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Sammanfattning 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur elevhälsans professioner beskriver den 

specialpedagogiska funktionens uppdrag i och utanför elevhälsan. Anledningen till valet att 

studera i och utanför elevhälsan är att bidra med kunskap om hur den specialpedagogiska 

funktionen ser ut inom hela elevhälsan på lokal nivå. Intresset till studien grundar sig utifrån 

att olika professioner har uttryckt sina åsikter om den specialpedagogiska funktionens 

uppdrag både i och utanför elevhälsan.  Studien tar stöd i det sociokulturella perspektivet för 

att försöka förstå de olika professionernas förståelse av den specialpedagogiska funktionen. 

Studien utgår även från ett relationellt perspektiv där elevens svårigheter måste ses i 

förhållande till lärmiljön, alltså att undervisningens utformning och upplägg kan orsaka 

skolsvårigheter för en elev. Även det kategoriska perspektivet finns med i studien utifrån att 

det framkom åsikter där eleven är den som har problemet och att det behöver lösas med hjälp 

av undervisning i mindre grupp eller enskilt tillsammans med någon inom den 

specialpedagogiska funktionen. Den metod som använts i studien är kvalitativa intervjuer som 

har spelats in, transkriberats och analyserats. Resultatet visar att professionerna har samma 

förståelse om vilka specialpedagogiska insatser som ingår i den specialpedagogiska 

funktionen. Däremot är de oeniga om vilka specialpedagogiska insatser som 

specialpedagogen ska prioritera först. Slutsatsen av studien visar att specialpedagogernas 

uppdrag tolkas väldigt olika bland professionerna i elevhälsan och utifrån det ser också 

förväntningarna olika ut.  

Nyckelord/ keywords: specialpedagog, specialpedagogik, elevhälsa och specialpedagogiska 

insatser 
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1. Inledning 

Debatten kring skolan och elevernas måluppfyllelse, trygghet och studiero eller bristen på 

den, har pågått under många år. Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2015:05) visar på 

brister inom elevhälsan som till exempel att elevhälsans arbete inte fullt ut motsvarar 

elevernas behov. Granskningen visar att tillgången till elevhälsa, det medicinska, det 

psykologiska, det psykosociala och det specialpedagogiska, är otillräcklig i flera av skolorna 

som ingick i granskningen. Den visar även att eleverna inte alltid känner till elevhälsans 

uppdrag och funktion, och det leder till att eleverna inte söker upp specialpedagogen trots 

skolsvårigheter (Skolinspektionen, 2015:05). Det är inte bara skolinspektionens 

kvalitetsgranskning av elevhälsan som visar på brister av olika slag, även tidigare forskning 

gjord av Hylander (2011), Skolverket och Socialstyrelsen (2014) och Lindqvist (2013) belyser 

olika svårigheter samt otydligheter inom skolan kring den specialpedagogiska funktionen. 

Alla drar inte åt samma håll och det bidrar till otydliga ramar både för professioner inom 

elevhälsan men även för professioner som inte ingår i elevhälsan. Det leder i sin tur till ett 

ifrågasättande av den specialpedagogiska funktionen.  

Kraven på elevhälsan är många och enligt skollagen ska det inom elevhälsan finnas tillgång 

till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk 

kompetens. Elevhälsan ska även bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, 

hälsa och utveckling (SFS 2010:800, 2 kap 25 §). Hylanders (2011) forskning visar att många 

elevhälsomöten bestod mer av konsensussamtal, där de olika professionerna snarare sökte 

samförstånd än att bidra med sin egen specifika kunskap och då blev diskussionerna ytliga. 

Även i Vägledning för elevhälsan (2014) noteras att det är viktigt att de olika professionernas 

respektive kompetens blir tydlig, och att det inte slätas ut i samförståndslösningar. De fyra 

perspektiven, det medicinska, det psykologiska, det psykosociala och det specialpedagogiska, 

är tänkta att tillsammans bilda en helhetssyn på eleverna. Medverkar inte ett perspektiv kan 

inte elevhälsan sägas vara komplett (Skolverket och Socialstyrelsen, 2014). Det leder till att 

inte alla perspektiv belyses ur de olika professionernas kunskapsområde och det i sin tur kan 

leda till svårigheter att kunna hjälpa en elev på bästa sätt. 

Förr i tiden var det mer vanligt med specialundervisning men nu har det övergått till 

specialpedagogiska insatser. Ett problem som jag upplevt är att det förlegade synsättet om att 

specialpedagogens fokus ska vara att arbeta med elever i behov av stöd, fortfarande ligger till 
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grund vid många möten med skolpersonal, alltså efterfrågan av specialundervisning. Det visar 

sig även i Lindqvist (2013) avhandling, för där framkom en tydlig skillnad i vilka 

förväntningar det finns på specialpedagoger. Majoriteten ansåg att specialpedagoger ska 

arbeta med individuellt inriktad specialundervisning med elever. Däremot ansåg minoriteten 

att specialpedagoger ska arbeta med att utveckla skolan. Specialpedagogernas uppdrag tolkas 

väldigt olika bland pedagoger inom skolan (Lindqvist, 2013). Hylander (2011) anser att 

eftersom det kanske inte finns en klar roll för specialpedagogen måste varje enskilt 

elevhälsoteam diskutera vilken roll var och en i gruppen ska ha. Det är utifrån liknande 

diskussioner som mitt intresse för denna studie uppkom. Under mina tolv år i skolans värld 

har jag följt diskussionerna kring den specialpedagogiska funktionen. Det är olika 

professioner som har uttryckt sina åsikter och alla dessa har haft väldigt olika åsikter om den 

specialpedagogiska funktionen. Det i sin tur tror jag leder till problem ute på varje skola 

eftersom det finns så många motstridiga förväntningar på specialpedagogen.  

I denna studie används benämningar som den specialpedagogiska funktionen och 

specialpedagogiska insatser samt den specialpedagogiska rollen.  Den specialpedagogiska 

funktionen är på en mer övergripande nivå, nästan som ett samlingsnamn för både de 

specialpedagogiska insatserna som genomförs i verksamheten och den specialpedagogiska 

rollen inom elevhälsan. I den specialpedagogiska funktionen ingår alla som arbetar i 

elevhälsan, det behöver alltså inte vara en utbildad specialpedagog eller speciallärare utan det 

räcker med att rektorn bedömer att den personen har kompetens att utföra arbetet som ingår i 

den specialpedagogiska rollen. 

Med specialpedagogiska insatser menas mer konkret arbete som till exempel;  

 Ge stöd vid pedagogiska utredningar, analyser och åtgärdsförslag 

 Genom handledning, utbildning och kollegialt lärande utveckla en lärande 

organisation 

 Undanröja hinder i lärmiljön och fokusera på möjligheterna till extra anpassningar 

som stöd för elevens utveckling (Nilsson, 2014). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att bidra med kunskap om hur elevhälsans professioner förstår den 

specialpedagogiska funktionens uppdrag i och utanför elevhälsan. 

 Hur förstår elevhälsans olika professioner de specialpedagogiska insatserna i 

verksamheten?  

 Hur förstår elevhälsans olika professioner den specialpedagogiska rollen i elevhälsan? 

 Vilka perspektiv framkommer av elevhälsans professioner i förståelse av den 

specialpedagogiska funktionen?   

 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt blandas både tidigare forskning och litteratur som känns aktuellt för respektive 

underrubrik. Dessa fem nedanstående avsnitt behövs för att kunna besvara studiens 

forskningsfrågor som i stort handlar om hur elevhälsans professioner förstår den 

specialpedagogiska funktionen. Avsnittet inleds med en beskrivning av elevhälsans framväxt, 

från att tidigare ha benämnts som elevvårdsteam till att nu benämnas som elevhälsoteam. 

Efter det beskrivs elevhälsans uppdrag om att arbeta främjande och förebyggande, i 

samverkan för att skapa goda förutsättningar i elevernas lärande miljö. Därefter kommer en 

kort inblick i handledande samtal, som också är en del av det specialpedagogiska uppdraget. 

Sedan kommer en beskrivning av statens intentioner med den specialpedagogiska yrkesrollen. 

Därefter beskrivs en inblick i vad specialpedagogisk relevans är och hur de olika perspektiven 

benämns av olika forskare. Efter det beskrivs en kort sammanställning över exempel på 

specialpedagogiska insatser. Avsnittet avslutas med en kort summering av utvalda delar från 

bakgrundsavsnittet. 

2.1. Elevhälsans framväxt 

Begreppet Elevhälsa lanserades av Elevvårdsutredningen (SOU, 2000:19) som benämning på 

ett nytt verksamhetsområde inom skolan. Inom begreppet Elevhälsa föreslås skolhälsovård, 

elevvård samt specialpedagogiska insatser att ingå i en gemensam verksamhet med rektor som 

beslutsfattande person. Utredningen visade att det inom skolan fanns två parallella spår, den 
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medicinskt inriktade skolhälsovården och den psykosocialt inriktade elevvården som 

kompletterade det pedagogiska arbetet kring eleverna (SOU 2000:19).  

Den efterföljande propositionen Hälsa, lärande och trygghet föreslår en samlad elevhälsa med 

skolhälsovård, elevvård och specialpedagogiska insatser där syftet är att ge en bra 

lärandemiljö för elevers kunskapsutveckling och personliga utveckling. Fokus för elevhälsan 

skulle vara ett förebyggande och hälsofrämjande arbete (Prop. 2001/02:14). 

I propositionen Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, beskrivs att det ska 

finnas tillgång till specialpedagogisk kompetens i elevhälsan, det kan vara en utbildad 

specialpedagog men även en speciallärare eller en rektor med ansvar för de 

specialpedagogiska insatserna på en skola. Syftet med den nya elevhälsan är att de olika 

personalkategorierna enklare ska samverka, utifrån yrkeskompetens, perspektiv och 

erfarenhet, för att på bästa sätt hjälpa eleven att lyckas i sin skolsituation (Prop. 2009/10:165). 

Den 1 juli 2011 trädde den nya skollagen i kraft med direktiv om ett förändrat uppdrag för 

elevhälsan som verksamhetsområde. Det innebär att det som tidigare benämnts elevvård, det 

vill säga de medicinska och psykosociala stödinsatserna och de specialpedagogiska insatser 

nu samlas under en verksamhet som kallas elevhälsa (SFS, 2010:800). Elevhälsans arbete 

regleras utifrån skollagen men de medicinska professionerna går även under hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, 1982:763). I den nya skollagen (2010:800) 2 kapitlet, paragraf 25-28 

ingår skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator samt personal med specialpedagogisk 

kompetens. I dessa bestämmelser regleras frågor om elevhälsans omfattning, hälsobesök samt 

enkla sjukvårdsinsatser. Enligt skollagen (2010:800) har elevhälsan i uppdrag att arbeta 

främjande och förebyggande i samverkan för att skapa goda förutsättningar i elevernas 

lärandemiljö. Skolan har dessutom, genom den nya skollagen fått tydligare uppdrag att utreda 

och dokumentera elever i behov av särskilt stöd och de åtgärder som vidtas för att avhjälpa 

svårigheter (SFS 2010:800). Skolverket konstaterar att extra anpassningar ska skrivas in i 

elevens individuella utvecklingsplan (IUP), det ska alltså finnas en sammanfattning av vilka 

insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som 

det är möjligt inom ramen för läroplanen. Dokumentation av de insatser som har gjorts behövs 

för att veta vad som har satts in och vad det är som ska utvärderas (Regeringen, 2016).  
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2.2 Förebyggande och hälsofrämjande arbete 

Hälsofrämjande insatser innebär att arbeta med friskfaktorer för att uppnå generella 

hälsovinster. Ett främjande perspektiv är på så sätt ett samlat förhållningssätt med många 

potentiella vinnare och vinster. Att till exempel skapa ett gott skolklimat med goda relationer 

mellan alla personer som vistas i skolan oavsett ålder, där elever är motiverade och känner sig 

delaktiga kan leda till ökad trivsel och förbättrade studieresultat samt göra dem mindre utsatta 

för stress. Ett sådant klimat kan leda till att minska antalet kränkningar i skolan och blir på så 

vis en hälsovinst (Nilsson, 2014). Det hälsofrämjande arbetet innebär att stärka eller att 

bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande (Skolinspektionen, 2014). 

Elevhälsan ska främst arbeta med förebyggande och hälsofrämjande insatser, men elevhälsan 

har även ett särskilt ansvar att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål (SOU. 

2010:800).  Enligt Nilholm (2014) är mycket av skolans arbete förebyggande, till exempel när 

den ordinarie undervisningen syftar till att eleverna ska nå skolans mål och när den 

undervisningen lyckas innebär det att färre elever hamnar i svårigheter. Det förebyggande 

arbetet är alltså en del av lärarnas ordinarie arbete och därför angår det specialpedagogiska 

området alla lärare. Förebyggande arbete kan också vara att alla elever ska erbjudas goda 

möjligheter att lyckas i sin utbildning genom att verksamheten i skolan håller hög kvalité. I 

verksamheten synliggörs alla elevers behov utifrån varje individs olikheter. Sådana olikheter 

hanteras inom ramen för den ordinarie undervisningen. Ett förebyggande arbete syftar till att 

alla barn i förskoleålder tidigt ska förberedas så att de uppnår läsmålen i kursplanerna. När 

barnen börjar skolan fortsätter det förebyggande arbetet, om läs- och skrivundervisningen 

håller en hög kvalité behöver inte så många barn få läs- och skrivsvårigheter. Trots en god 

didaktiskt genomförd undervisning hamnar elever i svårigheter och då behöver de extra 

anpassningar eller särskilt stöd. Det blir färre elever som är i behov av stöd om alla elever från 

början får goda möjligheter att lära sig. (Nilholm, 2014). 

Enligt Hjörne och Säljö (2013) är det klassrummet som är centrum för lärandet och 

undervisningen. De anser att det är viktigt att specialpedagogen är delaktig i elevens vardag i 

skolan för att kunna se hur eleven fungerar i sin lärmiljö. Utifrån det kan specialpedagogen i 

samband med handledning bidra med olika tips på förhållningssätt, möten och strukturella 

förslag att pröva i arbetet med en elevs skolsvårigheter (Hjörne & Säljö, 2013).  
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2.3 Handledande samtal 

Det finns olika sorters handledande samtal som är vanligt förekommande inom elevhälsan, 

exempelvis kollegial handledning samt rådgivande samtal. Enligt Lundgren och Lökholm 

(2006) är varje möte mellan människor ett möte mellan olikheter och olika perspektiv. 

Samtidigt förutsätter mötet en ömsesidighet mellan personerna och att de tillsammans 

försöker skapa en gemensam tolkning av situationen men även att de kan se världen genom 

varandras ögon (Lundgren och Lökholm, 2006). Hammarlund (2012) beskriver att 

samtalsledaren bör klargöra vissa regler innan mötet börjar, allt för att få till ett så bra möte 

som möjligt och då spelar det ingen roll vilken typ av samtal det handlar om. Handledning 

innebär ett utrymme där man som kollega får möjlighet att fritt tala om sitt ärende. Först sker 

en sorts inventering, sortering och reflektion kring vad ärendet gäller, detta kan ta tid och bör 

få ta den tid som krävs. Vidare poängterar Hammarlund (2012) att det är viktigt att 

samtalsledaren kan vara tyst långa stunder, men visa att man är närvarande, man ska inte ta 

över den andres problem, utan hjälpa den andre att själv finna egna lösningar att gå vidare 

med.  

Övreeide (2010) poängterar att det vid samtal med elev är det viktigt att tänka på att eleven 

känner sig trygg med både samtalsledaren och även i miljön. Samtalsledaren måste lyssna in 

vad eleven har att säga och är det så att eleven öppnar sig och berättar om en obehaglig 

situation, bör samtalsledaren upprepa det eleven sagt med samma ord som eleven använde. 

Byter samtalsledarena ut vissa ord kan eleven tolka det som något negativt och som att de ord 

som blev utbytt skulle vara förbjudet att använda. Använder samtalsledaren samma språk är 

det oftast lättare för eleven att fortsätta berätta, det är också viktigt för elever i utsatta 

situationer att klargöra att det inte är eleven det är fel på utan det är omständigheterna 

Övreeide (2010).    

Langelotz (2014) forskning visar att kollegial handledning är ett framgångsrikt sätt för att 

skapa ett bra samarbete mellan lärare, men även mellan lärare och elever. Syftet med kollegial 

handledning är att ge lärare möjlighet att få dela med sig av sina kunskaper och även 

funderingar. I Langelotz (2014) avhandling framkommer det att lärarna har lärt sig att lyssna 

på kollegor och elever på ett annat sätt, vilket också har förändrat deras handlande och 

undervisning och det har även resulterat i mer demokratiska processer. Lärarna upplevde även 

att de utvecklat sitt kollegiala samarbete och att de kan stötta varandra i större utsträckning 

exempelvis när det gäller så kallade besvärliga elevärenden. Avhandlingen visar även att det 
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är i interaktion och kommunikation med andra som man förstår sin situation, man kommer 

överens om vad som är viktigt och man kan utveckla strategier för det fortsatta arbetet 

(Langelotz, 2014).  

Ett viktigt kriterium för att lyckas med handledningen är att den måste bygga på frivillighet. 

Handledning får aldrig vara påtvingad utan den måste bygga på att deltagarna själva valt att 

delta i handledningen utifrån egna behov och en egen önskan att få fördjupa sin komptens. 

Handledning är en process där deltagarna får använda både sitt intellekt och sina känslor för 

att vidareutveckla sin kompetens. Innehållet i handledningen ska handla om aktuella teman 

eller situationer som deltagarna står mitt uppe i sitt arbete. Målet med handledningen är att 

deltagarna ska kunna se sig själva och den verksamhet de befinner sig i med en viss distans, 

samtidigt som de befinner sig mitt i handlingens centrum får de ett helhetsperspektiv (Gjems, 

1997).  

2.4 Statens intentioner med den specialpedagogiska yrkesrollen 

Regeringen beslutade år 2007 att starta en ny speciallärarutbildning med uppgift att ge 

fördjupade kunskaper om språkutveckling och om effektiva metoder för att stimulera elevers 

förmåga att läsa, skriva och räkna (Utbildningsdepartementet, 2007).  Detta för att 

specialpedagogutbildningen riktar sig mer till det förebyggande arbetet och utvecklingen av 

hela undervisnings- och lärandemiljöer, pedagogiska utredningar, kvalificerade samtal och 

rådgivning, och vidare deltagande i ledningen av skolans utveckling (SFS, 2001:23). 

Skollagens formuleringar har naturligtvis betydelse för utformingen av specialpedagogers 

yrkesroll. Påverkan kan vara indirekt och mer i termer av regler för grunder för bedömning, 

pedagogisk utredning, att elev är i behov av särskilt stöd samt utformingen av stödet (Kap. 3, 

§§ 6-12 samt Kap. 8, § 9). Ingenstans fastställs det att det ska vara personal med särskild 

utbildning (till exempel specialpedagog) som ansvarar för, eller genomför det särskilda stödet 

med eleven (Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm, 2015). Enda gången 

specialpedagogisk kompetens uttryckligen föreskrivs är i skollagen kapitel 2, § 25, där det 

fastslås att det ska finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av 

specialpedagogiska insatser kan tillgodoses (SFS, 2010:800). 

I läroplanens andra kapitel framgår det att alla som arbetar i skolan ska: 

 

-” uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och  
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-samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande ” 

(Skolverket, 2016. S.14) 

Det står ingenstans i läroplanen vad som förväntas av en specialpedagog. Däremot finns det 

väldigt tydliga direktiv till vad läraren ska göra för eleverna, här är två punkter från Lgr 11 

som känns relevant till studien. Läraren ska: 

- ” ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande  

- stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter ” 

(Skolverket, 2016. s. 14). 

2.5 Specialpedagogisk relevans 

Forskningen om specialpedagogik brukar delas in i två grundläggande perspektiv. Ett 

alternativt perspektiv med betoning på sociala faktorers betydelse för skolproblem och det 

andra är ett traditionellt, individualistiskt perspektiv med rötterna i medicin och psykologi 

(Nilholm, 2014). Det två ovan nämnda perspektiven benämns olika av olika forskare. Det 

första alternativa perspektivet benämns till exempel som kritiskt (Nilholm, 2007) eller som 

det relationella perspektivet (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Det andra 

traditionella benämns till exempel kategoriskt eller kompensatoriskt (Emanuelsson, Persson & 

Rosenqvist, 2001; Nilholm, 2007).  

Utifrån det relationella perspektivet är man kritisk till att skolmisslyckanden ses som ett 

tillstånd hos eleven (Nilholm, 2007).  Orsakerna till svårigheterna riktas istället till den miljö 

som eleven befinner sig i och det talas om ”elever i svårigheter” (Emanuelsson, Persson & 

Rosenqvist, 2001).  Olika perspektiv i skolans verksamhet innebär att elevers skolsvårigheter 

får olika förklaringar och därmed en avgörande roll för hur undervisningen bedrivs (Nilholm, 

2014). Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2015) visar att det ofta råder ett mer 

kategoriskt synsätt på elevers svårigheter i skolan och Skolinspektionen anser därför att det är 

viktigt att elevers behov bemöts med ett relationellt perspektiv. Ett perspektiv där 

undervisningen ska anpassas till eleven och inte tvärtom (Skolinspektionen, 2015).  

2.6 Specialpedagogiska insatser 

Även om specialpedagogen utgör en ny profession i skolan så är inte specialpedagogik en ny 

kompetens inom skolan. Däremot har den förändrats i och med att synsättet kring elever i 
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skolsvårigheter har förändrats. Tidigare ansågs specialundervisning som en annorlunda 

pedagogik, som var anpassad till relativt få elever. Specialpedagogiken ska istället vara en 

naturlig del i vardagsarbetet för all personal i skolan (Guvå, 2010). Specialpedagogiska 

insatser bidrar till att främja elevers lärande, hälsa och utveckling genom insatser på 

organisation, grupp och individnivå. Insatserna ska vara förebyggande och främjande och 

aktivt verka för lika rättigheter och möjligheter (Nilsson, 2014). 

Den specialpedagogiska insatsen ska: 

• ge stöd vid pedagogiska utredningar, analyser och åtgärdsförslag 

• främja en positiv lärande situation utifrån varje elevs förutsättningar så att eleven når så 

långt som möjligt i sin kunskapsutveckling 

• möjliggöra/stimulera kommunikation mellan personal och barn/elever för att ge en trygg och 

utvecklande lärmiljö med inflytande och delaktighet 

• genom handledning, utbildning och kollegialt lärande utveckla en lärande organisation 

• undanröja hinder i lärmiljön och fokusera på möjligheterna till extra anpassningar som stöd 

för elevens utveckling (Nilsson, 2014).  

Partanen (2012) ser specialpedagogen som en viktig person i elevhälsoteamet. 

Specialpedagogen kan vara den enda, förutom kanske rektorn, som är lärarutbildad i grunden 

och bidrar med den specialpedagogiska analysen vid elevhälsomöten. Specialpedagogen blir 

enligt Partanen (2012) länken till arbetslagen. Det är även vanligt att specialpedagoger har 

många ansvarsfrågor delegerade till sig av rektorn, och kan då ses som en maktperson. Vilket 

kan försvåra specialpedagogens kanske viktigaste arbetsuppgift: handledning av lärare. 

Svårigheten blir att lärare kan ha svårt att anförtro sig till specialpedagogen om de upplever 

att specialpedagogen har en maktposition (Partanen, 2012).  

Sammanfattningsvis har det framkommit att begreppet elevhälsa myntades 2001 men sjösattes 

först genom den nya skollagen 2011. Detta utifrån att Elevvårdsutredningen (SOU, 2000:19) 

visade på att det fanns två parallella spår inom skolan som arbetar för elevernas välmående. 

Det ena spåret var inriktad mot det medicinska och psykosociala medan det andra spåret var 

inriktad på det pedagogiska arbetet kring eleverna. Efter att nya skollagen 2011 trädde in, 

fokuserar dagens elevhälsa på att arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt se helheten 
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hos varje individ utifrån olika perspektiv. Statens intentioner är bland annat att 

specialpedagogen ska arbeta med förebyggande arbete och med utveckling av hela 

undervisnings- och lärandemiljöer, samt handledande samtal. Det överensstämmer med 

Nilholms (2014) tankar om att förebyggande arbete och utveckling av undervisningen samt 

lärmiljön går hand i hand. Lyckas man med undervisningen blir det ett sorts förebyggande 

arbete. Även Hjörne och Säljö (2013) belyser lärmiljön som en central del i lärandet och 

undervisningen. Lundgren och Lökholm (2006) anser att varje möte som sker mellan 

människor är ett möte mellan olikheter och olika perspektiv. För ett lyckat samtal förutsätts att 

det finns en ömsesidighet mellan de inblandade personerna och att de tillsammans vill försöka 

förstå varandra (Lundgren och Lökholm, 2006).  

 

3. Relevant forskning  

Avsnittet inleds med en kort tillbaka blick kring specialpedagogens roll som konsulent och 

handledare i skolan. Därefter beskrivs förebyggande insatser och åtgärder. Avsnittet baseras 

på ett urval från tidigare forskning som känns relevant i studien eftersom det beskriver en del 

av specialpedagogens uppdrag i skolan. Avsnittet avslutas med en kort sammanfattning för att 

knyta ihop vad den relevanta forskningen visar angående specialpedagogens roll samt de 

specialpedagogiska insatserna.  

3.1 En kort tillbaka blick på specialpedagogens roll 

Specialpedagogens roll som konsult har diskuterats i forskning i USA sedan tidiga 1970-talet 

och även i Finland har det gjorts en del forskning inom det området. Resultatet i den 

internationella studien Special Education Teachers as Consultants (Sundqvist, 2015) visar på 

tre typer av konsulterande samråd: reflekterande samråd och samarbetande samtal och samråd 

som rådgivning. Samråd som rådgivning pekas ut som en potentiell typ för utveckling av 

samråd mellan specialpedagoger och lärare.  Resultatet visar även att samråd kring 

specialundervisning är en komplex verksamhet där olika infallsvinklar på samråd måste 

användas och integreras. Det framkommer även i den finländska forskningen att 

specialpedagoger känner sig osäker kring sitt uppdrag att fungera som konsulenter för andra 

lärare, och det finns även en viss förvirring om vad specialpedagogen ska göra i 

konsulentrollen (Sundqvist, 2015).  
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Senare forskning tyder på att specialpedagoger under 2000-talet började arbeta mer med 

handledning, rådgivning och dokumentation än vad de gjort tidigare och mindre med enskilda 

elever. Men däremot är informanterna i Lindqvist (2013) avhandling kritiska till att tid ska 

läggas på handledning, majoriteten vill att specialpedagogerna arbetar direkt med eleven. 

(Lindqvist, 2013).   

3.2 Förebyggande insatser eller åtgärder 

Forskarna Törnsén och Höög belyser att personal inom elevhälsan ofta påtalar att tiden till det 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet inte är tillräcklig. Forskning visar att blickarna i de 

flesta fall riktas mer mot ohälsa. Alltså att insatserna ofta sätts in först när någon elevs 

skolsvårighet uppdagas och då slukas merparten av elevhälsans tid till att snabbt sätta in 

åtgärder (Höög, 2013), (Törnsén, 2012). 

Alla människor behöver få känna att det som görs är meningsfullt, begripligt och att det är 

hanterbart, de tre delarna ingår i det som kallas för KaSam, en förkortning av känsla av 

sammanhang. Om undervisningen utgår från dessa tre delar (meningsfullhet, begriplighet och 

hanterbarhet), finns det en stor möjlighet att förändra miljön i skolan från att vara en 

riskfaktor till att bli en skyddsfaktor (Glentow, 2013). Lutz (2013) lyfter fram problematiken 

om de specialpedagogiska insatserna är proaktiva (förebyggande) eller reaktiva (sätts in efter 

att svårigheter upptäckts). De specialpedagogiska insatserna ska sträva mot det proaktiva och 

helst ska det vara generella. Generella åtgärder är att utveckla praktiken i förhållande till alla 

elever samt minska risken för utpekande och kategoriseringar av elever. Då detta kan leda till 

stigmatisering och stämplingseffekter. Vanligtvis kännetecknas specialpedagogiskt arbete av 

en kombination av reaktiva och proaktiva insatser ute på skolorna. De skolor som arbetar 

utifrån proaktiva åtgärder, innefattar ofta förändringar som riktar sig mot lärandemiljöers 

uppbyggnad, förutsättningar och anpassning till elevunderlaget. Proaktiva insatser bör utgå 

från en holistisk syn (insatsen tar hänsyn till helheten) på elevens situation (Lutz, 2013). 

Kommunikation är en av skolans viktigaste processer (Ärlestig, 2007). Petri Partanen (2012) 

skriver att en av de största utmaningarna och utvecklingsområdena i elevhälsoarbetet och i 

lärandet är att göra eleverna delaktiga. Med insikt om hur vårt förhållningssätt, bemötande, 

samspel, relationer och samtal kan påverka både elever, föräldrar och kollegor, och med 

kunskap om hur elevhälsoarbetet kan utvecklas i sina arbetsformer, så kan vi undanröja 

många hinder. Partanen anser att förändringsarbete måste präglas av närhet och det utgör ett 

fundament i elevhälsoarbetet. En förutsättning är att elevhälsopersonalen uppfattas som 
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tillgänglig och möjlig att på ett relativt enkelt sätt involveras i elevhälsoarbete (Partanen, 

2012). 

Gunilla Guvå (2013, s. 7) ställer frågor som ” Gödslar vi eller arbetar vi med 

ogräsbekämpning?, Ligger fokus på varför vi mår bra eller på varför vi mår dåligt? ” Enligt 

Guvå (2013) är det inte ett antingen eller utan ett både och som skolan behöver arbeta med på 

olika nivåer. Eftersom förebyggande och hälsofrämjande arbete går hand i hand är det av stor 

vikt att det arbetas mot båda begreppen i en samlad elevhälsa. Elevhälsans arbete kan delas in 

i åtgärder, främjande och förebyggande insatser och de kan bedrivas på individ-, grupp- eller 

organisations nivå (Guvå, 2013). 

Sammanfattningsvis tyder en del forskning på att specialpedagoger länge arbetat med olika 

slags handledande samtal i Sverige, Finland samt USA. Forskningen visar även på att 

specialpedagogerna känner en viss osäkerhet i att ta på sig den rollen som handledare 

(Sundqvist, 2015). Det finns även forskning som visar på en större efterfrågan av att 

specialpedagogen arbetar direkt med elever än som handledare (Lindqvist, 2013). Det finns 

även forskare som belyser vikten av att det är viktigt att tänka på om de specialpedagogiska 

insatserna är proaktiva eller reaktiva. Andra forskare belyser att tiden för de proaktiva 

insatserna ofta får stå åt sidan för de reaktiva åtgärderna (Höög, 2013, Törnsén, 2012). Enligt 

Guvå (2013) däremot är det inte ett antingen eller tänk, utan skolan bör arbeta med både 

förebyggande insatser och åtgärder när det uppstår svårigheter. 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om elevhälsans professioners förståelse av den 

specialpedagogiska funktionen. För att kunna göra det kommer studien att använda sig av tre 

analysverktyg. I det här avsnittet presenteras de tre teoretiska utgångspunkterna som ansågs 

relevanta att utgå ifrån vid analysen av resultatet. Det är det kategoriska-, relationella- och 

sociokulturella perspektivet som har används som analysverktyg i resultatanalysen. Utifrån 

dessa tre teorier vill jag försöka förstå elevhälsans professioners förståelse för den 

specialpedagogiska funktionen, alltså den specialpedagogiska rollen i elevhälsan och även de 

specialpedagogiska insatserna i verksamheten. När jag använder mig av ordet förståelse 

tänker jag att synonymet kan vara uppfattning eller insikt. Denna förståelse 

(uppfattning/insikt) blir viktig inom varje elevhälsoteam, har man olika förståelse om en 
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profession kan det bli svårt att få till diskussioner där varje professions specifika kunskaper 

kommer fram och då blir även förväntningarna på professionen olika.   

I det här avsnittet beskrivs först en kort redogörelse av det relationella perspektivet sedan det 

kateoriska perspektivet därefter det sociokulturella perspektivet och till sist avslutas avsnittet 

med en kort sammanfattning. 

4.1. Relationella perspektivet 

Utifrån studies syfte var det intressant att försöka tolka de olika professionernas förståelse 

kring den specialpedagogiska funktionen utifrån ett relationellt perspektiv. Det relationella 

perspektivet tar sin utgångspunkt i ett förhållningssätt där specialpedagogiken förstås som 

något som samspelar med övrig pedagogisk verksamhet. Ett relationellt synsätt är där elevens 

svårigheter måste ses i förhållande till undervisningens utformning och miljö. 

Undervisningens upplägg kan orsaka skolsvårigheter för en elev. Utifrån detta synsätt ska 

specialpedagogerna stödja lärarna i deras arbete med elever i svårigheter eftersom det kan 

vara svårt att förstå sig på eleverna till fullo utifrån endast en aspekt. Fokus ska riktas mot 

kommunikation, interaktion och relationer eftersom det är centrala begrepp inom det 

relationella perspektivet (Aspelin, 2013).  

Om man ser på specialpedagogik ur ett relationellt perspektiv är det, enligt Emanuelsson, 

Persson och Rosenqvist (2001), viktigt att se vad som sker i förhållandet och interaktionen 

mellan olika aktörer. Där är det inte den enskilde individens uppträdande eller beteende som 

ska stå i fokus utan svårigheterna får betraktas ur ett socialt och miljörelaterat perspektiv. 

Utifrån det relationella perspektivet är det miljön kring eleven som orsakar eleven svårigheter. 

Det innebär att miljön ska anpassas för att kunna möta elevers olika förutsättningar, sett ur 

både ett lärande och ett socialt perspektiv (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). 

Miljön anpassas inom ramen för den ordinarie undervisningen och förändringar i skolmiljön 

kan mycket väl påverka elevens förutsättningar att nå målen (Aspelin, 2013). Det handlar 

alltså inte om att komma till rätta med individuella svårigheter utan att tillrättalägga 

undervisningen för individen. Eleven bör vara en naturlig del i undervisningen samt i det 

sociala och kulturella samspelet i en skolklass. Tidsaspekten är viktig om man förstår 

specialpedagogiken ur ett relationellt perspektiv. Det handlar då om långsiktiga lösningar som 

innebär att hela lärmiljön behöver studeras och att förekomsten av specialpedagogiska behov 
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måste diskuteras. Det relationella perspektivet kan upplevas som obekvämt eftersom det inte 

löser akuta problem utan är mer inriktat mot långsiktiga mål (Haug, 2010).  

 

4.2 Kategoriskt perspektiv 

I studien framkom åsikter utifrån ett kategoriskt perspektiv och av den anledningen kändes det 

relevant att skriva om det perspektivet. Motsatsen till det relationella perspektivet är det 

kategoriska perspektivet. Det kategoriska perspektivet är individinriktat och svårigheterna 

tillskrivs eleven. Historiskt sett har dessa svårigheter benämnts och bestämts med hjälp av 

diagnoser enligt en medicinsk – psykologisk modell (Emanuelsson, 1974). Enligt Haug 

(2010) är det lättare att identifiera orsakerna till problem som biologiska än som sociologiska. 

Vidare menar han att det biologiska perspektivet i många fall är mer accepterat än det sociala 

perspektivet (Haug, 2010). Även Persson (2001) beskriver att det katergoriska perspektivet 

kännetecknas av att elevers svårigheter reduceras till en effekt av till exempel låg begåvning 

eller svåra hemförhållanden. Elevers svårigheter ses som medfödda eller på annat vis 

individbundna. Inom det här perspektivet är det eleven som har problem och inte 

omgivningen. De specialpedagogiska åtgärderna går ut på att lösa problemen fort och 

undervisningen sker ämnesspecifikt, samt att kvalificerad hjälp av specialpedagog ska vara 

direkt relaterad till elevens uppvisade svårigheter. Ur kategorisk synvinkel blir det relevant att 

tala om ”elever med svårigheter” (Persson, 2001).  

Tidigare forskning inom det kategoriska perspektivet, tyder på att det tidigare så gott som helt 

dominerande synsättet på skolsvårigheter var att de orsakades av brister hos vissa barn och 

ungdomar som ”hade skolsvårigheter”. Dessa skulle åtgärdas genom specialundervisning av 

dem (elev), så att deras svårigheter därigenom skulle avklinga eller helst försvinna helt. 

Tidsperspektivet var oftast kort, en tids specialundervisning förväntades leda till att eleverna 

skulle bli ”botade” och därigenom mer normala skolelever (Dahlgren, 1972; Emanuelsson, 

1974).  

 4.3 Sociokulturella perspektivet 

I den här studien används det sociokulturella perspektivet för att försöka förstå de olika 

professionernas förståelse av den specialpedagogiska funktionen, och det har även betydelse 

för hur jag förhåller mig till språket både vid intervjutillfällena och även vid transkriberingen. 
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Språket är det viktigaste kulturella redskapet som människor använder för att beskriva, förstå 

och tänka kring omvärlden. Språket är varken statiskt eller neutralt, språket ändras beroende 

på dess kulturella, historiska och individuella sammanhang. De språkliga verktygen får 

mening genom interaktion med andra människor. Sociokulturella teorier ser tanken, 

medvetandet och den materiella världen som en helhet. Det innebär att den materiella världen 

i form av olika artefakter och kulturella produkter påverkar och möjliggör tänkandet. Exempel 

på artefakter kan vara praktiskt material i form av miniräknare, men även språkliga redskap 

som ramsor och metaforer. Både språkliga och fysiska artefakter är resurser som är skapade 

av människor för att lösa problem. Språket är ett viktigt redskap för det utgör byggstenarna 

för tänkandet. I sociala sammanhang är språket och samtalet utvecklande för alla parter där 

barn och vuxna integrerar med varandra i specifika situationer (Jakobsson, 2012). De resurser 

som människan utvecklar kan användas i olika situationer, att reflektera med, att skapa 

förmåga till inlevelse, kommunicera med andra och se olika händelser i skilda perspektiv. Den 

viktigaste mänskliga lärmiljön har alltid varit och kommer alltid att vara den vardagliga 

interaktionen och det naturliga samtalet (Säljö, 2010).  

Mediering är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Begreppet förklarar 

en samverkan mellan människor och de kulturella redskapen som människor använder för att 

förstå och agera i sin omvärld (Vygotsky, 1978). Enligt Strandberg (2006) föregår de inre 

processer av yttre aktiviteter tillsammans med andra människor i kulturella miljöer. Det är 

genom de yttre aktiviteterna som material skapas till de inre processerna. Människors 

individuella kompetenser har sitt ursprung ur interaktioner med andra människor (Strandberg, 

2006). Barnets förmågor har sitt ursprung i sociala relationer och i samspel med andra 

människor sker lärande och utveckling (Vygotsky, 1978).  

Sammanfattningsvis kan sociokulturell teori ses som central för relationell specialpedagogik, 

genom att den på olika sätt pekar på lärandeprocessen som möjlig för alla elever att delta i 

(Aspelin, 2013). Det relationella perspektivet har även mötts av kritik på grund av att det ses 

som alltför förenklat för att beskriva det specialpedagogiska områdets komplexitet (Ahlberg, 

2007). Både det kategoriska perspektivet och det relationella perspektivet uppfattar Persson 

(2001) som analytiska verktyg. De utgör radikalt olika sätt att förstå elevers skolsvårigheter 

utan att för den skull utesluta varandra. Vidare menar Persson (2001) att skolan bör tillåta 

både det kategoriska perspektivet och det relationella perspektivet att verka parallellt i en 
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växelsamverkan med varandra, där strävan inte bör vara att konsensus ska råda kring vilken 

lösning som är den bästa eller mest lämpliga (Persson, 2001).  

 

5. Metod 

I detta avsnitt tydliggörs val av metod och tillvägagångssätt som använts för att besvara 

syftets frågeställningar angående hur elevhälsans professioner förstår sig på den 

specialpedagogiska funktionen.  Procedur, urval och bearbetning beskrivs, även studiens 

trovärdighet diskuteras samt Vetenskapsrådets etiska principer, utifrån Kvale & Brinkmann 

(2009), Trost (2010), Bryman (2013), Vetenskapsrådet (2011). 

5.1 Kvalitativ forskning- kvalitativ forskningsintervju 

Den kvalitativa forskningsintervjun är ett sätt att försöka förstå världen utifrån 

undersökningspersonens synvinkel och genom samtal inhämta kunskaper från deras 

erfarenheter, känslor och attityder. Forskningsintervjun bygger på vardagslivets samtal och är 

ett professionellt samtal (Kvale & Brinkmann, 2009). 

En kvalitativ studie är att föredra om studien har för avsikt att förstå människors sätt att 

resonera eller reagera, och även att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster (Trost, 

2010). Enligt Bryman (2013) är det deltagarnas perspektiv, vad de uppfattar som viktigt och 

betydelsefullt, som är utgångspunkten i en kvalitativ undersökning. Vidare menar Bryman 

(2013) att det är önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar, eftersom detta ger 

kunskap om vad intervjupersonen upplever vara relevant och viktigt. Det ger även 

intervjuaren möjlighet att avvika från intervjuguiden och ställa nya frågor som en uppföljning 

av det som intervjupersonerna svarat och intervjuaren kan variera ordningsföljden i frågorna. 

Som en följd av detta tenderar kvalitativa intervjuer att vara flexibla och följsamma efter den 

riktning som intervjupersonerna svarar. Flexibilitet framhålls som en faktor som bidrar till att 

den kvalitativa intervjun är så attraktiv som metod (Bryman, 2013).  

Den kvalitativa metoden ansågs passande till denna studie eftersom det är viktigt att få avvika 

från intervjuguiden och ställa nya frågor som en uppföljning. Följdfrågor är svåra att 

förbereda i förväg eftersom det beror på vad de intervjuade berättar om. Utifrån det 

sociokulturella perspektivets synvikel låg fokus på att försöka tolka och förstå informanternas 

svar och utifrån det spinna vidare med följdfrågor, och därefter tolka svaren mot antingen det 
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relationella perspektivet eller det kategoriska perspektivet. Trost (2010) beskriver följdfrågor 

som något som är beroende av intervjuarens sätt att förstå och att tänka i nya banor.  

 

5.1.1. Semistrukturerad intervju 

Valet av intervjuform föll på den som Bryman (2013) benämner som semistrukturerad. Det 

innebär att intervjuaren har ett frågeschema med ett antal uppställda frågor. Ordningsföljden 

på frågorna kan variera och intervjuaren ställer ofta uppföljningsfrågor till det som uppfattas 

som viktiga svar. Anledningen till valet av semistrukturerad intervju var att intervjuerna får 

ett mer naturligt och avslappnat flyt, eftersom intervjun följer informantens svar. Det kan vara 

så att informanten besvarar flera frågor efter att bara ha fått en fråga och då blir det mer 

naturligt att eventuellt ställa någon följdfråga om så behövs. 

5.2. Urval 

Urvalet bestod av åtta informanter, två rektorer, en skolsköterska, en skolpsykolog, en 

kurator, en speciallärare och två specialpedagoger. Valet föll på dessa eftersom de ingår i den 

lokala elevhälsan på respektive skola. Alla skolor i kommunen ska ha en egen lokal elevhälsa, 

och i den ska det finnas tillgång till psykolog, skolsköterska, kurator, skolläkare samt personal 

med specialpedagogisk kompetens och rektor. I den lokala elevhälsan ingår ofta även 

resurslärare och resurspedagoger. 

Begränsningen av intervjuer gav ett hanterligt material men ändå en helhetsbild. Avsikten 

med urvalet av informanter var att få med personer med olika anställningsformer inom 

elevhälsan. Trost (2010) beskriver att urvalet helst ska vara heterogent inom den givna 

homogeniteten. I denna studie utgjorde den heterogenona ramen de olika professionerna. Den 

homogena ramen utgjordes av att alla informanter ingår i elevhälsan.   

5.3. Procedur och material 

Informanterna kontaktades personligen eller via mail. De fick själva komma med förslag på 

tider och plats för intervjun, för att åstadkomma största möjliga trygghet för informanterna. 

Det är av stor vikt att informanterna kan känna trygghet under intervjun för att få så 

sanningsenliga svar som möjligt (Trost, 2010).  

Under intervjun användes en intervjuguide (bilaga 2) som innehöll specifika teman med 

möjlighet till uppföljningsfrågor och där informanten har stor frihet att utforma svaren på sitt 
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eget sätt (Bryman, 2013). Teman och intervjufrågor utformades utifrån studiens inledning, 

intresset väcktes efter att jag läst Lindqvist (2013) avhandling där det framkom stora 

skillnader i förväntningar på specialpedagoger av olika professioner. Min studie riktar sig mot 

ett bredare perspektiv än Lindqvists avhandling, alltså den specialpedagogiska funktionen. De 

olika teman som gjordes var alltså utifrån, hur elevhälsans professioner förstår den 

specialpedagogiska funktionens uppdrag i och utanför elevhälsan. Om informanten till 

exempel inte beskrev någonting alls om specialpedagogens uppdrag, då ställdes en följdfråga 

angående just specialpedagogens uppdrag och så vidare. Sett ur det sociokulturella 

perspektivet måste man förstå hur individer tillägnar sig innehåll och betydelser. Därför är 

samspelet mellan vad ord betyder för en individ och för kollektivet viktigt. Exempel på teman 

var hur informanten förstår den specialpedagogiska funktionen i och utanför elevhälsan. Vid 

intervjun fanns ingen given ordning på hur frågorna ställdes utan det avgjordes utifrån hur 

intervjun fortlöpte. Ett svar kunde vara svar på en annan fråga eller kunde ge upphov till en 

följdfråga utifrån min tolkning av informantens svar. Enligt Trost (2010) bör man fortsätta på 

den tråden och följa den intervjuades tankegångar.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon så att fokus kan vara på vad den intervjuade 

berättar istället för att sitta och anteckna. Enligt Bryman (2013) förutsätts en inspelning av 

intervjun för att intervjuaren ska kunna vara uppmärksam på det som sägs, samt följa upp 

intressanta synpunkter och sondera där det behövs. Att föra anteckningar under en intervju 

kan distrahera intervjuaren (Bryman, 2013). 

5.4. Bearbetning och analys av data 

Trost (2010) beskriver analysen av ett material i tre steg, samla in, analysera och tolka 

materialet. Det finns inga gemensamma regler för hur detta ska gå till, dessa tre steg är 

avhängt den enskildes personliga tycke och smak. Enligt Trost (2010) behöver de tre stegen 

inte komma i nämnd ordning utan redan under själva intervjun sker oftast en automatisk 

tolkning. Inom kvalitativ forskning blir därför behovet av kreativt förhållningsätt uppenbart 

(Trost, 2010). Enligt mig är det skillnad mellan att tolka och analysera ett material. När jag 

tolkar ett material gör jag det utifrån hur jag förstår informantens information. När jag 

analyserar den insamlade data vrider och vänder jag på tolkningen utifrån forskningsfrågorna 

gentemot olika teorier inom området. Jag har valt dessa tre teorier, det kategoriska 

perspektivet, relationella perspektivet och det sociokulturella perspektivet som analysverktyg.   
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Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer som spelades in för att göra materialet 

tillgängligt för bearbetning. Bryman (2013) menar att transkribering bidrar till att underlätta 

en noggrann analys av vad människor har sagt, men det skapar även snabbt stora högar med 

papper. Vidare menar Bryman (2013)att det inte är relevant att transkribera hela intervjuer 

utan det är mer fruktbart att välja utvalda delar. 

Vidare menar Trost (2010) att man får nyttja de hjälpmedel som finns och pröva sig fram så 

att man hittar en analysmetod som passar en själv. Vid analysen av de kvalitativa intervjuerna 

spelades intervjuerna upp vid upprepade tillfällen och det som var relevant utifrån syftet och 

frågeställningarna skrevs ned. Enligt Bryman (2013) kallas analysmetoden för narrativ analys, 

alltså att ta fasta på kopplingar mellan människors upplevelse av sin roll och sammanhangets 

betydelse i ett skeende. Tyngden låg på vad som sades och inte på hur dem sa det. Därefter 

analyserades vad som sågs och hördes under intervjuns gång, utifrån de tre teoretiska 

perspektiven, det relationella perspektivet, kategoriska perspektivet och det sociokulturella 

perspektivet. Ett exempel är när en av informanterna säger ”Jag ser det som att rektorn 

tillsammans med specialpedagogen sitter på paraplyet och har den övergripande synen när det 

gäller allt inom skolan, alltså leder och fördelar arbete” (Informant 4). Det tolkar jag som att 

informanten ser på den specialpedagogiska rollen ur ett relationellt perspektiv därför att det 

inom det perspektivet är viktigt att tänka på helheten i verksamheten och att det är miljön som 

orsakar elevers skolsvårigheter. Enligt Trost (2010) är det genom upprepade lyssningar på det 

inspelade som man får fram tankegångar som kan vara intressanta att analysera med olika 

teorier.  

Vid transkriberingen skrevs en sammanfattning av intervjumaterialet som redovisas i löpande 

text i resultatdelen under rubriker som utgår från forskningsfrågorna men där är de inte 

analyserade med teorier utan där är det informanternas åsikter som kommer fram. Under 

rubriken resultatanalys framkommer informanternas åsikter och där analyseras de utifrån de 

tre teorierna, kategorisk, relationell och sociokulturell. En sammanfattning av de inspelade 

intervjuerna innebär att data som är irrelevant för studien tas bort från transkriberingen och 

endast de delar som är betydelsefulla tas med i studien (Trost, 2013). Irrelevant data är den 

information som inte passar in under någon av forskningsfrågorna, de kan vara intressant data 

men som inte är relevant för den här studien.  
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5.5. Etiska överväganden  

Vetenskapsrådets etiska principer (2011) har noggrant följts. Informanterna har skriftligen 

(bilaga 1) blivit informerade om att studien följer dessa principer samt innebörden av det. 

Samma information gavs även muntligt vid intervjutillfället innan intervjun påbörjades.   

Informationskravet innebär att informanterna fått information om att intervjun ska ingå i ett 

examensarbete på Specialpedagogprogrammet vid Umeå universitet.  De fick även 

information om syftet med studien och att intervjun spelas in om informanten godkänner det, 

annars förs anteckningar. Samtyckeskravet har uppnåtts genom informationen om att intervjun 

var frivillig, ungefärlig tidsram, att de hade rätt att avstå från att svara på frågor och att de när 

som helst kunde avbryta sin medverkan. Anonymiseringskravet har uppnåtts genom att 

informanterna blev informerade om att deras identitet inte skulle gå att lista ut, då varken 

namn på personer, skola eller kommun skulle finnas med i publiceringen av studien. Vid 

resultatredovisningen tilldelades varje informant en bokstav. Detta synliggörs inte i studien. 

Med anledning av att det bara finns en skolpsykolog tydliggörs inte vilken informant som fått 

vilken bokstav (Vetenskapsrådet, 2011).  Informanterna blev även upplysta om var studien 

kommer att publiceras. Nyttjandekravet innebär att den insamlade informationen endast är till 

för forskningsändamål, och informationen kommer inte att användas i något annat syfte eller 

utlånas för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2016). Samtliga informanter gav sitt 

samtycke till att delta i studien.  

5.6. Trovärdighet 

I kvalitativa studier och således kvalitativa intervjuer utgör trovärdigheten ett av de största 

problemen. Det finns vissa faktorer som kan visa på trovärdighet i en kvalitativ studie (Trost, 

2010). För att öka studiens trovärdighet mailades resultatavsnittet till de personer som är en 

del av den sociala verkligheten som studerats, de i sin tur bekräftade om jag uppfattat deras 

svar på rätt sätt, detta kallas enligt Bryman (2013) för respondentvalidering. Alla informanter 

ansåg att deras svar var tolkat på rätt sätt.  

Det finns vissa faktorer som kan visa på trovärdighet i en kvalitativ studie. Trost (2010) 

beskriver att en metod som passar till syftet ökar studiens trovärdighet. Syftet med denna 

studie var att beskriva olika professioners uppfattning i ett specifikt ämne och därför passade 

en kvalitativ intervju väl till syftet. En kvalitativ intervju som lyfter fram människors tankar 
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kring ett ämne. Eftersom syftet med studien är att försöka förstå människors tankar valdes det 

att analyseras utifrån de sociokulturella-, relationella- och kategoriska perspektiven. 

Reliabilitet och validitet är begrepp som kan vara svåra att använda i en kvalitativ studie då 

dessa begrepp avser att mäta något. Traditionellt bygger studiens tillförlitlighet (reliabilitet) 

på att man gör kvantitativa studier och att mätningarna som man gör är stabila. Enligt Bryman 

(2013) kan man assimilera reliabilitet och validitet i den kvalitativa forskningen utan att i 

grunden ändra begreppens betydelse, men frågor som rör mätning får mindre betydelse.  

5.7 Metoddiskussion 

Genom kvalitativ intervjustudie var det möjligt att beskriva ett antal professioners förståelse 

av den specialpedagogiska funktionen inom och utanför elevhälsan. Intervjun utgick ifrån en 

intervjuguide men i vilken ordning respektive fråga ställdes berodde helt på hur intervjun 

fortlöpte. Det bidrog till att intervjun fick ett naturligt flyt. Följdfrågorna varierade till antal 

och innehåll beroende på informanternas resonemang. Samtliga informanter uttryckte att de 

upplevde intervjun som positiv eftersom de fick reflektera över deras egna tankar kring den 

specialpedagogiska funktionen inom och utanför elevhälsan. Enligt Säljö (2010) kan de 

resurser som människan utvecklar användas i olika situationer, att reflektera med, att skapa 

förmåga till inlevelse, kommunicera med andra och se olika händelser i skilda perspektiv. Den 

viktigaste mänskliga lärmiljön har alltid varit och kommer alltid att vara det naturliga 

samtalet, deltagande i kommunikation ger en möjlighet att ta till sig nya sätt att tänka och 

resonera (Säljö, 2010).  

Endast utvalda delar av de inspelade intervjuerna transkriberades, eftersom det annars snabbt 

bildar stora högar med papper. Inspelningarna lyssnades om och om igen och det som var 

relevant utifrån syftet och frågeställningarna skrevs ned. Under arbetets gång nyttjades de 

hjälpmedel som fanns, som till exempel överstrykningspennor i tre olika färger, en färg per 

forskningsfråga samt en färg per perspektiv. Trost (2010) rekommendation är att man ska 

nyttja de hjälpmedel som finns och öva sig, pröva sig fram, för att se vilken analysmetod man 

själv vill använda (Trost, 2010). Överstrykningspennorna underlättade arbetet med att 

synliggöra vilka svar som skulle placeras vart. Därefter valdes att skriva ihop 

intervjumaterialet utifrån respektive forskningsfråga som en löpande text med några enstaka 

citat i resultatdelen, alltså endast informanternas svar. Analysen av svaren finns i 

resultatanalys avsnittet, där svaren kopplas ihop med studiens teoretiska utgångspunkter.  
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Det har varit lätt att hitta tidigare forskning om specialpedagogen yrkesroll samt om 

elevhälsan. Däremot har det varit svårt att hitta tidigare forskning som belyser den 

specialpedagogiska funktionen inom och utanför elevhälsan. Den forskning som studerats har 

till stor del relaterat till de perspektiv som denna studie utgår ifrån, det sociokulturella-, det 

relationella- och det kategoriska perspektivet. Ett relationellt perspektiv där orsaker till en 

elevs svårigheter riktas mot den miljö som eleven befinner sig i (Emanuelsson, Persson & 

Rosenqvist, 2001). Det kan medföra att författaren alltför okritiskt kan ha summerat tidigare 

forskning utifrån det perspektiven. Eftersom tidigare forskning enligt mig som författare varit 

ganska eniga om vilka brister det finns inom elevhälsan har det varit svårt att hitta någon 

tidigare forskning som bevisar motsatsen. De vanligaste bristerna inom elevhälsan enligt 

tidigare forskning är tillgängligheten till de olika professionerna samt att eleverna inte alltid 

vet vilka som ingår i skolans elevhälsa och inte heller hur de tar kontakt med elevhälsan 

(Skolinspektionen, 2015:05; Hylander, 2011; Skolverket och socialstyrelsen, 2014; Lindqvist, 

2013). 

 

6. Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet från de genomförda intervjuerna med professioner som 

ingår i elevhälsan på olika skolor i kommunen. Resultatet sammanfattas under 

forskningsfrågorna som används som rubriker. 

6.1. Hur förstår elevhälsans olika professioner de specialpedagogiska 

insatserna i verksamheten?  

Enligt samtliga informanter handlar de specialpedagogiska insatserna till stor del om att 

utveckla lärmiljön på olika sätt, som till exempel hitta anpassningar som är lämpliga för 

individen samt att undanröja olika slags hinder för att underlätta för elevens utveckling. Två 

av åtta informanter berättar att det är stor skillnad att samarbeta med kolleger som har en 

annan värdegrund än den som informanten har själv. En av informanterna berättade ” För mig 

är det väldigt svårt att samarbeta med de kollegor som anser att det är eleven som är 

bekymret. De kollegor som däremot har en värdegrund som anser att miljön kan utgöra ett 

hinder för eleven, är betydligt lättare att samarbeta med ” (informant 3). Både att utveckla 

lärmiljön samt samtala om värdegrunden bör enligt informanterna vara en naturlig del i 

skolans utvecklingsarbete där specialpedagogen har en stor roll.  
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När det gäller extra anpassningar är informanterna överrens om att den specialpedagogiska 

funktionen ska delta vid upprättandet av extra anpassningar, de ska vara som ett stöd och 

bollplank, men extra anpassningar ska ingå i den ordinarie undervisningen som läraren 

ansvarar för. De extra anpassningarna som upprättats ska även sedan följas upp och 

utvärderas med jämna mellanrum. Om anpassningarna inte har gett önskat resultat måste 

dessa förändras och nya anpassningar ska skrivas igen. I och med upprättande av extra 

anpassningar ska elevens åsikter åskådliggöras, ibland är det specialpedagogen som pratar 

med eleven och ibland är det läraren.  

Informanterna anser att de specialpedagogiska insatserna till viss del ska användas till att göra 

pedagogiska utredningar och upprätta åtgärdsprogram i samarbete med berörd personal. 

Specialpedagogiska insatser används även till att både genomföra tester samt att rätta och 

analysera testresultaten. Kommunens centrala elevhälsa erbjuder återkommande möten med 

alla som är anställda på en tjänst som specialpedagog alternativt speciallärare. Vid de mötena 

har de som är anställda som specialpedagog eller speciallärare gemensamt gjort en lista över 

vilka tester samt diagnostiska material som ska göras årligen i respektive års kurs, vissa av 

dem används som ett screeninginstrument med en stanine skala från 1-9. 

Enligt informanterna fördelas uppdragen efter att lärare lämnat in blanketten Anmälan till 

rektor, på den dokumenteras vilka kunskaps mål eleven befaras att inte nå. Vid 

elevhälsomötena går rektor igenom alla inkomna anmälningar och därefter fördelas uppdrag 

till elevhälsans professioner utifrån deras kompetens områden. Uppdrag kan ibland även 

komma in muntligt och fördelas vid stående fot, men som regel ska det helst ske via 

blanketten Anmälan till rektor, så att det finns dokumenterat.  

6.2. Hur förstår elevhälsans olika professioner den specialpedagogiska 

rollen i elevhälsan? 

Informanterna berättar att det finns brister i den specialpedagogiska funktionen i och med att 

det saknas utbildade specialpedagoger inom elevhälsan på två av de fyra skolorna som ingår i 

studien. Informanterna är eniga om att den specialpedagogiska funktionen har ett viktigt 

uppdrag och därför är det av största vikt att det finns utbildade specialpedagoger inom hela 

elevhälsan och inte bara på vissa enheter. I studien framkommer det även av tre informanter 

att det behövs både specialpedagoger och speciallärare på varje skola eftersom deras 

arbetsuppgifter kompletterar varandras.  
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Vidare berättar informanterna att det inom elevhälsan hela tiden lyfts frågor om förebyggande 

och hälsofrämjande arbete eftersom det är en del av de specialpedagogiska insatserna. 

Informanterna berättar om olika temadagar som genomförts just för att främja det 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet bland eleverna, men många av informanterna 

berättar även att insatser oftast sätts in när det nästan är för sent och att det ofta beror på 

avsaknaden av personal med specialpedagogisk kompetens. 

De olika professionerna inom elevhälsan lyfter upp det goda samarbetat som sker genom 

återkommande elevhälsomöten och de lokala elevhälsoteamen som saknar specialpedagog 

bjuder vid behov in en specialpedagog från den centrala elevhälsan. Men enligt informanterna 

bjuds specialpedagogen oftast in när stöttning behövs i ett ärende, och det får till följd att den 

specialpedagogiska kompetensen inte finns med vid det förebyggande och hälsofrämjande 

arbetet. 

En informant ansåg att det är viktigt att klargöra hur uppdrag fördelas eftersom även det kan 

påverka de olika professionernas förståelse för varandra. Informanten anser att det är viktigt 

att den person som har i uppdrag att fördela uppdragen måste ha en klar bild över de olika 

professionernas kompetenser. Inom den lokala elevhälsan på varje skola fördelas uppdragen 

efter att lärare lämnat in blanketten Anmälan till rektor. Berör innehållet i anmälningen den 

centrala elevhälsopersonalen måste rektor skicka in en uppdragsblankett samt bifoga 

informationen från blanketten Anmälan till rektor, till centrala elevhälsans chef som i sin tur 

fördelar uppdragen bland dess personal. I den centrala elevhälsan ingår psykolog, 

skolsköterska och kurator. Informanten berättar vidare att om en skola behöver handledning 

eller fortbildning av spetsutbildade specialpedagoger inom läs- och skriv, tal och språk samt 

hörsel så gäller även där samma uppdragsblankett till centrala elevhälsan. Behövs det däremot 

handledning/fortbildning inom dyskalkyli kan Specialpedagogiska skolmyndigheten vara till 

god hjälp.   

6.3. Vilka perspektiv framkommer av elevhälsans professioner i 

förståelse av den specialpedagogiska funktionen? 

En likhet som framkommer i studien är att alla informanter har samma uppfattning om vilka 

arbetsuppgifter specialpedagogen har men sedan skiljer det avsevärt hur arbetsuppgifterna 

prioriteras. Den största skillnaden som framkommer i studien är vilka arbetsuppgifter som 

informanterna anser att specialpedagogen ska prioritera högst.  



 

25 

 

Tre av informanterna anser att specialpedagogens främsta uppdrag är att arbeta med elever, 

utifrån elevens behov, antingen enskilt eller i mindre grupp. Dessa tre informanter är även 

eniga om att handledande samtal med kolleger inte känns meningsfullt för någon part, de 

beskriver det som att ”Specialpedagogen bara överröser kollegan med fler arbetsuppgifter” 

(Informant 5). Därför anser de att det är mer givande om specialpedagogen arbetar direkt med 

eleven istället.  

De fem andra informanterna anser däremot att specialpedagogen ska ha en övergripande roll. 

Mycket tid ska prioriteras till olika slags handledande samtal och ytterst lite till elevtid. Dessa 

fem informanter anser att det finns annan personal på skolan som kan arbeta med eleven efter 

rådgivning med specialpedagog.  Två av dessa fem informanter anser att det är 

specialpedagogens uppgift att serva kolleger med elevmaterial, medan de tre andra 

informanterna anser att det är lärarens uppgift att ta fram anpassat material efter rådgivning 

från specialpedagog. ”Specialpedagogen är den som har lite mer övergripande 

ansvarsområden medan speciallärarna arbetar direkt med elever och därför bör det finns fler 

speciallärare än specialpedagoger på varje skola”(Informant 1). 

Två av åtta informanter anser att specialpedagogen bör finnas med på flera nivåer. På 

organisationsnivå är det en fördel om den specialpedagogiska funktionen finns med redan vid 

planeringen av hur man organiserar arbetet på en skola, till exempel hur många vuxna ska 

vara inkopplade till respektive klass. Den specialpedagogiska funktionen bör även vara ett 

stöd till rektorn. En informant beskrev det så här: ”Jag ser det som att rektorn tillsammans 

med specialpedagogen sitter på paraplyet och har den övergripande synen när det gäller allt 

inom skolan, alltså leder och fördelar arbete” (Informant 4).  

 

7. Resultatanalys 

I det här avsnittet analyseras resultatet utifrån studiens teoretiska utgångspunker som beskrivs 

i avsnitt fyra. Det är de relationella-, kategoriska- och sociokulturella perspektiven som 

används som analysverktyg. Enligt det relationella perspektivet anses miljön kunna vara ett 

hinder för elever i svårigheter (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Medan det 

kategoriska perspektivet anspråkar att det är individen som bär på svårigheten (Persson, 

2001). Enligt Jakobsson (2012) är språket det viktigaste redskapet människan använder för att 

beskriva och förstå omvärlden enligt det sociokulturella perspektivet.  Utifrån informanternas 
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svar i intervjuerna har materialet tolkats med utgångspunkt i de tre teoretiska perspektiven. 

Resultatanalysen är uppdelad i underrubriker utifrån studiens forskningsfrågor. 

7.1 Hur förstår elevhälsans olika professioner de specialpedagogiska 

insatserna i verksamheten? 

Studien visar att de specialpedagogiska insatserna till stor del handlar om att utveckla 

lärmiljön på olika sätt, till exempel att hitta extra anpassningar som är lämpliga för individen 

samt undanröja olika slags hinder för att underlätta elevens utveckling. Enligt det relationella 

perspektivet är det miljön kring eleven som orsakar eleven svårigheter. Vilket innebär att 

miljön ska anpassas för att kunna möta elevers olika förutsättningar, sett ur både ett lärande 

och ett socialt perspektiv (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Utifrån det kategoriska 

perspektivet anses svårigheterna individbundna och svårigheterna tillskrivs eleven när extra 

anpassningar dokumenteras (Emanuelsson, 1974).  

Två av åtta informanter ansåg att det krävs mycket arbete kring värdegrundsfrågor med 

kollegorna eftersom vilket synsätt man har avspeglar sig i ens arbete. En informant sade ”För 

mig är det väldigt svårt att samarbeta med kollegor som anser att det är eleven som är 

bekymret. De kollegor som däremot har en värdegrund som anser att miljön kan utgöra ett 

hinder för eleven, är betydligt lättare att samarbeta med” (informant 3). Utifrån ett relationellt 

synsätt måste elevens svårigheter ses i förhållande till undervisningens utformning, miljö och 

undervisningens upplägg kan orsaka skolsvårigheter för en elev. Specialpedagogerna ska 

stödja lärarna i deras arbete med elever i svårigheter utifrån ett relationellt perspektiv och 

fokus ska riktas mot kommunikation, interaktion och relationer (Aspelin, 2013). Ett sådant 

arbete går även in i den sociokulturella teorin eftersom den ser tanken, medvetandet och den 

materiella världen som en helhet. Det är i sociala sammanhang där barn och vuxna integrerar 

med varandra i specifika situationer som språket och samtalet mellan människor är 

utvecklande för alla parter (Jakobsson, 2012). Informanterna anser att det borde vara en 

naturlig del i skolans utvecklingsarbete att samtala om värdegrunden samt utvecklingen av 

lärmiljön. Enligt Aspelin (2013) kan förändringar i skolmiljön mycket väl påverka elevens 

förutsättningar att nå målen. Haug (2010) anser att även eleven bör vara en naturlig del i 

undervisningen eftersom det handlar om att tillrättalägga undervisningen för individen för att 

öka elevens möjligheter att lyckas i skolan.  
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I studien framkom att uppdrag fördelas efter att lärarna lämnat in blanketten Anmälan till 

rektor, på den blanketten dokumenteras de mål som eleven befaras att inte nå. På blanketten 

dokumenteras med andra ord elevens skolsvårigheter och det leder till ett kategoriskt 

perspektiv. Inom det kategoriska perspektivet anses elevernas svårigheter vara en effekt av till 

exempel låg begåvning eller svåra hemförhållanden. Det anses alltså vara eleven som har 

problem och inte omgivningen. Inom det kategoriska perspektivet går de specialpedagogiska 

åtgärderna ut på att lösa problemen fort inom det specifika ämnet som eleven har svårigheter i 

(Persson, 2001). Innan åtgärder sätts in görs en utredning och enligt informanterna bör de 

specialpedagogiska insatserna till viss del användas till att göra pedagogiska utredningar och 

även till att upprätta eventuella åtgärdsprogram i samarbete med berörd personal. Enligt 

Persson (2001) kan en pedagogisk utredning göras ur både ett kategoriskt perspektiv där bara 

elevens skolsvårigheter lyfts upp i kartläggningen av ett specifikt ämne, men den pedagogiska 

utredningen kan också vinklas ur ett relationellt perspektiv där elevens hela skolsituation 

inklusive lärmiljö lyfts fram. Vidare menar Persson att både det kategoriska perspektivet och 

det relationella perspektivet uppfattas som analytiska verktyg. De förstår sig på elevers 

skolsvårigheter på radikalt olika sätt utan att för den skulle utesluta varandra (Persson, 2001). 

Enligt det sociokulturella perspektivet bör de resurser som människan utvecklar användas vid 

olika situationer som till exempel vid en pedagogisk utredning. Människans kunskaper som 

att reflektera utifrån olika perspektiv och på så vis skapa förmåga till inlevelse i olika 

situationer och utifrån det kommunicera med andra och se på saker ur olika perspektiv under 

framställandet av den pedagogiska utredningen (Säljö, 2010).  

7.2 Hur förstår elevhälsans olika professioner den specialpedagogiska 

rollen i elevhälsan? 

Sex av åtta informanter berättar om temadagar som genomförts på skolorna för att främja det 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet bland eleverna. Däremot anser de att insatser oftast 

sätts in först när ett problem redan uppstått. Utifrån det sociokulturella perspektivet ska 

undervisningen planeras så att lärandeprocessen är möjlig för alla elever att delta i, och på så 

vis blir det ett förebyggande och främjande arbete (Aspelin, 2013).  Angående när insatser 

sätts in enligt informanterna, beror till viss del på vilken typ av insats som behövs. 

Informanterna berättar att uppdrag fördelas bland elevhälsans professioner av rektorn efter att 

lärarna lämnat in en skriftlig eller muntlig anmälan till rektor, där det framgår vilka mål 

eleven befaras att inte uppnå. Enligt Jakobsson är språket en viktig byggsten, både när det 
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gäller det skriftliga språket och det muntliga språket. I sociala sammanhang är språket och 

samtalet utvecklande för alla parter där de integrerar med varandra i specifika situationer 

(Jakobsson, 2012). 

7.3 Vilka perspektiv framkommer av elevhälsans professioner i 

förståelse av den specialpedagogiska funktionen? 

Tre av informanterna anser att specialpedagogens främsta uppdrag är att arbeta med elever, 

utifrån elevens behov, antingen enskilt eller i mindre grupp. Detta synsätt stämmer överens 

med det kategoriska perspektivet, där det talas om elever med svårigheter och att det är eleven 

som har problem och inte omgivningen. På så vis blir elevernas svårigheter individ bundna 

och personalen tror sig inte bli hjälpta med handling från specialpedagog (Persson, 2001). 

Enligt Dahlgren (1972) och Emanuelsson (1974) är det inom det kategoriska perspektivet 

vanligt att elever i skolsvårigheter ska åtgärdas genom specialundervisning, så att deras 

svårigheter helst ska försvinna och tidsperspektivet var oftast väldigt kort. Dessa tre 

informanter är även eniga om att handledande samtal med kolleger inte känns meningsfullt för 

någon part, de beskriver det som att ”specialpedagogen bara överöser kollegan med fler 

arbetsuppgifter” (Informant 5). Därför anser de att det är mer givande om specialpedagogen 

arbetar direkt med eleven istället. Enligt det sociokulturella perspektivet sker det inre 

processer hos varje individ som föregår av tidigare upplevelser tillsammans med andra 

människor. Alltså att människor lär sig av varandra och på så vis blir interaktioner som till 

exempel handledande samtal med andra människor viktiga och det är i samspel med andra 

som lärande och utveckling sker (Vygotsky, 1978).  

 

De fem andra informanterna anser däremot att specialpedagogen ska ha en övergripande roll 

och mycket tid ska prioriteras till olika slags handledande samtal. ”Specialpedagogen är den 

som har lite mer övergripande ansvarsområden medan speciallärarna arbetar direkt med elever 

och därför bör det finns fler speciallärare än specialpedagoger på varje skola”(Informant 1). 

Enligt det sociokulturella perspektivet har den viktigaste mänskliga lärmiljön alltid varit och 

kommer alltid att vara den vardagliga interaktionen med andra människor. De resurser som 

människan utvecklar kan användas i olika situationer, till exempel förmågan att reflektera 

med eller att se olika händelser i skilda perspektiv (Säljö, 2010). Angående att 

specialpedagogen ska ha en övergripande roll, är det ur det relationella synsättet som 
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specialpedagogiken ska förstås som något som samspelar med den övriga pedagogiska 

verksamheten (Aspelin, 2013).   Dessa fem informanter anser att det finns annan personal än 

specialpedagoger som kan arbeta med eleven efter rådgivning med specialpedagog. Två av 

dessa fem informanter anser däremot att det är specialpedagogens uppgift att serva kolleger 

med elevmaterial, medan de tre andra informanterna anser att det är lärarens uppgift att ta 

fram anpassat material efter rådgivning från specialpedagog. Haug (2010) anser att det inte 

handlar om att komma tillrätta med individuella svårigheter utan att tillrättalägga 

undervisningen för individen i den ordinarie undervisningen. Även andra forskare påtalar 

vikten av att anpassa lärmiljön kring elever i svårigheter för att kunna möta elevers olika 

förutsättningar för att nå kunskapsmålen (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001; 

Aspelin, 2013). 

Två av åtta informanter anser att specialpedagogen bör finnas med på flera nivåer. 

Specialpedagogen bör även vara ett stöd till rektorn. . En av informanterna beskrev det så här: 

”Jag ser det som att rektorn tillsammans med specialpedagogen sitter på paraplyet och har den 

övergripande synen när det gäller allt inom skolan, alltså leder och fördelar arbete” (Informant 

4). Sett ur ett relationellt perspektiv är det viktigt att tänka på helheten kring eleven, eftersom 

det är miljön kring eleven som orsakar skolsvårigheter är det bra om specialpedagogen finns 

med redan vid planeringen på organisationsnivå (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). 

Sett ur ett kategoriskt perspektiv däremot så räcker det inte med att anpassa miljön kring 

eleven. De specialpedagogiska åtgärderna ska istället användas till kvalificerad hjälp av 

specialpedagog och det ska vara direkt relaterad till elevens uppvisade svårigheter (Persson, 

2001).    

 

8. Diskussion 

I detta avslutande avsnitt diskuteras det som framkommit i studien, vissa slutsatser och egna 

tankar kring studien framkommer i kombination med bakgrund, de olika teoretiska 

utgångspunkterna samt den relevanta forskningen. Diskussionen är indelad utifrån vad 

forskningsfrågorna berör. Därefter avslutas diskussionsavsnittet med förslag på vidare 

forskning inom det här området. 
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8.1 De specialpedagogiska insatserna i verksamheten 

I det här avsnittet diskuteras elevhälsans professioners förståelse för de specialpedagogiska 

insatserna i verksamheten när det gäller handledande samtal, värdegrund, pedagogiska 

utredningar och extra anpassningar samt åtgärdsprogram. 

Informanterna berättar att det är stor skillnad att samarbeta med kolleger som har en annan 

värdegrund än en själv. I skollagen (2010:800) står det tydligt att var och en som arbetar i 

skolan ska visa hänsyn för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 

Vidare i läroplanens andra kapitel framgår det att alla som arbetar i skolan ska samverka för 

att göra skolan till en god miljö för allas utveckling och lärande, samt uppmärksamma och 

stödja elever i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2016). Jag anser att det är viktigt att 

utveckla lärmiljön och samtala om värdegrunden, det bör vara en naturlig del i skolans 

utvecklingsarbete där specialpedagogen har en stor roll. Även Nilholm (2014) anser att olika 

perspektiv i skolans verksamhet innebär att elevers skolsvårigheter får olika förklaringar och 

därmed en avgörande roll för hur undervisningen bedrivs. Däremot visar Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning (2015)  att det ofta råder ett mer kategoriskt synsätt på elevers svårigheter 

i skolan. Skolinspektionen anser därför att det är viktigt att elevers behov bemöts med ett 

relationellt perspektiv. Ett perspektiv där undervisningen ska anpassas till eleven och inte 

tvärtom (Skolinspektionen, 2015). Jag har läst många åtgärdsprogam och de flesta är skrivna 

utifrån elevens behov och då lyfts elevens individuella svårigheter. Det är ytterst få 

åtgärdsprogram som är skrivna med åtgärder på gruppnivå eller organisationsnivå, de flesta 

planerade åtgärder ligger på individnivå. Det tror jag beror på att åtgärdsprogramsblankettens 

frågor är formulerade på det viset.   

Annat som framkom i studien var att tre av åtta informanter ansåg att handledande samtal med 

kollegor inte kändes meningsfulla för någon part, de beskriver det som att specialpedagogen 

bara överröser kollegan med fler arbetsuppgifter. Enligt Nilsson (2014) ses däremot 

handleding och kollegialt lärande som en utveckling av organisationen. De handledande 

samtalen kan handla om att undanröja hinder i lärmiljön och fokusera på möjligheterna till 

extra anpassningar som stöd för elevens utveckling (Nilsson, 2014). Även i Langelotz (2014) 

avhandling framkommer det att kollegiala samtal är framgångsrika. Lärarna i den studien 

anser att den kollegiala handledningen har förändrat deras kollegiala samarbete med 

kollegerna på ett positivt sätt.  Dessa tre informanter ansåg att specialpedagogen är till mer 

hjälp om den arbetar med elever, utifrån elevens behov, antingen enskilt eller i mindre grupp. 
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I Statens offentliga utredning som handlar om att gå från elevvård till elevhälsa som främjar 

lust att lära, hälsa och utveckling, visar det sig att man gått från specialundervisning till 

specialpedagogiska insatser. Den yrkesgrupp som senast tillkommit i skolans värld är 

specialpedagog, och dess yrkesroll betonas alltmer i de senare styrdokumenten (SOU 

2000:19). Även om specialpedagogen utgör en ny profession i skolan är inte specialpedagogik 

en ny kompetens inom skolan. Däremot har den förändrats i och med att synsättet kring elever 

i skolsvårigheter har förändrats. Tidigare ansågs specialundervisning som en annorlunda 

pedagogik, som var anpassad till relativt få elever. Specialpedagogiken ska istället vara en 

naturlig del i vardagsarbetet för all personal i skolan (Guvå, 2010; Nilholm, 2014). Här 

återkommer vi till att forskningen visar att specialpedagogiken ska vara en naturlig del i 

skolan och i mina ögon blir det självklart att läraren är den som ska anpassa undervisningen 

och lärmiljön inom den ordinarie undervisningen. Känner däremot läraren att han/hon 

behöver stöd i det arbetet är det specialpedagogens uppgift att ha handledande samtal med 

läraren. Är det så att läraren befarar att en elev inte kommer att uppnå kunskapsmålen kan 

specialpedagogen kopplas in för en pedagogisk utredning.  

Enligt Glentow (2013) behöver alla människor få känna att det som görs är meningsfullt, 

begripligt och att det är hanterbart. För att kunna förändra miljön i skolan från att vara en 

riskfaktor till att bli en skyddsfaktor ökar möjligheterna avsevärt om undervisningen utgår 

från de tre delarna, meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Alltså att det som eleven 

ska arbeta med känns meningsfullt för eleven, och att eleven förstår vad han/hon ska göra och 

varför, samt att det är en hanterlig mängd och innehåll (Glentow, 2013). Som blivande 

specialpedagog har jag det i åtanke när jag sitter med kolleger och samtalar om elever i behov 

av extra anpassningar eller särskilt stöd. När extra anpassningar eller ett åtgärdsprogram 

skrivs till en elev är det bra om uttrycket KaSam finns i åtanke hos all berörd personal. För jag 

tror att alla människor mår bra av att veta vad som förväntas av dem, oavsett om det gäller en 

matematiklektion eller lunchen i matsalen. En elev med sociala svårigheter mår bättre om det 

finns tydliga ramar att stödja sig mot i olika situationer som kan uppstå under en dag i skolan. 

Känner eleven att situationen känns meningsfull och eleven förstår vad han/hon ska göra samt 

att det är på en hanterbar nivå för eleven, tror jag att vi får fler elever som lyckas i skolan. 

Säljö (2010) betonar att ur ett sociokulturellt perspektiv sker lärande genom kommunikation, 

och kunskaper är inte färdigförpackade enheter som kan lagras någonstans. Utan för att lära 

sig måste eleven bli delaktig i sina kunskaper för att sedan kunna använda dem i andra 
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sammanhang. Enligt Ärlestig (2007) är kommunikation en av skolans viktigaste processer. 

Jag anser att kommunikation är meningen med livet. Utan det kommer vi ingenstans, men 

pratar vi med varandra så finner vi ofta lösningar till det mesta. Vi måste ha en 

kommunikation med kolleger, elever och vårdnadshavare för att få vardagen att fungera.  

När det gäller extra anpassningar är informanterna överrens om att den specialpedagogiska 

funktionen ska delta vid upprättandet av extra anpassningar som ett stöd och bollplank, och att 

extra anpassningar ska ingå i den ordinarie undervisningen. Extra anpassningar ska sedan 

följas upp och utvärderas med jämna mellanrum. I och med upprättande av extra anpassningar 

ska elevens åsikter synliggöras, ibland är det specialpedagogen som pratar med eleven och 

ibland är det läraren. Även Haug (2010) anser att eleven bör vara en naturlig del i den 

ordinarie undervisningen samt i det sociala och kulturella samspelet i en skolklass. De skolor 

som arbetar utifrån proaktiva åtgärder, innefattar ofta förändringar som riktar sig mot 

lärandemiljöers uppbyggnad, förutsättningar och anpassning till elevunderlaget. Proaktiva 

insatser bör utgå från en holistisk syn på elevens situation (Lutz, 2013). Den som samtalar 

med eleven angående elevens skolsituation bör vara en person som eleven känner sig trygg 

med och det samtalet bör även äga rum i en miljö där eleven känner sig trygg (Övreeide, 

2010).  

Studien visar även att informanterna anser att de specialpedagogiska insatserna till viss del 

ska användas till att göra pedagogiska utredningar och upprätta åtgärdsprogram i samarbete 

med berörd personal. Specialpedagogiska insatser används även till att både genomföra tester 

samt att rätta och analysera resultaten. Informanterna berättar även att kommunens centrala 

elevhälsa erbjuder kontinuerliga möten för alla som är anställda som specialpedagog eller 

speciallärare. I den gruppen har specialpedagogerna och speciallärarna gemensamt gjort en 

lista över vilka tester som ska göras i respektive klass årligen. Precis som denna studie visar 

menar även Nilsson (2014) att den specialpedagogiska funktionen ska ge stöd vid 

pedagogiska utredningar, analyser och åtgärdsförslag. Enligt skollagen som trädde i kraft den 

1 juli 2011 är uppdraget för elevhälsan att arbeta främjande och förebyggande i samverkan för 

att skapa goda förutsättningar i elevernas lärandemiljö. Skolan har dessutom, genom den nya 

skollagen fått tydligare uppdrag att utreda elever i behov av särskilt stöd och att dokumentera 

de åtgärder som vidtas för att avhjälpa svårigheter (SFS 2010:800). 

 



 

33 

 

8.2 Den specialpedagogiska rollen i elevhälsan 

I det här avsnittet diskuteras elevhälsans professioners förståelse för den specialpedagogiska 

rollen i elevhälsan när det gäller bland annat utbildade specialpedagoger, avsaknad av 

specialpedagoger, förebyggande och hälsofrämjande arbete, tidpunkter för insatser och hur 

uppdrag fördelas inom elevhälsan. 

Studien visar att det finns brister i den specialpedagogiska funktionen i och med att det saknas 

utbildade specialpedagoger inom elevhälsan. Informanterna är eniga om att den 

specialpedagogiska funktionen har ett viktigt uppdrag och därför är det av största vikt att det 

finns utbildade specialpedagoger inom alla elevhälsoteam och inte bara på vissa enheter. I 

studien framkommer det även att det behövs både specialpedagoger och speciallärare på varje 

skola. Regeringen valde att införa en ny speciallärarutbildning, målet med den utbildningen är 

att ge de nyutbildade speciallärarna fördjupade kunskaper om språkutveckling och om 

effektiva metoder för att stimulera elevers förmåga att läsa, skriva och räkna 

(Utbildningsdepartementet, 2007).  Enligt Förordningen om ändring i högskoleförordningen 

(SFS, 2001:23) riktar sig specialpedagogutbildningen främst mer till det förebyggande arbetet 

och utvecklingen av hela undervisnings- och lärandemiljöer, pedagogiska utredningar, 

kvalificerade samtal och rådgivning, och vidare deltagande i ledningen av skolans utveckling 

(SFS, 2001:23). Jag tolkar regeringens tanke kring dessa två yrkesgrupper som att de ska 

komplettera varandras uppdrag. Eftersom speciallärarutbildningen är mer inriktad mot 

specialundervisning kompletteras den med att specialpedagogutbildningen har mer ett 

övergripande uppdrag. Jag tycker däremot att det är tråkigt att det inte följs i alla kommuner i 

Sverige. Jag upplever det som att många drar ett likhetstecken mellan speciallärare och 

specialpedagoger, men ser man på examensförordningarna så är det tydligt att vi lärt oss olika 

saker under utbildningen.  

Studien visar även att de olika professionerna inom elevhälsan samarbetar med varandra 

genom återkommande elevhälsomöten och vid behov bokar man in extra möte med berörda 

parter. Partanen (2012) anser att förändringsarbete måste präglas av närhet och det utgör ett 

fundament i elevhälsoarbete. En förutsättning är att elever samt övrig personal uppfattar 

elevhälsopersonalen som tillgänglig och möjlig att på ett relativt enkelt sätt involveras i 

elevhälsoarbete (Partanen, 2012). Syftet med den nya elevhälsan är att de olika 

personalkategorierna enklare ska samverka, utifrån yrkeskompetens, perspektiv och 

erfarenhet, för att på bästa sätt hjälpa eleven att lyckas i sin skolsituation (Prop. 2009/10:165). 
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I studien framkom även att specialpedagogen bör finnas med på flera nivåer, redan vid 

planeringen av hur man organiserar arbetet på en skola. Den specialpedagogiska funktionen 

bör bidra med sin kunskap i planeringen av till exempel resursfördelning, främjande och 

förebyggande arbete. Lindqvist (2013) ser fördelar med att den specialpedagogiska funktionen 

finns med som ett stöd till rektorn redan på planerings stadiet, utav hur man organiserar och 

planerar verksamheten. Till exempel antalet vuxna som ska vara inkopplade till respektive 

klass på skolan (Lindqvist, 2013). Det blir däremot svårt för vissa skolor att leva upp till de 

förväntningar som finns då det är brist på utbildade specialpedagoger och vissa skolor är helt 

utan specialpedagog. Vidare framkom det att skolorna däremot får beställa handledning av 

specialpedagogen på den centrala elevhälsan i kommunen, men informanterna är kritiska till 

det upplägget. De två skolor som saknar specialpedagog tappar dessutom möjligheten till att 

ha en komplett elevhälsa och jag anser att den specialpedagogiska funktionens insatser blir av 

tillfällig natur eftersom de bara nyttjar centrala elevhälsan i yttersta nödfall. Jag menar att de 

begär handledning först efter att de gjort flertalet egna försök och sedan tar det tid innan 

elevhälsan blivit insatt i situationen. Jag anser att det tar för lång tid. Har skolan däremot en 

egen specialpedagog blir processen mycket kortare. Har skolan även ett fungerande 

förebyggande arbete undanröjs många svårigheter innan de ens blivit en svårighet för en elev. 

I propositionen, den nya skollagen beskrivs det att det ska finnas tillgång till 

specialpedagogisk kompetens i elevhälsan, det kan vara en utbildad specialpedagog men även 

speciallärare eller rektor som ansvarar för de specialpedagogiska insatserna på en skola (Prop. 

2009/10:165). Enligt Lutz (2013) ska de specialpedagogiska insatserna sträva mot att vara 

proaktiva (förebyggande) och helst vara generella. Generella åtgärder är att utveckla praktiken 

i förhållande till alla elever samt minska risken för utpekande och kategoriseringar av elever, 

eftersom det kan leda till stigmatisering och stämplingseffekter (Lutz, 2013). Men för en skola 

som saknar någon profession i elevhälsoteamet blir arbetet mer reaktivt och det innebär att 

insatser sätts in efter att svårigheter har upptäckts. Vanligtvis kännetecknas 

specialpedagogiskt arbete av en kombination av reaktiva och proaktiva insatser ute på 

skolorna (Lutz, 2013). 

Vid intervjuerna kom det även upp om hur uppdrag inom elevhälsan fördelas via en blankett, 

och berör det den centrala elevhälsopersonalen måste rektor skicka in uppdragsblanketten till 

centrala elevhälsans chef som i sin tur fördelar uppdragen bland sin personal utifrån deras 

kompetensområde. Enligt informanterna dokumenteras vilka mål som eleven befaras att inte 
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uppnå på blanketten anmälan till rektor. Vid elevhälsomötena går rektorn igenom de inkomna 

anmälningarna och därefter fördelas uppdragen. De skolor som har en fungerande elevhälsa 

vänder sig bara till den centrala elevhälsan när de själva gjort allt som de förmår, men känner 

att de behöver handledning i något ärende. De skolor som däremot saknar specialpedagog 

ansöker oftare om uppdragshjälp i form av handledning eller hjälp med utredningar med 

mera. Jag tror det leder till att de skolor som har en fungerande elevhälsa lyckas bättre med 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet eftersom det blir en kontinuitet, än en skola som 

saknar tillgång till alla professioner i elevhälsan. Skolinspektionens kvalitetsgranskning 

(2015:05) har kritiserat att elevhälsans arbete inte fullt ut motsvarar elevernas behov på grund 

av att det inte finns tillgång till en komplett elevhälsa på varje skola. Men det är inte bara 

skolinspektionen som är kritisk till elevhälsan utan även Hylander (2011), Lindqvist (2013) 

och Skolverket tillsammans med Socialstyrelsen (2014) belyser olika svårigheter samt 

otydligheter inom skolan kring elevhälsan och den specialpedagogiska funktionen. Vidare 

menar de att när inte alla drar åt samma håll bidrar det till otydliga ramar både för 

professioner inom och utanför elevhälsan. Det i sin tur leder till ett ifrågasättande av den 

specialpedagogiska funktionens uppdrag.   

Informanterna berättar att det inom elevhälsan hela tiden lyfts frågor om förebyggande och 

hälsofrämjande arbete eftersom det är en del av de specialpedagogiska insatserna. 

Forskningen belyser vikten av ett främjande perspektiv, där ett samlat förhållningssätt medför 

många potentiella vinnare och vinster. Att arbeta med att skapa ett gott skolklimat med goda 

relationer leder ofta till att eleverna känner sig motiverade och delaktiga. Det i sin tur kan leda 

till en ökad trivsel och förbättrade studieresultat samt göra eleverna mindre utsatta för stress. 

Ett gott skolklimat kan leda till att minska antalet kränkningar i skolan och blir på så vis en 

hälsovinst (Nilsson, 2014; Skolinspektionen, 2014). 

Enligt forskarna Törnsén (2012) och Höög (2013) påtalar däremot ofta personal inom 

elevhälsan att tiden till det förebyggande och hälsofrämjande arbetet inte räcker till på en 

önskvärd nivå. Vidare visar forskningen att blickarna i det flesta fall riktas mer mot ohälsa 

bland eleverna. Alltså att insatserna till elever oftast sätts in först när någon elevs 

skolsvårighet uppdagas och då slukas merparten av elevhälsans professioners tid till att snabbt 

sätta in akuta åtgärder (Törnsén, 2012; Höög, 2013). I studien framkom att insatser oftast sätts 

in när det nästan är för sent, det framkom även att olika temadagar genomförts just för att 

främja det förebyggande och hälsofrämjande arbetet bland eleverna. Nilholm (2014) lyfter 
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däremot fram att mycket av skolans ordinarie arbete är förebyggande, till exempel när all 

undervisning syftar till att eleverna ska nå skolans mål och när den undervisningen lyckas 

innebär det att färre elever hamnar i svårigheter. Det förebyggande arbetet ingår alltså som en 

del av lärarnas ordinarie arbete och därför angår det specialpedagogiska området alla lärare i 

skolan (Nilholm, 2014). Enligt Lgr 11 (2016) ska varje lärare ta hänsyn till varje individs 

behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Läraren ska även stimulera, handleda och 

ge särskilt stöd till elever som har svårigheter (Skolverket, 2016). Nilholm (2014) anser att all 

verksamhet samt undervisning som håller hög kvalité i skolan ökar elevernas möjligheter att 

nå kunskapsmålen och kan på så vis räknas som ett sorts förebyggande arbete. I verksamheten 

synliggörs alla elevers behov utifrån varje individs olikheter. Varje individs olikheter hanteras 

inom ramen för den ordinarie undervisningen. Nilholm (2014) menar vidare att ett 

förebyggande arbete syftar till att alla barn i förskoleålder tidigt ska förberedas så att de 

uppnår läsmålen i kursplanerna. När barnen börjar skolan fortsätter det förebyggande arbetet, 

om läs- och skrivundervisningen håller en hög kvalité behöver inte så många barn få läs- och 

skrivsvårigheter. Trots en god didaktiskt genomförd undervisning hamnar elever i svårigheter 

och då behöver de extra stöd. Men det blir färre elever som är i behov av stöd om alla elever 

från början får goda möjligheter att lära sig (Nilholm, 2014). Jag har själv inte resonerat på 

det här sättet som Nilholm gör, utan jag har tänkt att främjande och förebyggande arbete ska 

vara utöver den ordinarie undervisningen. Men jag har fått göra en synvända med mig själv 

angående det främjande och förebyggande arbetet. Detta är något som jag tänker dela vidare 

till mina kolleger, för vi har ofta uppe dessa ord i elevhälsoteamet och försöker komma på 

aktiviteter som är främjande och förebyggande. Guvå (2013) menar att skolan måste arbeta 

med främjande och förebyggande arbete på flera nivåer. Det går inte att välja antingen det ena 

eller det andra. Hennes frågor tycker jag beskriver skolans vardag väldigt målande, jag väljer 

därför att skriva ena frågan en gång till ”Gödslar vi eller arbetar vi med ogräsbekämpning?” 

(Guvå, 2013, s.13). Eftersom förebyggande och hälsofrämjande arbete går hand i hand är det 

av stor vikt att det arbetas mot båda begreppen i en samlad elevhälsa. Elevhälsans arbete kan 

delas in i åtgärder, främjande och förebyggande insatser och de kan bedrivas på individ-, 

grupp- eller organisations nivå (Guvå, 2013).  Vid planering av undervisning anser jag att det 

kan vara bra att ha Guvås (2013) fråga i åtanke ”gödslar vi” lika med, arbetar vi 

förebyggande, eller ”arbetar vi med ogräsbekämpning” alltså försöker lösa redan uppkomna 

svårigheter. Jag önskar att alla skolor har ett fungerande förebyggande och hälsofrämjande 

arbete för då tror jag att vi har fler elever som lyckas och som är närvarande i skolan.  
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8.3 Professionernas förståelse kring den specialpedagogiska funktionen 

Här diskuteras professionernas förståelse kring den specialpedagogiska funktionen samt 

likheter och skillnader som framkommit när det bland annat gäller arbetsuppgifter, om 

specialpedagogen ska arbeta med undervisning i grupp eller enskilt eller handleda kolleger. 

En likhet som framkommer i studien är att alla informanter har samma uppfattning om vilka 

arbetsuppgifter som ingår i den specialpedagogiska funktionen. Den största skillnaden som 

framkommer i studien är vilka arbetsuppgifter som informanterna anser att specialpedagogen 

ska prioritera högst. I Lindqvist (2013) avhandling framkom en tydlig skillnad i vilka 

förväntningar det finns på specialpedagoger. Majoriteten av informanterna ansåg att 

specialpedagoger ska arbeta med individuellt inriktad specialundervisning med elever. 

Däremot ansåg minoriteten av informanter att specialpedagoger ska arbeta med att utveckla 

skolan (Lindqvist, 2013). I denna studie ansåg däremot majoriteten (5/8) att specialpedagoger 

ska arbeta med övergripande arbetsuppgifter som till exempel handledning, rådgivning och 

skolutveckling. Medan minoriteten (3/8) av informanter ansåg att det finns för lite resurser i 

skolan för att en specialpedagog inte ska arbeta med enskilda elever. Intressant är att jämföra 

min studie med Lindqvist (2013) angående ett relationellt och kategoriskt perspektiv, alltså att 

det fortfarande är många informanter inom skolan som har ett kategoriskt synsätt, där man ser 

på elever med svårigheter. I min studie var det majoriteten (5/8) som hade ett relationellt 

synsätt och ser på elever i svårigheter, alltså att lärmiljön runt eleven kan utgöra hinder för 

elevens lärande. Utifrån det sociokulturella perspektivet ser man att den viktigaste mänskliga 

lärmiljön alltid har varit och alltid kommer att vara den vardagliga interaktionen och det 

naturliga samtalet (Säljö, 2010). Majoriteten (5/8) av informanterna ser alltså fördelar med 

handledande samtal, och enligt Gjems (1997) måste handleding ske på frivillig basis, det får 

aldrig vara en påtvingad situation. Handledningen måste vara något som deltagaren valt själv 

utifrån egna behov för att deltagaren ska kunna se sig själv och sin verksamhet med en viss 

distans. Detta krävs för att kunna få ett helhetsperspektiv på hela situationen trots att de 

befinner sig mitt i handlingens centrum (Gjems, 1997). Partanen (2012) belyser en svårighet 

som kan uppstå i verksamheten, om specialpedagogen har fått många ansvarsfrågor 

delegerade till sig från rektorn, kan han/hon då ses som en maktperson. Det i sin tur kan 

försvåra specialpedagogens uppdrag som handledare till kolleger, en del kolleger kan få svårt 

att anförtro sig till specialpedagogen om han/hon har en maktposition (Partanen, 2012).  
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Majoriteten (5/8) av informanterna i studien anser att specialpedagogen ska ha en 

övergripande roll. Mycket tid ska prioriteras till olika slags handledande samtal med kolleger 

och ytterst lite tid ska läggas till elevtid. De anser att det finns annan personal som kan arbeta 

med eleven efter rådgivning med specialpedagog. För specialpedagogernas yrkesroll har 

naturligtvis skollagens formuleringar stor betydelse. Effekten kan vara både indirekt och mer i 

form av regler för grunder för bedömning. Om en elev är i behov av särskilt stöd samt 

utformningen av stödet (Kap. 3, §§ 6-12 samt Kap. 8, § 9). Ingenstans fastställs att det ska 

vara personal med särskild utbildning som ansvarar för, eller genomför det särskilda stödet 

(Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm, 2015). Enda gången specialpedagogisk 

kompetens uttryckligen föreskrivs är i skollagen kapitel 2, § 25, där det fastslås att det ska 

finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska 

insatser kan tillgodoses (SFS, 2010:800). Däremot anser tre av informanterna att det inte 

känns meningsfullt med handledande samtal utan då känns det mer som att specialpedagogen 

bara ger kollegan fler arbetsuppgifter. I Lindqvists (2013) avhandling tyder resultatet på att 

specialpedagoger började arbeta mer med handledning, rådgivning och dokumentation än vad 

de gjort tidigare, och mindre med enskilda elever under 2000-talet. Enligt resultatet i den 

internationella studien Special Education Teachers as Consultants (Sundqvist, 2015) finns det 

tre typer av konsulterande samråd som är vanliga hos specialpedagoger och det är, 

reflekterande samråd och samarbetande samtal och samråd som rådgivning (Sundqvist, 2015). 

Om jag ska vara kritisk så tror jag att många lärare känner det som att specialpedagogen vid 

ett handledande samtal överöser dem med fler arbetsuppgifter. Fast de i själva verket handlar 

om hur läraren kan undanröja hinder i lärmiljön och anpassa undervisningen utifrån elevens 

behov. Jag tror att de tre informanter som lyfte känslan av att handledande samtal inte känns 

meningsfullt, mer handlar om en önskan om att specialpedagogen ska arbeta direkt med 

eleven istället. För på så vis blir det en arbetslättnad istället för läraren. Som blivande 

specialpedagog är det viktigt att tänka på detta och att välja den samrådstyp som är lämpligast 

i varje enskilt samtal. Precis som Hjörne och Säljö (2013) är inne på, att som specialpedagog 

är det även viktigt att vara delaktig i elevens vardag i skolan för att kunna se hur eleven 

fungerar i sin lärmiljö. Utifrån det kan specialpedagogen bidra med mer relevanta tips på 

förhållningssätt, möten och strukturella förslag på anpassningar. Eftersom klassrummet är 

elevernas centrum för lärande och undervisning är det viktigt att utgå från den miljön (Hjörne 

& Säljö, 2013).  
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Förståelsen kring det specialpedagogiska uppdraget tolkas väldigt olika bland elevhälsans 

professioner och utifrån det ser också förväntningarna olika ut. I studien framkom det att 

några (2/8) informanter ansåg att specialpedagogerna ska serva kolleger med elevmaterial 

medan andra ansåg att det är lärarens arbetsuppgift att ta fram anpassat material. En informant 

lyfte fram tanken på att det bör finnas fler speciallärare än specialpedagoger på varje skola 

eftersom specialpedagogen har det övergripande ansvarsområdet och specialläraren är tänkt 

att arbeta direkt med elever. Jag tror att många pedagoger inom skolan är osäker på skillnaden 

mellan speciallärarnas och specialpedagogernas uppdrag, i mångas ögon förväntas dessa två 

professioner utföra samma arbetsuppgifter. Lindqvist (2013) avhandling visar liknande 

resultat som den här studien kring specialpedagogens roll. Alltså att specialpedagogen ska 

stödja lärarna i deras arbete med elever i svårigheter, inte arbeta med elever utan genom 

kommunikation med läraren lyfta tankar kring lärmiljön och undervisningens upplägg. Enligt 

Lundgren och Lökholm (2006) är det en fördel att lyfta olika tankar genom kollegiala samtal 

med specialpedagogen. Där specialpedagogen och kollegan tillsammans försöker skapa en 

tolkning av en situation som kan vara svår för antingen en elev eller en lärare. Enligt Nilsson 

(2014) kan specialpedagogiska insatser av specialpedagog vara att ge stöd vid pedagogiska 

utredningar, genomföra kvalificerade samtal och rådgivning, samt ha ett vidare deltagande i 

ledningen av skolans utveckling (Nilsson, 2014). I studien framkommer det ingen tydlig 

beskrivning av vad som förväntas av den specialpedagogiska rollen, de är osäkra på dessa två 

yrkesgruppers uppdrag och jag uppfattar det som att det saknas kunskap om skillnaderna 

mellan dessa yrkesgrupper. Studien visar även på att många anser att speciallärare och 

specialpedagog har samma uppdrag.  

8.3. Förslag till vidare forskning 

Det vore intressant att genomföra en större studie bland all skolpersonal i kommunen för att ta 

reda på hur respektive yrkesroll ser på den specialpedagogiska funktionen, vilka förväntningar 

de har på specialpedagogen samt specialläraren samt se om de stämmer överrens med 

specialpedagogens- och speciallärarens examensförordning. En annan intressant infallsvinkel 

i en sådan studie hade även varit att undersöka på en högre nivå, alltså bland rektorerna, 

förvaltningschefen och kanske även i politiken med tanke på att de är de som påverkar 

resursfördelningen till skolorna. Vad har man för tankar kring vad en specialpedagog kontra 

en speciallärare ska utföra för arbetsuppgifter?  
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10. Bilagor  

10.1 Information inför intervju 

Hej! 

Jag heter Nina Engman och läser till specialpedagog vid Umeå Universitet. Den här 

höstterminen ska jag skriva en magisteruppsats som examensarbete. 

Syftet med arbetet är att bidra med kunskap om hur elevhälsans olika professioner förstår den 

specialpedagogiska funktionen i och utanför elevhälsan. 

I undersökningen kommer jag att förhålla mig till vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

som innebär att materialet som samlas in enbart används till den här studien och vid avslutad 

studie raderas ljudfiler. Intervjun beräknas ta ca 30 minuter och den spelas in om du 

godkänner det, annars förs skriftliga anteckningar. I rapporten av studien kommer ingen 

enskild skola eller individ gå att identifiera. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som 

helst avbryta din medverkan.  

Min förhoppning är att ni är intresserade av att delta i den här studien och att vi ses inom en 

snar framtid. Har du några funderingar innan du kan besluta dig för att delta eller inte, 

kontakta mig via mail eller telefon, kontakt uppgifter finner du i slutet av mailet. 

Väljer du att delta vid en intervju, maila eller ring till mig så bokar vi in en lämplig tid.  

 

Med vänlig hälsning! 

Nina Engman 

Mail: (borttagen innan publikation) 

Tel: (borttagen innan publikation) 
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10.2. Intervjuguide 

 

Tema 1: Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du arbetat inom elevhälsan? Inom skolans värld? 

Tema 2: yrkesroll i verksamheten 

 Beskriv hur/till vad den specialpedagogiska funktionen används inom verksamheten? 

(Nuläge) 

 Hur går det till när uppdrag fördelas inom det specialpedagogiska området?  

 Vilken typ av uppdrag handlar det om? 

 Hur samarbetar du med den specialpedagogiska funktionen? 

 Vilka arbetsuppgifter har specialpedagogen i verksamheten?  

 Är det någon av dessa arbetsuppgifter som tar/får mer tid än andra? 

 Finns det behov i verksamheten som den specialpedagogiska resursen inte räcker till? 

Tema 3: yrkesroll i elevhälsan 

 Beskriv hur/till vad den specialpedagogiska funktionen används? (Nuläge) 

 Hur går det till när uppdrag fördelas inom det specialpedagogiska området?  

 Vilken typ av uppdrag handlar det om? 

 Vilka arbetsuppgifter har specialpedagogen i elevhälsan? 

 Är det någon av dessa arbetsuppgifter som tar/får mer tid än andra? 

 Finns det behov inom elevhälsan som den specialpedagogiska resursen inte räcker till? 

 Föreställ dig att du fick obegränsat med resurser för att bygga en ny elevhälsa på en 

nystartad skola. Hur skulle den specialpedagogiska kompetensen då se ut och 

användas? 
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Nedan finns vanligt förekommande arbetsuppgifter för en specialpedagog. Dessa uppgifter visades 

till de informanter som kände sig osäkra på specialpedagogers arbetsuppgifter. 

Exempel på arbetsuppgifter för en specialpedagog;  

 individuell undervisning? 

 undervisning i mindre grupp? 

 undervisning i klass? 

 extra anpassningar? 

 utredningar, upprättande av åtgärdsprogram och dokumentation? 

 kvalificerade samtal med enskilda elever? 

 konsultation, rådgivning och/eller kvalificerade samtal med lärare/lärarlag? 

 samverkan med vårdnadshavare? 

 samverkan med skolledning? 

 arbeta med verksamhetsutveckling? 

 samverkan med elevhälsa? 

 arbeta förebyggande och hälsofrämjande? 

 samverkan med externa stödfunktioner, BUP, Habilitering, Socialtjänsten? 


