sina uppdrag.  

samt att de känner sig väl förtrogna i vad som ingår i deras roll och vad som förväntas utav dem. 

Några specialpedagoger upplever dock att behoven på skolan styr dem till att arbeta på annat sätt 

och att de har fått arbetsuppgifter som inte ryms inom deras roll, men att behovet på skolan 

behöver täckas och därmed används de till annat än till sitt huvuduppdrag. Abbot (1998) talar här 

om professionell jurisdiktion där den informella arenan skiljer sig från den formella. I förekomna 

fall tycks den informella arenan där verksamhetens behov styr arbetsuppgifterna ta överhanden. 

Vidare bekräftar en specialpedagog att elevhälsans arbete har stannat vid elevvårdande istället 

för hälsofrämjande. Fisher et al (2003) beskriver att specialpedagogens roll och funktion behöver 

utvecklas i takt med samhällets förändringar och utveckling. Likaså påverkar den enskilda 

verksamheten yrkets förutsättningar. 

De flesta specialpedagoger arbetar idag med  ärenden på individnivå, men det finns en vilja om 

att få arbeta mer övergripande och förebyggande t ex med kollegahandledning, arbetslag och 

med samverkan i ledningsgrupp. Några specialpedagoger uppgav att de redan nu sitter med i 
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ledningsgrupen och att de även leder skolutvecklingsarbeten. Lindqvist (2013) visade i sin studie 

att merparten av skolledarna önskade att specialpedagogen arbetade på organisationsnivå med 

skolutveckling. Således är det en ömsesidig önskan som fler skolor skulle kunna ta efter. Vidare 

beskriver Lagerberg & Sundelin (2000) att en riktning mot ett mer förebyggande kräver arbete 

att skolorganisationen tar reda på vad bakomliggande orsaker beror på för att säkerställa att 

arbetet tar rätt riktning. Övervägande del av intervjuerna bekräftar att specialpedagogen främst 

arbetar med akuta ärenden och därmed blir det förebyggande arbetet sekundärt. Tidsbrist lyfts 

som ett hinder, vilket också påverkar specialpedagogens arbete och förhållningssätt. I ett mindre 

perspektiv är det lättare att hitta snabba lösningar som kräver mindre insats, men i ett större 

perspektiv behövs lärmiljön för eleverna tillgodoses. Höög (2011) lyfter i sin jämförandestudie, 

att en övervägande del av elevhälsans arbete handlar om behov och akuta ärenden. Variationen 

är stor mellan teamen och arbetet styrs utifrån verksamhetens behov. Detta medför dock att 

personalen har egna prioriteringar och arbetsplaner, vilket vi också kan se i vår studie.  

Hjörne & Säljö (2009) betonar att arbetet ska i första hand fokusera på omgivande aspekter. 

Likväl behöver skolan upptäcka elever i riskzonen för att kunna arbeta främjande och 

förebyggande (Lagerberg & Sundelin, 2012). I ett relationellt perspektiv kan individen ses i tre 

processer, i relation, process och kontext (Aspelin, 2013). Om detta möjliggörs kommer 

elevhälsans arbete förskjutas mot ett alltmer främjande och förebyggande fokus, vilket också är 

en önskan av specialpedagogerna. 

 

Rektorns betydelse 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) är det rektor på varje skola som leder, samordnar och utvecklar 

det pedagogiska arbetet samt fattar beslut i elevhälsofrågor. För att utveckla en specialpedagogik 

verksamhet menar Cobb (2014) att rektorn har en betydande roll, samverkan och inkludering lyfts 

som två viktiga aspekter. I vår studie bekräftar specialpedagogerna att ett fungerande samarbete 

med rektorn är avgörande för att kunna få legitimitet inom elevhälsan. Rektorn anses vara viktig 

både i diskussionerna, men framförallt i beslutsfattande frågor. Hjörne & Säljö (2014) visar på 

vikten av att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete inom elevhälsan utifrån ett samtalsklimat som 

är kumulativt och insiktsfullt. Partanen (2012) beskriver att elevhälsan ska ha ett salutogent 

förhållningssätt vilket ska bilda ledstänger för ett gemensamt meningsskapande kring begrepp, 

uppdrag, roller, ansvar och rutiner. Thornberg (2008) menar att det är viktigt att gemensamt sätta 

upp mål för att kunna påverka effektiviteten och för att kunna bygga upp ett gemensamt 

professionellt språk. Teamet behöver försöka att uppnå en symmetri i maktförhållandet emellan 

deltagarna för att ha ett arbetsklimat av förtroende gentemot varandras kompetenser. En 
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specialpedagog beskriver att det är rektorn som leder mötet och att det är främst under mötet som 

specialpedagogerna samverkar. De efterfrågas inte självklart inom exempelvis organisationsfrågor 

men arbetar på och gör det som efterfrågas gällande att arbeta med klasser och i arbetet med elever 

som är i behov av särskilt stöd. Abbot (1998) menar att det inom professionell jurisdiktion är 

specialpedagogen som har ensamrätt att utföra dessa arbetsuppgifter gentemot klienterna i skolan 

(elever och vårdnadshavare). Lindqvist (2013) menar att detta kan ge upphov till strid eller 

förhandling gentemot andra yrkesgrupper. Beckman (1989) har funnit att makten att definiera ett 

arbetsområde hänger samman med begreppet auktoritet och kan sägas utgöras av informell och 

formell makt. För vissa specialpedagoger har denna auktoritet utmynnat i en utökad delegation för 

att leda elevhälsoteamsmöten alternativt att ha börjat att närma sig en biträdande rektorstjänst. 

Ingestad (2006) beskriver i sin avhandling att specialpedagogens yrkesroll är under förvandling och 

att detta är kontroversiellt då klasslärarnas generalistkompetens har ersatts av specialpedagogens 

stödåtgärder som bygger på en specialistkompetens.  

 

Professionernas samverkan inom elevhälsan 

Samtliga specialpedagoger uppger att de samverkar inom elevhälsan, dock är variationen stor 

både när det gäller vilka som ingår i teamet och hur väl teamet fungerar på skolan. I elevhälsan 

ingår rektor, kurator, specialpedagog och skolsköterska i alla undersökta skolor. Speciallärare 

och studie-yrkesvägledare förekom också som professioner, men inte alls lika ofta. Vidare 

uppgav samtliga specialpedagoger att rektorn som hade yttersta ansvaret och ledde alla formella 

elevhälsomöten. Majoriteten av elevhälsoteamen hade veckovisa elevhälsomöten, men det 

förekom också mer sällan på några skolor.  

En studie som genomförts utav Göransson et al (2015) gällande arbetsuppgiftsfördelning för 

specialpedagoger och speciallärare har det visat sig att det finns en variation i hur stor del olika 

arbetsuppgifter ägnas åt, men även skillnader i profession. Det framkom bland annat att 

samverkan i elevhälsoteam varierade kraftigt.  

I vår studie framkommer det att det finns både formellt styrda möten, men också informella 

möten mellan de olika professionerna i elevhälsoteamen. Närhet till varandra, deltidsarbete och 

flexibiltet lyftes som påverkansfaktorer för teamarbetet. Partanen (2012) beskriver att 

elevhälsans arbete inte är något konkret utan att det handlar i hög grad hur man förhåller sig i 

elevhälsoteamet. Det innebär att elevhälsoteamets gemensamma värdegrund har stor betydelse 

för arbetets effektivitet. Flertalet specialpedagoger upplever att det finns svårigheter inom teamet 

som påverkar elevhälsansarbetet på skolan. Skolpsykologen nämns flertalet gånger av 

specialpedagogerna. Några specialpedagoger upplever att skolpsykologen sitter med givna svar 
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och tar för stort mandat i teamet, vilket skapar obalans. Thornberg (2008) skriver att i ett 

multiprofessionellt team är det angeläget att sätta upp gemensamma mål och uppnå en symmetri 

i makt samt förtroende för att få det välfungerande. Prestige är således något som elevhälsans 

professioner behöver vara medvetna om. Lindqvist (2013) bekräftar att jurisdiktion mellan olika 

yrkeskategorier kan ge upphov till strid och förhandling. Utifrån vår studie kan vi se att det är 

viktigt att skapa ett gemensam värdegrund där allas kompetenser kommer till sin rätta. Om detta 

möjliggörs kan elevhälsan få ut bästa möjliga effekt av varandras kompetenser som kan skapa 

god gruppdynamik för skolutveckling.  

Det socioekonomiska områdets betydelse 

Några specialpedagoger har i vår undersökning berättat att de i sin yrkesutövning påverkas av det 

socioekonomiska område där skolan verkar inom. Detta har bland annat resulterat i en hög 

arbetsbelastning såsom att skriva ett stort antal pedagogiska kartläggningar/utredningar och  

handlingsplaner för elever i behov av särskilt stöd. Det kan handla om att göra anmälningar mot 

kränkande beteenden mot andra elever på skolan som med anställd personal.  Socialtjänst-

anmälningar krävs och ibland även  tillsammans med föräldrarna. Likaså förekommer 

arbetsuppgifter som innebär  ett stort antal kontakter med såväl polis och BUP. Det kan diskuteras 

om dessa arbetsuppgifter ska omfatta en specialpedagog inom elevhälsan vilket rimligtvis borde 

utföras av andra yrkesgrupper såsom exempelvis en kurator, socialpedagog etc. Troligtvis handlar 

detta i slutändan om vilka ekonomiska resurser den enskilda skolan har vilket kan påverka 

specialpedagogens arbetsuppgifter. Det kan säkerligen även handla om att den enskilda 

specialpedagogen har ett eget särkilt intresse för sociala frågor och har valt att arbeta på detta sätt.  

 

Specialpedagogerna inom ett socioekonomiskt utsatt område har att verka inom en skola där det kan 

förekomma en såväl synlig segregation såsom bakgrundsfaktorer som kan vara av vikt såsom:social 

bakgrund, kön och etnicitet, familjens hälsa och sociala, ekonomiska och utbildningsmässiga 

situation, barnens relationer med jämnåriga och vuxna, familjens förankring och trygghet i 

grannskapet, fritidsaktiveteter och intressen utanför skolan (Skolverket, 2014). Vissa av våra 

tillfrågade specialpedagoger har till uppgift att handleda och vägleda arbetet med anställda lärare 

vilka har olika kulturella bakgrunder, erfarenheter samt lärarutbildningar från olika länder i världen.  

Detta innebär att de ska förmedla svenska styrdokument till personal i en svensk pedagogisk 

kontext oavhängigt deras tidigare erfarenheter och kunskaper. D-Webster (2014) menar att 

forskning inom socialt arbete inom elevhälsan har fått en begränsad genomslagskraft. Denna 

forskning handlar om skolan som risk-respektive skyddsfaktor, om skolan och psykisk ohälsa, om 

vad som påverkar skolprestationer, om elevhälsans organisering och praktik samt om utsatta barns 

skolgång. Detta är intressant att reflektera kring då det troligtvis finns många skolor runt om i 
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Sverige där specialpedagoger arbetar i en mångkulturell miljö, vilket påverkar deras arbetsuppgifter 

samt arbetsbelastning i hög nivå.  Obiakor (2007) förespråkar att ett arbete i en mångkulturell skola 

ska innebära en respekt för pedagogik och mångfald, specialpedagogik med kunskap om 

andraspråk, svenska som andraspråk (SVA), vikten av en positiv relation emellan pedagogik och 

sociala relationer vilket kan påverka deras lärandeprocess. Tartwijk et al (2009) menar att det är av 

vikt att upprätthålla tydliga rutiner och att ha sunda regler så att skolan genomsyras av en positiv 

atmostfär i klassrummet. På detta vis främjas elevernas uppmärksamhet och engagemang. De 

specialpedagoger vi har intervjuat visar på att de anser att deras skola har en bra organisation, god 

sammanhållning i personalgruppen, och att man hjälps åt i en generös atmosfär. Likaså anses det att 

lärarna är duktiga och hängivna som arbetar mycket med att det ska gå bra för elevernas 

kunskapsinhämtning. Vi som forskare får ett intryck av att de tillfrågade specialpedagogerna inom 

elevhälsan, tillsammans med skolans lärare,  arbetar utifrån ett specialpedagogiskt relationellt 

perspektiv med ett aktivt socialt engagemang i en mångkulturell miljö i ett socioekonomiskt utsatt 

område.  

 

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie är att studera hur specialpedagogen beskriver, uppfattar och resonerar 

kring sitt eget professionella uppdrag inom elevhälsan. Vi ansåg att kvalitativ forskningsansats 

var relevant för vår studie då vi ville få en fördjupad förståelse kring specialpedagogens roll 

inom elevhälsan. Kvale och Brinkman (2009) beskriver att den kvalitativa forskningsintervjun 

ger möjlighet att få en nyanserad bild av upplevelser och erfarenheter hos den som intervjuas. 

Intervjuerna ger således kvalitativ kunskap och ger förståelse från vardagsvärlden ur den 

intervjuades perspektiv. I studien riktade vi oss till verksamma specialpedagoger med avlagd 

specialpedagogexamen, såväl i grundskolan som inom gymnasieskolan.  

Tolv specialpedagoger intervjuades utifrån ett semistrukturerat tillvägagångsätt med en del 

öppna frågor. Det innebar att alla intervjuade fick övergripande frågor, men att följdfrågor 

varierade utifrån hur respondenten svarade.  Denna metod valdes för att öka möjligheten till 

ökad förståelse där både bredd och djup finns med, men även för att få möjlighet till ett friare 

samtal i jämförelse med en strukturerad intervju (Bjørndal, 2005). Vi upplever att denna 

intervjumetod fungerade väl och att vi fick en ökad förståelse och insikt i specialpedagogens 

profession utifrån syftet och våra frågeställningar. Vi upplevde också att respondenterna var 

mycket intresserade av att delge oss sina tankar och reflektioner på ett mycket engagerat, ärligt 

och emellanåt mycket självutlämnande sätt. Utifrån detta fick vi fick med oss relevant 
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information i vårt fortsatta resultat- och analysarbete. Dock innebar denna intervjumetod att 

intervjuerna inte blev helt identiskt uppbyggda, men vi ansåg att fördelen med att kunna följa 

upp med ytterligare frågor var av större betydelse för utgången. Fejes och Thornberg (2015) 

beskriver reflexivitet, de lyfter fram forskarens betydelse som person. Forskaren styr studien och 

behöver kontinuerligt reflektera och problematisera sina metodval, utgångspunkter och 

perspektiv för att öka sin egen påverkan och medvetenhet i processen. Eftersom vi båda har en 

förförståelse för specialpedagogens roll och skolan som verksamhet har vi varit medvetna om 

detta i processen. Det har varit en fördel i framställningen av frågor och kännedom om 

organisationsstrukturer. Dock kan det ha medfört negativa konsekvenser i form av att vår 

förförstålse har påverkat intervjupersonen alternativt vår analys av svaren. 

I arbetet har vi utgått från våra teoretiska utgångspunkter; det relationella perspektivet och 

specialpedagogens jurisdiktion. Dessa teorier har vi återkommit till i vårt arbete och det har varit 

vår grund då vi arbetat fram resultat med efterföljande analys. Under arbetet har vi också använt 

oss utav styrdokument och tidigare forskning som vi kontinuerligt reviderat utifrån syftet och 

relevans för arbetet. 

Vi har endast genomfört tolv kvalitativa intervjuer med verksamma och utbildade 

specialpedagoger. Specialpedagogerna har haft sin specialpedagogutbildning gemensamt, men 

skiljt sig gällande skolform, erfarenhet och grundutbildning. Det hade varit önskvärt om vi 

kunnat använda fler intervjuer för att få ett tydligare jämförande resultat. Då urvalsgruppen är 

liten kan vi inte dra några generella slutsatser utifrån resultatet. Dock kan studien ligga till grund 

för yrkesgruppen/elevhälsoteam som vill öka sin förståelse, men även förhoppningsvis leda till 

en större forskningsansats i framtiden. 

 

Avslutande reflektion 

Resultatet av vår studie har utmynnat i fyra olika teman vilka har visat sig påverka 

specialpedagogers professionella uppdrag inom elevhälsan. Den första har handlat om vilka olika 

insikter de har kring sin egen profession. De flesta anser att de har en stor frihet i hur de kan 

utforma sitt arbete inom elevhälsan med uppdrag ifrån rektor.  Specialpedagogerna är väl förtrogna 

med sina uppdrag, men det är verksamheternas olika behov som styr dem till att arbeta med andra  

arbetsuppgifter. På grund av detta så är det viktigt att specialpedagogen är tydlig med sin egen 

profession och att arbeta fram rutiner för detta. Specialpedagogerna har resonerat kring sitt arbete 

gällande handledning, hur de arbetar med individbundna ärenden såsom pedagogiska 

kartläggningar, organisera skolarbete, finnas med i klasser eller inte, delta vid möten med elever 
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och vårdnadshavare. Flera specialpedagoger talar om att de önskar kunna få arbeta mer på grupp- 

och organisationsnivå utifrån ett förebyggande perspektiv liksom med kollegahandledning i 

arbetslag samt delta i samverkan med ledningsgrupp. Detta har varierat då vissa specialpedagoger 

har fått ett ytterligare mandat att arbeta med ett specialpedagogiskt perspektiv på organisationsnivå. 

 

Det andra temat har handlat om rektorns betydelse för specialpedagogens roll inom elevhälsan. 

Specialpedagogens och elevhälsans samarbete och tillgängligheten med rektorn är av betydelse då 

hen behöver konsulteras löpande inom olika frågor i verksamheten, lika-behandlingsplan samt 

skolutvecklande frågor. Då rektor är beslutsfattande inom elevhälsan är det av vikt att 

kommunikationen och samtalskulturen fungerar för att kunna utföra ett bra arbete som 

specialpedagog. 

 

Samverkan i elevhälsan mellan specialistkompetenserna är det tredje temat som vi lyft fram. Detta 

har visat sig ha en stor variation då de olika professionerna samverkar på olika sätt och i olika 

utsträckning i såväl formella som informella möten.  Likaså varierar det hur ofta de olika 

elevhälsoteamsmötena genomförs. Det framhålls att den fysiska närheten till de olika 

professionerna kan utgöra en framgångsfaktor i arbetet. Likaså lyfter flertalet av 

specialpedagogerna att det är eleven som är i fokus och att de olika specialistkompetenserna bör 

samverka för elevens bästa. Ett större antal specialpedagoger menar att det förekommer prestige 

emellan de olika professionerna i mindre eller större utsträckning. I dessa fall lyfts det fram att det 

är samarbetet med skolans psykolog som man avser. I vissa andra fall har det funnit tveksamheter 

av vad som förväntas av de olika professionerna. Det har lyfts fram att den nya skollagen och 

läroplanen har gjort att det har blivit enklare att samarbete över gränserna.  

 

Det fjärde och avslutande temat har handlat om det socioekonomiska områdets betydelse för 

specialpedagogens professionella uppdrag inom elevhälsan. I utsatta områden har 

specialpedagogerna en ökad arbetsbelastning i form av att skriva ett stort antal pedagogiska 

utredningar och åtgärdsprogram, då det finns ett stort antal elever i behov av särskilt stöd. Vissa 

specialpedagoger förefaller att ha arbetsuppgifter som tenderar att ge en roll som exempelvis en 

kurator och socialpedagog då behoven är stora. Vid dessa tillfällen har det handlat om att arbeta 

med såväl pedagogiska hänsynstaganden som med beteendeproblematik i form av 

kränkningsärenden mot såväl andra elever som med vuxna, kontakter med polismyndighet samt 

med sociala tjänstemän inom olika ärenden.  
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Vidare forskning 

Som vidare forskning tycker vi att det skulle vara intressant att ytterligare fördjupa oss kring de 

olika teman som har framkommit gällande hur specialpedagogens kompetens tas tillvara inom 

elevhälsan.  Det har visat sig att specialpedagogernas profession utnyttjas i varierande grad 

emellan de olika skolorna trots att samtliga har varit examinerade specialpedagoger med en 

individuell kunskap om vad som förväntas av dem i sin profession. Med detta avser vi att studera 

specialpedagogens profession i elevhälsan och specialpedagogens möjlighet att leda 

skolutveckling utifrån ett specialpedagogiskt förebyggande förhållningssätt. Då samhället 

genomgår stora övergripande nationella förändringar känns det även mycket angeläget att 

studera specialpedagogens professionella arbete inom elevhälsans arbete utifrån det 

socioekonomiska områdets förhållande. Likaså är det intressant att studera hur det påverkar 

specialpedagogens arbete med implementering av skollag och läroplan i ett mångkulturellt 

område när såväl elever, vårdnadshavare samt lärare har olika kulturella bakgrunder samt 

förkunskaper. 
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BILAGA 1 – Missivbrevet 

Missivbrev  

Hej!  

Vi studerar på specialpedagogprogrammet 90 hp vid Mälardalens Högskola. Nu under våren 

2016 kommer vi att skriva ett examensarbete på avancerad nivå. Syftet med denna studie är att 

studera hur specialpedagogen beskriver, uppfattar och resonerar kring sitt eget professionella 

uppdrag inom elevhälsan. 

Intervjun kommer att ta 45-60 minuter och kommer att spelas in med hjälp av en Ipad/Iphone.  

Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket bla innebär att deltagandet är 

frivilligt och kan avbrytas när som helst. Det inspelade materialet kommer att avidentifieras och 

sparas i en lösenordskyddad dator. Materialet kommer endast att användas i denna studie.  

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare.  

Tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

Malin Granath och Susanne Lindahl 

malin.a.granath@orebro.se och susanne.lindahl@stockholm.se   

 

Handledare: Gunnlaugur Magnússon  

gunnlaugur.magnusson@mdh.se  
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BILAGA 2 - Intervjufrågor 

 

Frågor till specialpedagog 

Organisationsnivå: 

-Hur organiseras specialpedagogens arbete i elevhälsan? 

1. Hur påverkas du som specialpedagog av elevhälsans struktur? 

2. Hur används din specialpedagogiska kompetens inom elevhälsan på organisationsnivå? 

 

Gruppnivå: 

-Vilka möjligheter och hinder finns det för specialpedagogen inom elevhälsan? 

3. Resonera kring hur de olika specialistkompetenserna samverkar inom elevhälsan? 

4. Har du upplevt prestige mellan dig och andra professioner inom elevhälsan, beskriv i så fall hur.  

5. Beskriv ditt samarbete med rektorn inom elevhälsan, vilken betydelse har den för ditt arbete? 

 

Individnivå: 

-Hur resonerar specialpedagogen om sin roll i elevhälsan? 

6. Berätta om din bakgrund och utbildning. 

7. Hur har dina arbetsuppgifter utformats inom elevhälsan, har du kunnat påverka dem? 

8. Resonera kring hur din specialpedagogiska kompetens tas tillvara inom elevhälsan. 

9. Vilka möjligheter och utmaningar ser du i ditt uppdrag framöver inom elevhälsan på organisation-, 

grupp- och individnivå? 

 

 

 

 

 

 


