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Sammanfattning  
Syftet med studien är att belysa specialpedagogers arbete i praktiken, med fokus på det förebyggande 
uppdraget. Vidare syftar studien till att synliggöra vad som kan påverka specialpedagogers möjligheter 
att bedriva och nå framgång i det förebyggande arbetet. För att nå syftet har fyra specialpedagoger, 
vars skolor har ett fungerande förebyggande arbete enligt Skolinspektionen, skrivit dagbok om sina 
arbetsuppgifter och blivit intervjuade.  
 
Tidigare forskning har visat att specialpedagogen ska och vill arbeta främst förebyggande men lägger 
mest tid på åtgärdande insatser. Däremot tyder forskningen på att det är på väg att vända och att 
specialpedagogers arbete blir mer och mer förebyggande. För att nå ett förebyggande arbetssätt 
behöver specialpedagogerna mandat från både ledning och pedagoger samtidigt behövs ett 
kontinuerligt och systematiskt arbete. 
 
Resultatet av studien visar att det förebyggande arbetet får ta ett stort utrymme av respondenternas 
specialpedagogiska arbete. Möjligheten att genomföra ett förebyggande arbete påverkas av rektors 
organisation, möjligheten till samverkan och tid för reflektion, enligt respondenterna. En framgångsfaktor 
i det förebyggande arbetet är ett välfungerande systematiskt elevhälsoarbete vilket frigör tid åt 
förebyggande arbete. 
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 Inledning  1.

I Skollagen (SFS 2010:800) står det att elevhälsans främsta uppgift är att arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande. Det borde betyda att specialpedagogen, som är en 

del av elevhälsan, har som sin främsta uppgift att arbeta så. Under både 2016 och 2017 

beskriver Skolinspektionen i sina årsrapporter att många skolor brister i det 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet, 36 % av de grundskoleenheter som fått 

tillsyn under första halvåret 2017 hade brister (Skolinspektionen, 2017b, 2017c). 

Skolinspektionens kritik riktas mot att alla kompetenser inom elevhälsan främst arbetar 

åtgärdande (Skolinspektionen, 2017d). När statistiken för 2017 kom väcktes min 

nyfikenhet för det förebyggande arbetet och fick mig att förstå att elevhälsoarbetet på 

många ställen står inför stora utmaningar. 

 

För mig handlar specialpedagogens förebyggande arbete om att verka för en tillgänglig 

lärmiljö för alla elever. En tillgänglig lärmiljö skapar förutsättningar för alla elever att 

utvecklas så långt som möjligt och ska bygga på ett förhållningssätt och ett bemötande 

som gör att varje elev känner och upplever delaktighet. Specialpedagogens roll innebär 

också att öka medvetenheten om elevers olika sätt att lära och hitta framgångsfaktorer 

eller undanröja hinder i hela skolsituationen. Specialpedagogen behöver kartlägga, 

identifiera och analysera både risk- och framgångsfaktorer för att kunna hjälpa till att 

forma lärmiljöer som möter elevers olika behov, och på så sätt bidra till en tillgänglig 

lärmiljö (Partanen, 2012; Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). 

 

I föreliggande studie har jag utgått från mina funderingar kring hur min framtida roll 

som specialpedagog kan komma att se ut och hur ett fungerande förebyggande 

elevhälsoarbete kan organiseras utifrån specialpedagogens roll. Därför skulle det vara 

intressant att hitta goda exempel på hur ett sådant arbete kan se ut. Specialpedagogens 

förebyggande uppdrag är relevant att titta närmare på, då det enligt Skollagen (SFS 

2010:800) ska vara en av de främsta arbetsuppgifterna och därmed centralt i 

elevhälsoarbetet. Det blir därför också en väsentlig fråga att driva och utveckla i det 

kommande yrkeslivet som specialpedagog. Även om studien fokuserar på 

specialpedagogens förebyggande uppdrag så är det av betydelse att lyfta fram att det 

förebyggande arbetet inte är något ensamarbete. Min egen erfarenhet är att 

elevhälsoteamet blir en viktig bas för specialpedagogen och de andra professionerna 
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som finns med i teamet, där finns möjlighet att lyssna in och ta del av olika perspektiv, 

analysera och inte minst ta vara på det tvärprofessionella samarbetet och de specifika 

kunskaper som var och en har utifrån sin profession. För mig är elevhälsoteamet en 

betydelsefull arena där ett förebyggande arbete kan gro och utvecklas för att kunna 

komma alla elever till godo.   

 Syfte och frågeställning 1.1.

Syftet med studien är att belysa specialpedagogers arbete i praktiken, med fokus på det 

förebyggande uppdraget. Vidare syftar studien till att synliggöra vad som kan påverka 

specialpedagogers möjligheter att bedriva och nå framgång i det förebyggande arbetet.  

För att uppnå syftet har studien utgått ifrån följande frågeställningar: 

 

 Vad består de tillfrågade specialpedagogernas dagliga arbete av, vilka 

förebyggande insatser görs och hur bestäms dessa? 

 

 Vilka hinder och möjligheter upplever de tillfrågade specialpedagogerna 

att de möter som, enligt dem, påverkar deras möjlighet att bedriva ett 

förebyggande arbete? 

 

 Vilka faktorer beskriver de tillfrågade specialpedagogerna som 

betydelsefulla för att nå framgång i det förebyggande arbetet? 

 

 Definitioner av centrala begrepp 1.2.

Förebyggande arbete – kan också benämnas som proaktivt arbete. Det handlar om att 

tidigt identifiera möjliga riskfaktorer och förhindra att problem uppstår, samtidigt som 

skyddsfaktorerna ska stärkas. När dessa faktorer är identifierade kan beslut om 

förebyggande arbete göras, vilket sedan leder till insatser som kan bidra till en ökad 

måluppfyllelse och ett ökat välmående hos eleverna (Partanen, 2012; Socialstyrelsen & 

Skolverket, 2016).   

 

Hälsofrämjande arbete – övergripande och generella insatser som ger förutsättningar 

för en god hälsa, bra relationer och samspel (Partanen, 2012). Hälsofrämjande arbete 

utgår ifrån det salutogena perspektivet, det friska, och bottnar i elevernas egenupplevda 
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hälsa och ska stärka delaktighet och tron på sin egen förmåga. Hälsofrämjande arbete 

ska stärka eleverna både fysiskt, psykiskt och socialt (Skolinspektionen, 2015; 

Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). 

 

Åtgärdande arbete – är att hantera svårigheter och problem som uppkommer hos 

organisation, grupp eller individ. Det kan t.ex. vara att sätta in olika specialpedagogiska 

insatser, extra anpassningar eller särskilt stöd (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). 

 

Elevhälsa – Elevhälsan omfattar enligt Skollagen (SFS 2010:800) medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst 

arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt stödja elevernas utveckling mot skolans 

mål (SFS 2010:800).  

 

Pedagog – används i föreliggande studie som benämning på alla personer med 

pedagogisk utbildning som arbetar med elever så som lärare, fritidspedagoger och 

förskollärare. 

 

 Det förebyggande uppdraget utifrån rådande 1.3.

styrdokument 

Som specialpedagog i svensk skola finns det flera olika styrdokument att förhålla sig till 

så som t.ex. Skollagen, Läroplanen och Barnkonventionen. I Skollagens 2 kap. 25§ står 

det beskrivet att elevhälsan främst ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande (SFS 

2010:800). Specialpedagogen är en del av elevhälsan. Elevhälsans organisation och 

arbete styrs av skrivningarna i Skollagen (SFS 2010:800), där står beskrivet att 

”elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser” (2 kap. 25§). Det beskrivs vidare vilka professioner det 

ska finnas tillgång till för att utföra ovanstående insatser så som skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator. För de specialpedagogiska insatserna finns 

däremot ingen specifik yrkeskategori bestämd utan beskrivs som ”personal med sådan 

kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses” (2 kap. 

24§). Huvudman och rektor avgör omfattning och inriktning på elevhälsopersonalens 

sammansättning och kompetens, samt ramar för hur samverkan ska se ut 
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(Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). I Läroplanen för grundskolan, Lgr 11, står det 

mer allmänt om vad alla som arbetar i skolan ska göra men inget specifikt för varken 

specialpedagog eller för annan elevhälsopersonal. Där står att läsa att varje elev har rätt 

att utvecklas och känna tillfredsställelsen över att övervinna svårigheter. Alla som 

arbetar i skolan ska samverka kring goda lärmiljöer samt uppmärksamma och ge stöd åt 

elever i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2016). Efter avslutad utbildning ska 

specialpedagoger enligt Examensordningen kunna medverka i förebyggande arbete och 

analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå. De ska också bidra till 

att utveckla verksamhetens lärmiljöer, vara en kvalificerad samtalspartner samt leda 

utveckling av det pedagogiska arbetet (SFS 2014:1096). I Vägledning för elevhälsan 

(Socialstyrelsen & Skolverket, 2016) beskrivs de specialpedagogiska insatserna på 

följande sätt: 

 

 tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och 

i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete 

 kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd, 

genomföra pedagogiska utredningar samt utforma och genomföra 

åtgärdsprogram 

 ge handledning och konsultation till pedagogisk personal 

 följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer. 

(Socialstyrelsen & Skolverket, 2016, s.33) 
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 Tidigare forskning 2.

 Specialpedagogens uppdrag 2.1.

Möllås, Gustafson, Klang och Göransson (2017) har i en forskningsstudie om 

specialpedagogens yrkesroll, lyft fram att specialpedagoger har arbetsuppgifter med stor 

variation. Dessa arbetsuppgifter stämmer dock inte alltid överens med vad som beskrivs 

i Examensordningen för specialpedagoger (SFS 2014:1096), alltså vad 

specialpedagogutbildningen innehåller. Hylander (2011) skriver i sin rapport, som 

handlar om olika föreställningar som finns om elevhälsan, att specialpedagoger överlag 

beskriver att de främst ska arbeta indirekt med eleverna. De menar att de ska kunna 

erbjuda t.ex. handledning, arbeta med kartläggning och samverka med rektorer, något 

även Möllås m.fl. (2017) studie visar. Specialpedagogers egna föreställningar om sina 

arbetsuppgifter stämmer inte alltid överens med vad andra pedagoger förväntar sig av 

specialpedagogen. Forskningsresultatet visar att andra pedagoger förväntar sig att 

specialpedagogen främst ska arbeta direkt med enskilda elever. Då förväntningarna inte 

stämmer överens med varandra blir det också svårare för specialpedagoger att få gehör 

och mandat för hur de vill arbeta och därmed också att genomföra sitt tänkta arbete 

(Hylander, 2011; Möllås m.fl., 2017). Ett sätt att komma ifrån krocken mellan de olika 

förväntningarna är att tillsammans på skolan skapa en gemensam bild av vad ett 

förebyggande arbete är. På så vis kan all personal utgå ifrån samma plattform vilket kan 

skapa bättre förutsättningar för specialpedagogen att genomföra ett förebyggande arbete 

(Hylander, 2011; Höög, 2014; Lindblad & Backlund, 2017; Socialstyrelsen & 

Skolverket, 2016; Törnsén, 2014). 

 

Enligt Guvå och Hylander (2012) har det förebyggande uppdraget blivit tydligare i lag- 

och läroplanstexter. Däremot visar deras forskning att det är stora skillnader mellan de 

arbetsuppgifter som specialpedagoger utför och vad som står i lag- och läroplanstexter. 

Deras forskning beskriver att specialpedagoger ska arbeta förebyggande gentemot alla 

elever, men i praktiken riktas specialpedagogers arbete ändå ofta mot enskilda elever i 

svårigheter. Något som också Möllås m.fl. (2017) och Skolinspektionen (2015) 

framhåller. Liknande resultat kom fram redan 2001 i England då studien som Crowther, 

Dyson och Millward (2001) gjorde visar att specialpedagoger ofta arbetar på 

individnivå med elever i svårigheter. Anledningarna till att det förebyggande arbetet blir 
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lidande är flera, både Crowther m.fl. (2001) och Möllås m.fl. (2017) påvisar att det finns 

ett visst motstånd hos en del specialpedagoger att minska den undervisande delen som 

är direkt med elever. Crowther m.fl. (2001) menar att pedagoger med specialpedagogisk 

kompetens i England dessutom ofta har ett parallellt uppdrag som klasslärare och då 

inte hinner med det förebyggande specialpedagogiska arbetet. Däremot visar 

Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm (2015) i ett forskningsprojekt 

som fokuserar på specialpedagogers och speciallärares yrkesroller, att de flesta 

specialpedagoger i svensk grundskola inte har undervisning i klass som klasslärare eller 

ämneslärare. Bristen på tid för det förebyggande arbetet är något som flera forskare 

lyfter fram i sina resultat. Hylander (2011) och Möllås m.fl. (2017) menar att 

specialpedagogernas tid inte räcker till för det förebyggande arbetet. Även forskning 

från Finland, visar att det största hindret för att kunna samråda och samarbeta som en 

del i det förebyggande arbetet, anses vara bristen på tid (Takala, Pirttimaa & Törmänen, 

2009).    

 

Göransson m.fl. (2015) visar i en forskningsstudie vad specialpedagoger i grundskolan 

lägger sin arbetstid på. Den största delen av tiden går åt till undervisning med enskilda 

elever eller i grupp, därefter kommer utredning, åtgärdsprogram och dokumentation. På 

tredje plats ligger samverkan i olika former, med vårdnadshavare, skolledning, 

elevhälsa samt extern samverkan med t.ex. BUP. Den delen som ägnas minst tid är 

konsultation, rådgivning och samtal med lärare, som enligt Göransson m.fl. (2015) kan 

räknas som förebyggande. Även forskning från Finland visar att det där ser ut på 

liknande sätt, pedagoger med specialpedagogisk kompetens arbetar mest med 

undervisning av enskilda elever, ofta i smårum utanför klassrummet. Något mindre tid 

läggs på administrativt arbete och minst tid ägnas åt rådgivning (Takala m.fl., 2009). 

Göransson m.fl. (2015) lyfter samtidigt att specialpedagoger har börjat arbeta mer med 

handledning och rådgivning än tidigare och lägger mindre tid på åtgärdande arbete. 

Hjörne (2018) ser liknande tendenser i ett elevhälsoprojekt som genomförs under åren 

2016-2018, där fokus ligger på elevhälsans arbete och dess konsekvenser för barn och 

unga. De resultat som hittills framkommit visar att deltagande skolor har påbörjat sin 

resa mot ett förebyggande elevhälsoarbete. Två av de fem skolorna i studien har kommit 

långt i detta arbete och hittat hållbara strategier menar Hjörne (2018).  
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 Specialpedagogens förebyggande arbete 2.2.

Elevhälsoarbetet ska utgå ifrån ett salutogent perspektiv och främst vara förebyggande 

och hälsofrämjande. Det innebär att det ska utgå ifrån hälso- och friskfaktorer menar 

Guvå (2014), som också lyfter fram i sin studie att det ofta talas om förebyggande och 

hälsofrämjande arbete som om det vore samma sak, det görs ingen skillnad. Hjörne och 

Säljö (2014), Lindblad och Backlund (2017), Partanen (2012) samt Westling Allodi 

(2016) ser i forskningsprojekt att det ofta dras för snabba slutsatser kring 

skolsvårigheter och att åtgärder bestäms utan en ordentlig kartläggning och analys. 

Partanen (2012) och Socialstyrelsen och Skolverket (2016) menar att en central del i det 

förebyggande arbetet är att specialpedagogen tillsammans med pedagogerna kartlägger 

och analyserar för att kunna utveckla mer tillgängliga lärmiljöer. En specialpedagog kan 

bidra med att se helheter, hitta mönster och se samband och på så sätt hitta både 

riskfaktorer, men också se vilket arbete som fungerar för en ökad måluppfyllelse, alltså 

friskfaktorer. Specialpedagogen kan också ta fram rutiner för att tidigt kunna identifiera 

elever som behöver stöd eller som är särskilt sårbara efter t.ex. långvarig sjukdom, 

trauman o.s.v. (Partanen, 2012; Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). För att kunna 

utveckla en tillgänglig lärmiljö och förebygga skolsvårigheter menar Lindblad och 

Backlund (2017) och Westling Allodi (2016) att det är av betydelse att 

specialpedagogen identifierar möjliga hinder eller risker snabbt och hjälper till att sätta 

in tidiga insatser. Just tidiga insatser menar forskarna är en framgångsfaktor i det 

förebyggande arbetet (Lindblad & Backlund, 2017; Skolinspektionen, 2015; Westling 

Allodi, 2016).  

 

Att alla barn klarar skolan och får positiva skolerfarenheter är den mest 

centrala uppgiften för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i skolan. 

(Lindblad & Backlund, 2017, s. 54) 

 

Regelbundna utvärderingar och enkäter är ett sätt att upptäcka riskfaktorer och kan 

därför ligga till grund för tidiga insatser (Lindblad & Backlund, 2017; 

Skolinspektionen, 2015; Törnsén, 2014). Däremot analyseras sällan resultaten för att 

kunna användas som underlag för ett förebyggande arbete menar både Lindblad och 

Backlund (2017) samt Skolinspektionen (2015). 

 

Den syn som rektorer och pedagoger har på elever och elevers lärande påverkar arbetet 

med elever i svårigheter och hur de bakomliggande orsakerna förstås. Detta kan i sin tur 
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påverka specialpedagogens arbete, hur det förebyggande arbetet kan bedrivas. 

Göransson m.fl. (2015) menar att specialpedagoger har en mer relationell och egalitär 

förståelse än andra pedagoger. Det visar sig genom att svårigheter ses utifrån lärmiljön 

och undervisningen och inte enbart utifrån eleven. Specialpedagoger lägger större vikt 

vid elevens egen utveckling snarare än på betyg och kunskapsmål. Guvå (2014) visar att 

specialpedagoger menar att de vill utgå ifrån och problematisera lärmiljön, men i 

praktiken är det elevens egenskaper och beteende som fokus ofta ligger på.  

 Elevhälsoteamets betydelse 2.3.

Elevhälsan ska bygga på ett tvärprofessionellt samarbete för att främja elevernas 

lärande, utveckling och hälsa. Det lyfts fram att god samverkan ger goda förutsättningar 

att tidigt upptäcka elever i riskzonen och sätta in rätt förebyggande insatser 

(Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Hjörne och Säljö (2014) lyfter fram, i en studie 

om elevhälsoteamets organisation och tvärprofessionalitet, vikten av att använda sig av 

och utnyttja det tvärprofessionella samarbetet inom elevhälsoteamen. De ser dock i 

forskningen att det inte används fullt ut. Möjligheten att diskutera och analysera utifrån 

de olika professionerna förekommer sällan i elevhälsoteamets arbete menar de. Guvå 

(2014) visar att en framgångsfaktor i det förebyggande arbetet är när specialpedagoger, 

övriga professioner i elevhälsoteamet och pedagoger arbetar tillsammans som team. 

Pedagogerna lämnar då inte över ärenden till elevhälsan utan får i ett aktivt arbete 

tillsammans med elevhälsans professioner komma fram till lösningar (Guvå, 2014).  

 

Forskningen visar att det främst är en åtgärdande kultur på individnivå som råder även i 

skolornas elevhälsoteam, vilket betyder att mindre tid läggs på förebyggande arbete 

(Höög, 2014; Lindblad & Backlund, 2017; Partanen, 2012; Skolinspektionen, 2015; 

Törnsén, 2014). För att nå ett fungerande förebyggande arbete behövs ett systematiskt 

synsätt inom elevhälsan. Arbetsgången på elevhälsoteamsmöten är, enligt forskningen, 

många gånger händelsestyrd, vilket betyder att olika akuta händelser styr hur det ageras 

(Höög, 2014; Lindblad & Backlund, 2017; Partanen, 2012; Törnsén, 2014). Få skolor 

har utvecklat tydliga och utvärderingsbara mål för elevhälsan, vilket gör att uppkomna 

händelser blir styrande istället för målen. Detta gör att specialpedagogens förebyggande 

arbete kan falla åt sidan för mer akuta utryckningar (Höög, 2014; Lindblad & Backlund, 

2017; Partanen, 2012; Törnsén, 2014). Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär tydliga 
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strategier för att identifiera behov, analys, planering av insatser samt uppföljning av 

resultat och utvärdering (Höög, 2014; Partanen, 2012; Skolinspektionen, 2015; 

Socialstyrelsen & Skolverket, 2016; Törnsén, 2014). Ett systematiskt elevhälsoarbete 

kan beskrivas i en elevhälsoplan. Elevhälsoplanen ska vara ett stöd i skolans 

elevhälsoarbete för att kunna arbeta mer förebyggande, men också för att kunna 

utvärdera arbetet och utveckla elevhälsans arbete över tid (Lindblad & Backlund, 2017; 

Partanen, 2012; Törnsén, 2014).  

 Betydelse av samverkan 2.4.

Möllås m.fl. (2017) menar att relationsskapande och samverkan är viktiga faktorer i en 

förebyggande kultur på skolorna. Hjörne (2018) lyfter vad som hittills synliggjorts i 

studien om elevhälsans arbete, och menar att en framgångsfaktor kan vara att arbeta för 

ett ömsesidigt förtroende mellan personalgrupper för att undvika ett vi-och-dom-tänk.  

Partanen (2012) menar även han att samverkan är en viktig förebyggande faktor. 

Samverkan är en stor del och bör ske mellan elevhälsoteamet och pedagoger, elever, 

vårdnadshavare och andra verksamheter som t.ex. socialtjänsten. Buli-Holmberg och 

Jeyaprathaban (2016) visar i en studie om effektiva undervisningsmetoder, precis som 

Warne (2013) visar i sin doktorsavhandling om skolan som en stödjande miljö för hälsa, 

att relationer och pedagogiskt stöd är faktorer som påverkar elevernas lärmiljö. Buli-

Holmbergs och Jeyaprathabans (2016) studie, som genomfördes i Norge, visar att ett 

framgångsrikt arbete med elevernas lärmiljö kräver att där finns ett bra samarbete 

mellan alla pedagoger, specialpedagoger, speciallärare och resurspersoner som arbetar i 

klass men också mellan pedagoger och elever och mellan elever. Studien visar också att 

bäst framgång nås när alla pedagoger i en klass och inte bara en enda, har kunskap om 

de anpassningar och lärverktyg som används. 

 

Ett sätt att samverka mellan specialpedagog och pedagoger men också mellan 

pedagoger är att tillsammans ha reflekterande samtal. Handledning eller andra former 

av reflekterande samtal ligger i det specialpedagogiska uppdraget. Handledning kan 

vara ett sätt att skapa rum för reflektion kring undervisning och lärmiljöer och utgör 

därmed ett led i det förebyggande arbetet enligt Bladini (2007) och Socialstyrelsen och 

Skolverket (2016). Specialpedagoger beskriver att handledning är en av deras främsta 

uppgifter men att de upplever att det kan vara svårt att ta den rollen på skolan, vilket 
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kan bero både på lärarnas förväntningar och på rektors organisation (Bladini, 2007; 

Hylander, 2011). 

 Betydelse av ledarskap och organisation  2.5.

Hylander (2011) och Möllås m.fl. (2017) betonar att rektors kompetens och ledarskap är 

en betydande faktor i organisering av förebyggande arbete. Rektors ledarskap, hur 

tydlig och stark rektor är i sin övertygelse, färgar av sig på skolans kultur och påverkar 

lärarnas inställning till förebyggande arbete. Kunskap och specialpedagogisk kompetens 

hos både rektor och pedagoger ger större förutsättningar för att det specialpedagogiska 

arbetet ska kunna bli mer förebyggande (Hylander, 2011; Möllås m.fl., 2017). 

Elevhälsans professioner uttrycker höga förväntningar på rektors ledarskap, rektor ska 

leda elevhälsoteamet, fördela arbetet och stödja yrkesrollerna (Hylander, 2011). 

Törnsén (2014) lyfter också rektors betydelse för elevhälsoarbetet och det systematiska 

arbetet med mål, uppföljning och utvärdering. Det måste vara en grund även i 

elevhälsoarbetet menar Törnsén (2014), men brister på många skolor. 

 

Specialpedagogen är en viktig pusselbit i skolans utvecklingsarbete. För att kunna 

påverka och lyfta fram övergripande och förebyggande elevhälsoarbete behöver 

specialpedagogen ha stöd och mandat från rektor och det får den bäst genom att ingå i 

skolans ledningsgrupp, enligt Cole (2005). Coles studie inriktas på rollen som SENCO 

(Special Educational Needs Coordinator) dvs. pedagoger med specialpedagogisk 

kompetens i England och Wales, och hur de påverkas av verksamhetens ledarskap. Cole 

(2005) lyfter fram att det inte är någon självklarhet att specialpedagogen sitter med i 

skolans ledningsgrupp. Det verkar vara en arbetsuppgift som specialpedagoger har svårt 

att göra anspråk på, vilket också blir synligt i Göranssons m.fl. (2015) studie, som är 

genomförd tio år senare än Coles. Lindblad och Backlund (2017) ser också att rektor 

måste ge personalen inom elevhälsan mandat att arbeta förebyggande, vilket innebär att 

rektor och elevhälsans professioner måste ha samsyn kring dessa frågor.  

 Sammanfattning av tidigare forskning 2.6.

Tidigare forskning visar att specialpedagoger har många olika arbetsuppgifter, flera av 

dessa stämmer inte överens med vad som beskrivs i Examensordningen eller hur 

specialpedagoger själva tänker kring sitt uppdrag. Specialpedagoger ska främst arbeta 
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förebyggande och hälsofrämjande men lägger, trots detta, mest tid på åtgärdande 

insatser. Men forskningen tyder på att det kan vara på väg att vända, specialpedagoger 

har börjat arbeta mer förebyggande än tidigare. För att få igång ett fungerande 

förebyggande arbete krävs enligt forskningen tydliga rutiner, där kartläggning av 

riskfaktorer samt analysarbete är av vikt och där samverkan och tvärprofessionalitet ska 

tas till vara. Även tydliga mål för elevhälsoarbetet skapar bättre möjligheter till ett 

förebyggande arbete. Forskningen visar också att rektor har ett viktigt uppdrag i att 

möjliggöra och ge mandat för specialpedagogens förebyggande arbete. 
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 Teoretisk utgångspunkt 3.

Stukát (2011) menar att val av teori bör utgå ifrån undersökningens frågeställning men 

också av det egna intresset. Syftet med föreliggande studie är att belysa 

specialpedagogers arbete i praktiken, med fokus på det förebyggande uppdraget och att 

synliggöra vad som kan påverka specialpedagogers möjligheter att bedriva och nå 

framgång i det förebyggande arbetet. Eftersom studien syftar till olika 

påverkansfaktorer kring specialpedagogens arbete kommer den teoretiska 

utgångspunkten i studien att vara systemteori. Öquist (2008) menar att systemteorin 

fungerar som ett kretslopp, där människan är en del av helheten. Nilholm (2016) säger 

att vi, genom att titta på hur olika delar samspelar, kan förstå hur ett system fungerar 

och vilka faktorer som kan påverka. Grundläggande i systemteorin är alltså att allt 

hänger samman och att människor påverkar varandra ömsesidigt och måste förstås i 

relation till varandra (Gjems, 1997). Gjems (1997) menar också att oavsett hur vi 

upplever en situation är den alltid ett resultat av vad som sker mellan oss. Nilholm 

(2016) lyfter fram att helheten ses som viktig i systemteorin och ses som större än 

delarna. ”Det är i helheten, inte delarna, som vi upplever skönhet: hos människor, hos 

en blomma eller en dikt” (Öquist, 2008, s. 9). 

 

Bronfenbrenner utvecklade en ekologisk utvecklingsmodell inom systemteorin, en 

modell med fyra nivåer eller system som kan ses som ett nätverk runt individen, dessa 

nivåer kallas för mikro-, meso-, exo- och makrosystem och är centrala begrepp i den 

ekologiska utvecklingsmodellen (Ahlberg, 2013). De olika nivåerna i den ekologiska 

utvecklingsmodellen påverkar varandra, vilket innebär att om något förändras i den ena 

nivån så påverkas de övriga. Detta betyder att omgivningen kan påverka en individs 

förutsättningar (Ahlberg, 2013). Nivåerna i ett sådant system är ofta hierarkiskt 

uppbyggda, vilket betyder att de högre överordnade nivåerna påverkar och justerar de 

som är på lägre nivå. Även mycket små förändringar under en nivå kan få stora 

konsekvenser i en annan, den s.k. fjärilseffekten (Öquist, 2008). I den första nivån runt 

individen, mikrosystemet, ingår de sammanhang där barnet själv är fysiskt närvarande 

dvs. familjen och skolan (se fig.1). Nästa nivå, mesosystemet, utgörs av de relationer 

som kommer fram i mikrosystemet (Nilholm, 2016). Utanför mesosystemet finns 

exosystemet som utgör närmiljön, politik på lokal nivå, sociala förhållanden och 

föräldrars arbete, vilka kan påverka utan att barnet är fysiskt närvarande. Längst ut i 
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systemet ligger makrosystemet som utgörs av samhället i stort dvs. kultur, ideologier, 

politik, lagar och regler. Om förståelse ska skapas för en elev behövs analys av alla 

systemnivåer, för att på så sätt kunna få syn på de olika påverkansfaktorerna (Nilholm, 

2016). 

 

Fig.1. Förklaringsmodell med de olika nivåerna i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori. Hämtad 

15 april 2018 från  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronfenbrenner%27s_Ecological_Theory_of_Development_(E

nglish).jpg 

 

Tillsammans med tidigare forskning kommer systemteorin utifrån Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska teori användas för att undersöka och belysa resultatet av 

föreliggande studie. Öquist (2008) menar att grundläggande för denna teori är att tänka i 

olika nivåer så som individ, grupp och organisation, vilket stämmer väl överens med 

utgångspunkterna för det specialpedagogiska arbetet. Öquist (2008) beskriver hur 

systemteorin kan ses utifrån skolans värld, han menar att det i ett system ska finnas 

kopplingar mellan de olika nivåerna. I skolans organisation kan det sägas att dessa 

kopplingar är ganska lösa, han menar att ledarskapet inte är självklart, rektor kanske inte 

har pedagogernas fulla mandat och det är inte tydligt hur bedömning av måluppfyllelse 

ska se ut, i jämförelse med ett företag där lönsamhet tydligt kan mätas. Öquist (2008) 

menar att människan ofta försöker hitta lösningar på problem i ett för litet sammanhang, 

ofta behöver man titta i en vidare kontext för att hitta kärnan till problemet. För att 

förstå vad problem beror på är det därför av vikt att vara medveten om Bronfenbrenners 

olika nivåer och att kunna se svårigheter utifrån dem. Öquist (2008) poängterar att det är 

extra viktigt att vara medveten om de olika nivåerna när elever i svårigheter diskuteras. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronfenbrenner%27s_Ecological_Theory_of_Development_(English).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronfenbrenner%27s_Ecological_Theory_of_Development_(English).jpg
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Diskussioner utifrån de olika nivåerna gör att samtalen leds in på att det är problemet 

som är problemet och inte eleven. 

 

Tror vi att ett problem på en viss elev uppträder på ett visst sätt, då återspeglas 

det, när vi pratar om problemet. I stället för att byta perspektiv och vara 

nyfiken slår vi fast att han eller hon är problemet. Om vi går in i den fällan kan 

problem i stället cementeras. För att komma framåt i problemlösningen 

försöker vi överge idén om att du vet. Härigenom undviker vi misstaget att 

sätta likhetstecken mellan personer och problem. (Öquist, 2008, s.123) 

 

Systemteorin kan hjälpa oss att förstå men också att planera framåt, att tänka 

systematiskt handlar om att vilja förändra och utveckla. Ett tänkande utifrån helheter 

och sammanhang mellan de olika nivåerna, mikro, meso, exo och makro, bidrar till att 

vi lär oss mer om varför det är som det är (Öquist, 2008). 
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 Metod 4.

 Val av metod 4.1.

För att kunna närma mig svaren på studiens syfte och frågeställningarna har den 

föreliggande studien en kvalitativ ansats med kvantitativa inslag. En kvalitativ ansats är 

vald eftersom syftet med studien är att belysa specialpedagogers arbete i praktiken, med 

fokus på det förebyggande uppdraget och att synliggöra vad som kan påverka 

specialpedagogers möjligheter att bedriva och nå framgång i det förebyggande arbetet. 

Det innebär att försöka förstå hur verkligheten ser ut för specialpedagogerna och ta del 

av deras beskrivningar. Tanken är inte att generalisera eller förklara ett fenomen som i 

kvantitativ metod utan att tolka och förstå de resultat som framkommer (Stukát, 2011). 

Den kvalitativa forskningen lägger vikt vid och skapar en bild av den sociala 

verkligheten, hur den beskrivs i ord och hur individer uppfattar och tolkar verkligheten 

(Bryman, 2011).  

 

I en kvalitativ studie går det att använda sig av olika metoder för att få svar på studiens 

frågeställningar. I föreliggande studie skulle det vara möjligt att använda observation, 

enkäter eller intervjuer. Observation kan användas för att se vad människor gör och hur 

de agerar i vissa situationer, nackdelen är att situationer kan bli konstlade och att 

forskarens närvaro kan störa det naturliga beteendet (Repstad, 2007). Enkät som metod 

kan nå ut till en större mängd respondenter och fördelen är att yttre påverkan från den 

som intervjuar minskas och resultaten som framkommer kan vara lättare att analysera. 

Nackdelen är att det är svårt att ställa många frågor och att det inte finns möjlighet att 

ställa klargörande frågor (Bryman, 2011). Intervju som metod kan användas för att 

undersöka vilka erfarenheter den intervjuade har och för att få detaljrika svar med 

mycket innehåll (Bryman, 2011; Kvale & Brinkman, 2014).  

 

Mitt val föll på två olika metoder, dagbok och intervju. Genom att använda mer än en 

metod kan undersökningen belysas utifrån flera perspektiv och därmed öka validiteten 

(Stukát, 2011). Dagboken används, i denna studie, istället för observation och bearbetas 

delvis kvantitativt för att få fram vad det dagliga arbetet består av och vilka 

förebyggande insatser som görs. Bryman (2011) nämner dagbok som metod, han menar 

att fördelen med dagboksanteckningar kan vara om man är ute efter exakta 
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beskrivningar av något eller få reda på hur mycket tid som läggs på en viss aktivitet. 

Andra fördelar kan vara att informationen ofta är bättre och mer korrekt än den man 

skulle få i en intervju eller vanlig enkät. Nackdelar kan vara att bortfallet kan bli stort 

om respondenterna upplever att det tar för mycket tid eller att de inte skriver ner allt 

eller glömmer bort ifall det inte skrivs direkt efter aktiviteten (Bryman, 2011). 

Observationer tar betydligt mer tid i anspråk att genomföra och eftersom respondenterna 

är utspridda över landet hade observationer inte gått att genomföra i denna studie.  

 

För att följa upp dagboksanteckningarna och få en djupare förståelse för och insikt i 

specialpedagogens förebyggande arbete, har kvalitativ, semistrukturerad intervju med 

intervjuguide valts som metod.  Kvale och Brinkman (2014) beskriver att den 

kvalitativa intervjun skapar nyanserade beskrivningar av intervjupersonens värld. En 

semistrukturerad intervju ger möjlighet att ställa följdfrågor och frågorna behöver inte 

komma i bestämd ordning, vilket gör att intervjun kan anta formen av ett samtal. Den 

semistrukturerade formen av intervju begränsar varken den som genomför intervjun 

eller intervjupersonen (Bryman, 2011). 

 Urval 4.2.

Urvalet av respondenter utgår ifrån Skolinspektionens statistik, prioriterad tillsyn från 

2017 (Skolinspektionen, 2017a). Statistiken visas i form av tabeller med rubriker, 

elevhälsoteamets förebyggande och hälsofrämjande arbete står under en rubrik. Under 

varje rubrik går det att utläsa om skolorna har fått förelägganden eller klarat sig utan 

anmärkningar. Första urvalet till studien var målinriktat, ett målinriktat urval görs för att 

få fram personer som är relevanta för forskningsfrågan (Bryman, 2011). Det 

målinriktade urvalet gjordes genom att alla grundskolor som klarat sig utan anmärkning 

i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet valdes ut, vilket var ca 200 skolor. Det 

målinriktade urvalet gjordes utifrån studiens ena frågeställning om att få syn på de 

faktorer som gör att de tillfrågade specialpedagogerna når framgång i sitt förebyggande 

arbete. I åtanken fanns det som Nilholm (2016) benämner som best practice, som är att 

undersöka skolor som verkar välfungerande för att hitta goda exempel. Efter det 

målinriktade urvalet gjordes ett slumpmässigt urval på sammanlagt 34 skolor. Ett 

slumpmässigt urval gjordes för att det inte hade någon betydelse för studien vilka av de 

200 skolorna som deltog. I studien tillfrågades 34 grundskolor om att delta i studien, 
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fyra specialpedagoger från fyra olika grundskolor svarade ja. Fyra respondenter kan 

tyckas vara ett litet underlag. Repstad (2007) menar att ingående analys av några få 

intervjuer kan ge en bättre studie än ytliga intervjuer och analys av många intervjuer. 

Vissa problem kan uppstå när studien har få respondenter, blir det bortfall under 

studiens gång kan det betyda att underlaget blir för litet och nya respondenter måste 

kontaktas. Det kan också innebära att studiens generaliserbarhet minskar om det är få 

respondenter och därmed ett litet underlag (Stukát, 2011).  

 

Här följer en kort presentation av de fyra specialpedagogerna som deltar i föreliggande 

studie. De fyra specialpedagogerna har alla en specialpedagogexamen och en bakgrund 

som lärare. De arbetar på fyra olika grundskolor, geografiskt utspridda över landet, 

skolorna har mellan 250 och 350 elever. Där de fyra specialpedagogerna omnämns i 

resultatet var för sig, så skrivs de som specialpedagog 1, 2, 3 och 4.  

 Genomförande 4.3.

Studien inleddes med en mailkontakt med Skolinspektionen, där syfte och bakgrund 

med studien beskrevs och en fråga om att använda deras statistik som underlag för 

studien ställdes. Skolinspektionen skickade direktlänk till vilka skolor som genomgått 

inspektion under 2017. Statistiken under rubriken ”Elevhälsan används främst 

förebyggande och hälsofrämjande, för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens 

mål” användes (Skolinspektionen, 2017a). Telefonkontakt började tas med de utvalda 

skolorna, det visade sig vara mycket svårt att få kontakt via telefon. Efter flera försök 

formulerades istället ett mail, mailet beskrev studiens syfte och tillvägagångssätt. Tre 

specialpedagoger visade intresse av att delta. För att få tag på ytterligare 

specialpedagoger skickades en påminnelse ut till de som ej svarat samt mail till 10 nya 

skolor, vilket resulterade i ytterligare en deltagare.  

 

Till de fyra deltagande specialpedagogerna skickades ett missivbrev (se bilaga 1) och 

underlaget för dagboksanteckningarna (se bilaga 2). Missivbrevet beskriver studiens 

syfte, bakgrund, upplägg, de etiska övervägandena samt kontaktuppgifter. Underlaget 

för dagboksanteckningarna utgår ifrån studiens syfte, en mall gjordes upp med korta 

instruktioner och exempel på hur en dagboksanteckning kan skrivas. Respondenterna 

hade ca tre veckor på sig att genomföra uppgiften. När respondenterna hade genomfört 
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dagboksanteckningarna och skickat tillbaka dem, togs kontakt via mail för att boka in 

tid för intervju och då tillfrågades respondenterna även om intervjun fick spelas in. 

Samtliga respondenter gav sitt samtycke till inspelning. De fick även information om att 

intervjun var tänkt att ta ca 30-40 min. 

 

Före första intervjun genomfördes två pilotintervjuer, intervjufrågorna testades mot två 

specialpedagoger som ej ingår i studien. En pilotintervju kan vara bra att genomföra då 

det går att upptäcka om ordningsföljden behöver ändras eller om någon fråga är 

överflödig eller svår att förstå (Bryman, 2011). Intervjuerna var semistrukturerade och 

utgick ifrån en intervjuguide som delades in i teman med underliggande frågor utifrån 

studiens syfte och frågeställningar (se bilaga 3). Frågorna var tänkta att vara öppna för 

att inbjuda till olika tankegångar och för att få respondenterna att mer berätta än att bara 

ge korta svar. Frågor kring elevhälsoteamet finns med för att få en mer övergripande 

förståelse för hur arbetssituationen ser ut för specialpedagogen samt för hur 

förebyggande insatser arbetas fram i teamet. Intervjutemat specialpedagogens uppdrag 

bygger på att få en förståelse för hur respondenten tänker kring sitt uppdrag och 

begreppen förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande samt hur de fördelar sin tid, 

eftersom de i dagboken ska beskriva sina arbetsuppgifter utifrån dessa aspekter. 

Intervjutemat om möjligheter och hinder lyfter tankar kring framgångsfaktorer och 

hinder. I den tidigare forskningen lyfts målbeskrivningar och elevhälsoplaner som en 

förutsättning för att få till ett bra förebyggande arbete, därför finns också frågor kring 

detta med under intervjutemat dokument. Det fanns tankar i den första 

syftesformuleringen att rikta studien mot hur förebyggande arbete beskrivs i skolornas 

elevhälsoplaner, men under arbetets gång har syfte och frågeställningar justerats.  

 

Intervjuguiden skickades ut i förväg till alla respondenter, för att kunna fungera som ett 

stöd under intervjun eftersom intervjuerna genomfördes via telefon, men också för att 

respondenterna skulle kunna förbereda sig om så önskades. Alla intervjuer hölls alltså 

via telefon på grund av att respondenterna är geografiskt spridda över landet, personliga 

möten var därför inte möjliga att genomföra med alla. Telefonintervjuer görs ofta inte 

vid kvalitativ forskning och det finns både för- och nackdelar menar Bryman (2011) och 

Repstad (2007). De menar att det kan vara smidigt med telefonintervju genom att slippa 

resa om det är stort avstånd, respondenterna kan ibland vara mer öppna och det kan 
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också kännas lättare att ställa känsliga frågor via telefon. Däremot blir inte 

kroppsspråket synligt och därmed är det svårt att avgöra hur respondenterna reagerar på 

frågorna, även tekniska svårigheter kan ställa till det. Intervjuerna spelades in från 

högtalaren på telefonen till en röstmemo-app på en i-Pad.  

 Bearbetning 4.4.

 Bearbetning av dagboksanteckningarna 4.4.1.

Dagböckerna innehåller de arbetsuppgifter de fyra respondenterna antecknat under fem 

dagar var. Där beskrivs mellan vilka tider de utfört arbetet och om arbetet, enligt dem 

själva, benämns som förebyggande, hälsofrämjande, åtgärdande eller som övrigt arbete. 

Övrigt arbete innebär sådant som inte passar in under de tre andra kategorierna. För att 

få syn på hur mycket tid de fyra specialpedagogerna la på respektive kategori och på så 

sätt få fram hur stor del av arbetstiden som, enligt specialpedagogerna, används 

förebyggande, behandlades materialet kvantitativt. De olika kategorierna 

färgmarkerades och antal timmar och minuter räknades för varje dagbok och varje 

kategori. Dessa uppgifter lades in i cirkeldiagram, ett diagram för varje respondent, som 

visar arbetsfördelningen i procent under fem dagar, indelat i de fyra kategorierna: 

förebyggande, hälsofrämjande, åtgärdande och övrigt (se fig. 2-5). Flera av 

arbetsuppgifterna har respondenterna tillskrivit mer än en kategori, t.ex. ansågs ett möte 

vara både förebyggande och åtgärdande. Mötestiden har då delats upp jämnt mellan 

förebyggande och åtgärdande när tiden räknades ut för diagrammet. Detta är något som 

troligen inte stämmer med verkligheten men som jag ansåg vara enklast och för att det 

skulle bli lika i uträkningen för alla fyra dagböcker. Bryman (2011) menar att diagram 

ger överblick och är relativt lätta att tolka. De visar också, på ett enkelt sätt, de olika 

kategoriernas storlek i förhållande till varandra (Bryman, 2011). En sammanställning av 

alla fyra respondenters arbetsuppgifter gjordes och redovisas i siffror i den löpande 

texten. För att synliggöra vad specialpedagogens förebyggande uppdrag består av har de 

arbetsuppgifter som respondenterna benämnt som förebyggande plockats ut och 

kategoriserats, liknande arbetsuppgifter har alltså samlats under mer övergripande 

rubriker, sju rubriker togs fram. Därefter räknades antalet tillfällen som varje 

arbetsuppgift utförts, utan hänsyn till hur länge varje arbetsuppgift varat, och sattes in 

under respektive kategori. Resultatet redovisas i ett stapeldiagram, endast ett 
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gemensamt diagram har valts för att få mer data att jobba med och tydligare kunna se 

tendenser (se fig.6).  

 Bearbetning av intervjuerna 4.4.2.

Alla intervjuer transkriberades ordagrant men utan hummande eller andra ljud. Kvale 

och Brinkman (2014) menar att det blir lättare att analysera en intervju när den är 

transkriberad eftersom man då kan finna olika teman i intervjuerna. Därefter gjordes en 

kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2011). De inspelade intervjuerna och texterna från 

transkriptionen har gåtts igenom ett flertal gånger, anteckningar och överstrykningar 

gjordes för att tillslut få fram ett antal gemensamma kategorier. Tio kategorier 

identifierades. Därefter klipptes text ut ifrån transkriptionerna och lades under 

respektive kategori. Citat som var signifikanta för varje kategori färgmarkerades. Syftet 

och frågeställningarna användes sedan för att lättare kunna urskilja övergripande teman 

från de olika kategorierna. Bryman (2011) menar att genom att hitta olika teman blir det 

lättare att kunna se samband och skillnader i materialet. Tre olika teman bestämdes, 

vilka intervjuerna i huvudsak redovisas genom. Resultaten från dagböckerna och 

intervjuerna kommer att redovisas tillsammans, men dagböckerna har huvudfokus under 

de tre inledande rubrikerna och intervjuerna under de tre avslutande rubrikerna. Detta 

val är gjort utifrån att dagbok och intervju hänger tätt samman och dagboken 

diskuterades under intervjuerna. Några av citaten, som är väldigt detaljrika, har kortats 

ned, det visas på följande sätt /…/.  

 Etiska överväganden 4.5.

Föreliggande studie har följt Vetenskapsrådets riktlinjer (2017) för god forskningssed, 

vilket innebär informerat samtycke och konfidentialitet. Informerat samtycke betyder att 

deltagarna ska informeras om syfte, upplägg, risker och fördelar med studien samt att 

deras medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas (Kvale & Brinkman, 2014; 

Vetenskapsrådet, 2017).  Konfidentialitet betyder att uppgifter som getts i förtroende 

inte får spridas eller att obehöriga kan ta del av det. Det är också en överenskommelse 

med deltagaren om hur dennes bidrag till studien ska hanteras, vad som t.ex. ska vara 

anonymt (Kvale & Brinkman, 2014; Vetenskapsrådet, 2017).   
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Respondenterna i den föreliggande studien har fått information om studiens syfte och 

tillvägagångssätt i det första mailet där frågan ställdes om de ville medverka. De har 

även fått denna information i missivbrevet (se bilaga 1) där det också informerades om 

att de närsomhelst kunde avbryta sitt deltagande i studien och att deras person, 

arbetsplats och kommun hålls anonyma. De fick även information om att deras bidrag 

till studien endast skulle användas för denna studies syfte. Inför intervjuerna, som 

bestämdes via mail, fick respondenterna skriftlig information om hur intervjun skulle 

genomföras och de blev också tillfrågade om intervjun kunde spelas in och 

transkriberas. Vid intervjutillfället tillfrågades återigen respondenterna om medgivande 

till inspelning av intervjun samt gavs information om att de deltog anonymt. 

 

Funderingar har gjorts utifrån konfidentialitetskravet, då alla kommuner och skolor som 

deltagit i Skolinspektionens tillsyn under 2017 finns namngivna i Skolinspektionens 

statistik, likaså finns preciserat vilka skolor som inte har brister i det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet. Fyra grundskolor har deltagit i föreliggande studie av de ca 200 

namngivna grundskolorna i Skolinspektionens (2017a) tillsyn. I presentationen av 

respondenterna görs därför ingen närmre presentation utan den hålls mer övergripande.  
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 Resultat 5.

 Specialpedagogens dagliga arbete 5.1.

I de fyra dagböckerna framkommer att respondenterna utför en mängd olika 

arbetsuppgifter, ingen dag är den andra lik och det är tvära kast mellan olika 

arbetsuppgifter. De flesta arbetsuppgifter som beskrivs ligger inom ramen för det 

specialpedagogiska uppdraget enligt Examensordningen. Specialpedagogerna bekräftar 

under intervjuerna att deras dagar är uppdelade i väldigt många olika sorters uppdrag. 

En dag från dagboksanteckningarna kan se ut som följer: 

Möte kring planering av resursfördelning/…/ 

Start av läsprojekt/…/ 

Föreberedelser av testning…  

Förbererdelser av EHT(elevhälsoteamsmöte)  

Mejlkontakt med diverse pedagoger angående extra anpassningar, 

åtgärdsprogram, utredningar, observationer, tester.  

EHT-möte/…/  

Efterarbetet EHT - kontakter, dokumentation etc  

Utvärdering av åtgärdsprogram med vårdnadshavare (+lärare, specped) 

(Specialpedagog 2) 

Mellan varje inplanerad uppgift tillkommer, enligt specialpedagogerna, informella 

möten med både pedagoger och elever, så som hjälp vid konflikter eller samtal med 

pedagoger som på t.ex. kafferasten lyfter olika svårigheter kring elever. I dagböckerna 

har inte alla dessa småmöten skrivits in, vilket kommenteras under intervjuerna. 

 

Ändå har jag inte tagit med precis allt, man möter ju så mycket människor hela 

tiden och det är alltid någon som tar upp något, på lunchen, på rasten, i 

matsalen, i korridoren, ja hela tiden. (Specialpedagog 4) 

 

Dagböckerna visar att alla respondenter, till stor del, arbetar med extra anpassningar, 

pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram. Dagböckerna visar också att 

specialpedagogerna har många möten och samverkar på olika håll med elever, 

pedagoger, ledning, vårdnadshavare, EHT med dess olika professioner samt BUP, 

Habilitering och Socialtjänst. Något som i dagböckerna skiljer sig åt är hur mycket de 

fyra specialpedagogerna arbetar direkt ut mot eleverna, en av respondenterna arbetar 

inte alls direkt med elever. 

 

Nej, det är inte vår uppgift utan då får rektor anställa en speciallärare om han 

vill ha det, specialundervisning då. Vi specialpedagoger här i (kommunnamn) 

har till uppgift att göra andra saker. (Specialpedagog 2) 
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De andra tre har en del undervisning med enskilda elever så som olika 

specialpedagogiska insatser både enskilt, i grupp eller klass. Enligt dagböckerna kan 

specialpedagogiska insatser t.ex. vara lästräning eller matematikgrupper. En av 

specialpedagogerna har ämnesundervisning i helklass i sin tjänst, vilket ingen av de 

andra respondenterna har. En annan del av det dagliga arbetet är samarbete med 

ledningen. För en av specialpedagogerna innebär det att delta i skolans ledningsgrupp. 

 

Jag sitter ju med i ledningsgruppen till exempel och vi är tre lärare där så att jag 

har ju hög status på skolan på det viset, även liksom har fått det i min 

profession så de tar ju verkligen det på allvar. Där sitter vi ju och diskuterar 

mycket på organisationsnivå. (Specialpedagog 1) 

 

De andra tre specialpedagogerna beskriver i intervjuerna att de har ett nära samarbete 

med ledningen och känner att de på så vis kan vara med och påverka mycket.  

 

Inte direkt i ledningsgrupp är jag ju inte, men eftersom vi är en liten skola så 

blir det på nått vis ändå så. Ja, man har väldigt nära till ledningen och kan 

påverka väldigt mycket. (Specialpedagog 3) 

 Förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande 5.2.

I dagböckerna kategoriserar respondenterna sina arbetsuppgifter utifrån om de anser att 

dessa är förebyggande, hälsofrämjande, åtgärdande eller hamnar under övrigt. Exempel 

på arbetsuppgifter som skrivits under övrigt är att delta vid anställningsintervju, svara 

på mail och vara matvakt. Ca 1/3 av de nerskrivna arbetsuppgifterna beskrivs av 

respondenterna utifrån mer än en kategori dvs. uppgiften anses t.ex. vara både 

förebyggande och åtgärdande. ”Möte vh [= vårdnadshavare. Min anm.] och elev, 

konflikt + frånvaro” är ett exempel som skrivs som både förebyggande och åtgärdande. 

Just kombinationen förebyggande och åtgärdande är den klart vanligast kombinationen i 

dagboksanteckningarna. Ett fåtal gånger förekommer tre kategorier (alla utom övrigt) 

tillsammans och några gånger förekommer förebyggande och hälsofrämjande som 

kombination. I intervjuerna beskriver respondenterna hur de tänker kring och definierar 

begreppen förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande. De beskriver begreppen 

ganska likartat, förebyggande beskrivs som att identifiera riskfaktorer och 

skyddsfaktorer, att undanröja hinder och ligga steget före. Det hälsofrämjande beskrivs 

som att utgå ifrån och stärka det friska och välfungerande, att se till helheten och jobba 

för trygga elever och goda relationer. Det åtgärdande menar respondenterna handlar om 

att minska, ta bort problem eller kompensera för problem som redan uppstått. Det 
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kommer fram att respondenterna upplever svårigheter att separera kategorierna, 

framförallt förebyggande och hälsofrämjande, de menar att kategorierna ligger väldigt 

nära och går in i varandra. 

 

Alltså, det är skitsvårt, jag reflekterar liksom inte vad jag gör som är 

förebyggande och hälsofrämjande. (Specialpedagog 1)   

 

En av respondenterna framhåller det förebyggande arbetet som det viktigaste uppdraget 

för en specialpedagog.  

 

Det är så man vill jobba, angripa innan det händer, öka förutsättningarna för 

eleverna så de inte hamnar i onödigt motstånd. (Specialpedagog 3)  

 

Men det framkommer också att respondenterna till viss del upplever att de möts av att 

de övriga pedagogerna på skolan vill att specialpedagogens uppdrag ska vara 

åtgärdande. Specialpedagogerna beskriver att de arbetar för att förändra den synen.  

 

Det är väl lite så lärarna tänker kring vår del, men det försöker jag ju ändra på 

då. (Specialpedagog 3) 

 

De fyra specialpedagogernas arbetsfördelning mellan kategorierna förebyggande, 

åtgärdande, hälsofrämjande och övrigt visas nedan i figur 2-5. Diagrammen är gjorda 

utifrån beskrivningarna i dagböckerna. I diagrammen syns det ganska stora skillnader 

mellan den som ägnar minst tid åt förebyggande arbete och den som ägnar mest tid, dvs. 

specialpedagog 1 och 4 som ägnar 28 % respektive 59 % av sin arbetstid åt 

förebyggande arbete (se fig. 2 & 5). Det åtgärdande arbetet tar 35 % av alla fyras 

sammanlagda arbetstid, även här syns stora individuella skillnader. Specialpedagog 1 

och 3 (se fig. 2 & 4) ägnar mer av sin arbetstid till åtgärdande arbete, än vad 

specialpedagog 2 och 4 gör (se fig. 3 & 5). Det hälsofrämjande arbetet ägnas klart minst 

tid, endast 6 % av den totala arbetstiden ägnas enligt dagböckerna åt detta. Utifrån var 

och en så ligger de ganska lika i hur mycket tid som läggs på hälsofrämjande arbete, det 

är inga större individuella skillnader.  

 

Hälsofrämjande gör jag kanske inte så mycket av, jag tänker inte så ofta kring 

det faktiskt. Det landar nog mer in i likabehandlingsgruppen, skolsköterskan 

och kuratorn, det är nog mer av den varan där faktiskt. (Specialpedagog 4) 
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När de fyra specialpedagogernas arbetsfördelning räknas samman, ägnas 46 % av den 

sammanlagda tiden åt förebyggande arbete, vilket innebär nästan hälften av deras 

arbetstid. Under intervjuerna framkommer det att dagböckerna har lett till att tre av 

respondenterna har börjat reflekterat mer över vad de lägger sin arbetstid på. De 

upplever att de ägnar mycket tid åt åtgärdande insatser men dagböckerna har gjort dem 

uppmärksamma på att de arbetar mer förebyggande än de först trodde.  

 

Alltså när jag tänker, så tänker jag att jag kanske jobbar mer åtgärdande men 

sen när jag skriver det så jobbar jag faktiskt rätt mycket förebyggande, så nej 

jag blev lite glatt överraskad när jag skrev ner den här dagboken faktiskt/…/det 

är nog rätt så bra fördelat egentligen. Jag vill jobba mycket förebyggande som 

sagt och jag gör det uppenbarligen när jag läser i mina anteckningar. 

(Specialpedagog 3) 

 

 Förebyggande specialpedagogiskt arbete 5.3.

Det förebyggande arbete som beskrivs i dagböckerna har delats in i sju kategorier, 

liknande arbetsuppgifter har alltså samlats under mer övergripande rubriker vilket visas 

Fig. 4. Diagrammet visar arbetsfördelning 

över fem arbetsdagar för specialpedagog 3. 

Fig. 3. Diagrammet visar arbetsfördelning 

över fem arbetsdagar för specialpedagog 2. 
Fig. 2. Diagrammet visar arbetsfördelning 

över fem arbetsdagar för specialpedagog 1. 

Fig. 5. Diagrammet visar arbetsfördelning 

över fem arbetsdagar för specialpedagog 4. 

Arbetsfördelning över fem 
arbetsdagar, Specialpedagog 1 

Förebyggande 28%

Åtgärdande 58%

Hälsofrämjande 10%

Övrigt 4%

Arbetsfördelning över fem 
arbetsdagar, Specialpedagog 2 

Förebyggande 54%

Åtgärdande 15%

Hälsofrämjande 6%

Övrigt 25%

Arbetsfördelning över fem 
arbetsdagar, Specialpedagog 3 

Förebyggande 47%

Åtgärdande 44%

Hälsofrämjande 2%

Övrigt 7%

 Arbetsfördelning över fem 
arbetsdagar, Specialpedagog 4 

Förebyggande 59%

Åtgärdande 18%

Hälsofrämjande 5%

Övrigt 18%
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i fig. 6. I kategorin Möten, organisation- och gruppnivå ingår möten med 

elevhälsoteam, nätverksträffar, yrkesträffar, ledningsgrupp, likabehandlingsgrupp. Det 

är möten med fokus på grupper och organisation. I kategorin Möten, individnivå ingår 

möten med vårdnadshavare, pedagoger, elever eller andra yrkesgrupper med fokus på 

enskild individ. I kategorin Specialpedagogiska insatser ingår anpassningar i lärmiljö, 

öka tillgängligheten med kompensatoriska hjälpmedel och tidiga insatser vilka kan 

minska risker för skolsvårigheter. I kategorin Test/screeningar ingår föreberedelse, 

genomförande och uppföljning av tester och screeningar. Kategorin Klassgenomgångar 

handlar om att specialpedagog tillsammans med pedagoger och övrig personal pratar 

om hur klasserna fungerar som grupp och hur skolan fungerar för varje elev, vilka 

insatser som görs och diskussion kring kommande insatser. Kategorin Handledning 

omfattar handledning av assistenter, fritidshemspersonal, enskild pedagog eller hela 

arbetslag. Kategorin Observationer innebär klassrumsobservationer på grupp- eller 

individnivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Diagrammet visar vilka förebyggande insatser som de fyra specialpedagogerna  

genomfört under fem dagar, samt hur många tillfällen dessa genomförts sammanlagt. 
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Diagrammet visar att olika möten på både organisations-, grupp- och individnivå är den 

klart dominerande arbetsuppgiften som respondenterna beskriver som förebyggande. 

Under de fem dagar som dagböckerna skrevs genomfördes totalt 29 olika möten, utöver 

dessa tillkommer dessutom oplanerade möten som inte fanns nedskrivna i dagböckerna 

och därför inte finns med i diagrammet. Ena specialpedagogen uttrycker sig så här om 

sin arbetstid: 

 

Jag är med på otroligt många möten på eftermiddagarna och så, det är tungt 

jobb. (Specialpedagog 1)  

 

Handledning och observationer är det minst antal tillfällen av, men enligt dagböcker och 

intervjuer är det något alla fyra respondenter genomför i det dagliga arbetet.  

 Förutsättningar för ett förebyggande arbete 5.4.

Något som framkommer i alla fyra intervjuer är vikten av en god ledning, vilket 

respondenterna upplever som en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna bedriva 

ett förebyggande arbete. Med en god ledning menar respondenterna en ledning som ger 

specialpedagogen mandat att verka främst förebyggande. Ett mandat som måste visas 

både gentemot specialpedagogen men också mot övrig personal. Det behövs ett aktivt 

arbete, från ledningens sida, ut mot all personal för att utveckla ett förebyggande 

förhållningssätt på hela skolan menar respondenterna. Specialpedagog 2 uttrycker att 

arbetet med att få all personal med sig i det här sättet att tänka är en process som tar tid. 

 

 Det har ju varit en resa/…/det är en långsam process för alla att förstå det. 

(Specialpedagog 2) 

 

Respondenterna framhåller också vikten av att det finns ett nära och bra samarbete 

mellan ledning och specialpedagog.  

 

Det kan man inte göra helt ensam, då måste man få med sig, liksom rektor är 

det som styr hela tiden. Så på något sätt hänger det på rektor. Om man får med 

sig rektor, att rektor förstår att detta är viktigt att orka driva det med 

personalen. (Specialpedagog 2) 

 

En förutsättning är att man har en rektor som ger specialpedagogen mandat att 

genomföra sitt arbete och det kan jag säga, det har jag här. Jag har mandat från 

henne, hon skulle t.o.m. kunna gå ut och säga, nu ska han göra detta och detta, 

så det har jag. (Specialpedagog 1) 
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Samtidigt som de fyra specialpedagogerna resonerar om vikten av att ha rektors mandat 

tar de även upp att de själva kan påverka sin situation ganska mycket. Ett nära 

samarbete med rektor skapar också utrymme att själv kunna påverka och forma sin roll 

som specialpedagog menar de. De uttrycker också att det egentligen inte är rektor som 

är svår att få med i tankarna om ett förebyggande arbete utan snarare lärarna. De 

beskriver att det är lättare att få med sig lärarna när rektor också arbetar aktivt för att 

implementera förebyggande arbete. 

 

Jag kan påverka ganska mycket och jag känner att jag har rektor med mig, då 

blir det ju lite lättare att få med sig alla lärare också. (Specialpedagog 4) 

En annan förutsättning som respondenterna lyfter vid ett flertal tillfällen under 

intervjuerna är tillgången till eller bristen på tid. Respondenterna kopplar även samman 

tidsfaktorn med rektors ledarskap och organisation. Respondenterna menar att rektors 

sätt att organisera skolan påverkar specialpedagogens förutsättningar att bedriva ett 

förebyggande arbete. En av specialpedagogerna uttrycker det så här:  

 

Det måste finnas en bra organisation med tydlig struktur. (Specialpedagog 4) 

 

Sådant som mötestider, arbetstider och organisering av elevhälsoteamet skapar bättre 

eller sämre förutsättningar för samverkan och handledning beroende på hur det 

organiseras menar respondenterna. De fyra specialpedagogerna framhåller dels bristen 

på sin egen tid, att alltid känna sig otillräcklig, men framförallt framhålls lärarnas brist 

på tid, vilket respondenterna upplever gör det svårt att skapa tid att mötas och samverka.  

 

Det är mycket med att rektor och ledningen är med och driver detta och skapar 

förutsättningar, att skapa tid, så det finns en möjlighet för mig att träffa lärarna 

på tid som de har. För dom har ju mindre arbetstid än vad jag har här på 

arbetsplatsbunden tid. (Specialpedagog 2) 

 

Det faller ju ofta på tiden, dels min egen tid men framförallt pedagogernas tid. 

(Specialpedagog 1) 

 

En stor frustration märks hos de fyra specialpedagogerna över att de gärna skulle ha 

gjort fler insatser och drivit det förebyggande arbetet mer, men de menar att det är så 

väldigt mycket annat som tar deras tid. 
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 Beslut om förebyggande insatser 5.5.

Alla de intervjuade specialpedagogerna bedriver förebyggande arbete, men hur och när 

dessa insatser bestäms ser lite olika ut. I intervjuerna framkommer det att alla genomför 

någon form av kartläggning, denna analyseras och ligger sedan till grund för de beslut 

som tas kring vilka förebyggande insatser som ska göras. Det är tydligt att detta är ett 

tillsammansarbete, flera samarbetspartners nämns i intervjuerna så som pedagoger, 

rektor och elevhälsoteamet.  

 

Sen sammanställer jag, men vi sitter tillsammans och går igenom och 

analyserar. (Specialpedagog 4) 

 

 Kartläggningar kan göras av olika personer på skolan och på många olika sätt så som 

enkäter, observationer, tester, samtal, genom att vara delaktig och se verksamheten, hur 

elever och lärare fungerar tillsammans är några sätt som nämns i intervjuerna. 

Analysdelen kan sedan ske både tillsammans med pedagoger eller tillsammans med de 

övriga professionerna i elevhälsoteamet, det sistnämnda verkar vara vanligast enligt 

intervjuerna. Tre av respondenterna berättar att de arbetar kontinuerligt med det 

förebyggande arbetet, oftast varje vecka, på elevhälsoteamsmötena, med analys och 

beslut om olika insatser.  

 

Vi jobbar med det varje vecka på EHT och då gör vi det utifrån 

klassgenomgångar, bedömningsstöd, screeningar och andra sorters tester, men 

också utifrån klassrumsbesök, elevhälsoenkäter och elevsamtal, studiesamtal. 

Vi specialpedagoger och speciallärare träffas också varje vecka och då 

finplanerar vi de förebyggande insatserna lite mer då utifrån vad vi har bestämt 

på EHT. (Specialpedagog 4) 

 

Specialpedagog 2 har ett lite annat upplägg än de övriga, hon berättar att de ordnar 

heldagar som ägnas åt planering för det förebyggande arbetet, då riktlinjer dras upp 

främst på organisationsnivå.  

 

Men det allra mesta då vi pratar om det, det sker ju på särskilda utvärderings- 

och strategidagar vi har under året. Januari och juni denna terminen har vi 

sådana dagar då, då går man igenom lite bara på den nivån, organisationsnivå, 

hur har det gått och hur tänker vi med olika saker på skolan. Då sitter man lite 

längre och grottar in sig i det. Men det behöver vi utveckla vidare, vi håller på, 

vi är någonstans på väg. (Specialpedagog 2) 

 

Respondenterna pratar i intervjuerna om att deras roll är att se mönster och skapa en 

helhetsbild över olika situationer som en del i analysarbetet. 
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Alltså helhetsperspektivet måste jag ha ju, kan man säga, för att kunna se 

mönster. (Specialpedagog 3)  

 

I dessa samtal om kartläggning och analys återkommer också tidsaspekten, alla 

respondenter ser analysdelen som väldigt viktig men också att den tar tid och ibland 

prioriteras bort, även om det inte är önskvärt. 

 

Den delen med analys är så viktig, men den är så lätt att tappa i allt virrvarr av 

allt annat vi gör, för det känns som vi är med i allt på skolorna, ja, vi gör nog 

det mesta här! (Specialpedagog 4) 

 

I intervjuerna framkommer också hur viktigt det är för specialpedagogerna att det finns 

olika nätverk runt dem, då de ofta är ensamma i sin profession på sin arbetsplats. De 

beskriver att de har olika regelbundna kommunövergripande yrkesnätverk, 

specialpedagogträffar eller andra grupperingar där förebyggande arbete kan diskuteras. 

Arbete med att ta fram förebyggande insatser kan vara svårt att göra själv, menar några 

av respondenterna. I intervjuerna framhåller de det tvärprofessionella arbetet som 

betydelsefullt i detta arbete. 

 

Alla i EHT har ett jättefint samarbete och vi känner att vi alla stöttar varandra 

och jobbar bra tillsammans, det är värdefullt. (Specialpedagog 4) 

 

När det gäller det hälsofrämjande och förebyggande så har vi ju, är väl rustade 

både med kuratorer och psykologer. Jag känner ju skolpsykologerna här bättre 

än jag någonsin har känt på andra skolor. Skolpsykologer, de har kommit in 

någon gång då och då, men här är de verkligen i arbetet. Skolpsykologen har 

handledning två gånger i veckan också. EHT de är med väldigt mycket de är 

väldigt nära, så tillsammans tycker jag att vi har en bra koll på alla tre nivåerna 

faktiskt. (Specialpedagog 1) 

 Framgångsfaktorer 5.6.

Analysarbetet, som togs upp i föregående avsnitt, identifieras av respondenterna som 

viktigt för att kunna sätta in bra förebyggande insatser. Två av specialpedagogerna tar 

upp att analysen visat att flera av de individuella lösningar som finns på skolan, som 

extra anpassningar, skulle kunna användas mer generellt för alla elever. Specialpedagog 

2 hade ett möte inskrivet i dagboken om just sådana diskussioner, hon uttrycker sig så 

här under intervjun: 

 

Vi har diskuterat det här att vi ska lyfta de här individuella lösningarna till att 

bli mer generella. (Specialpedagog 2)  



 

35 

 

Även specialpedagog 4 är inne på samma spår men verkar ha kommit längre än till bara 

diskussioner, där har arbetet redan satts igång enligt specialpedagogen. 

 

Vi tar också med oss, eller hur ska jag säg, vi använder våra erfarenheter, vi vill, 

det vi har sett funkar tar vi med oss till alla. Man kan säga att alla får ta del av 

extra anpassningar, det blir som en del av vardagen. Det är ett förebyggande 

arbete vi har satsat på. (Specialpedagog 4) 

 

Rutiner identifieras av de fyra specialpedagogerna som en framgångsfaktor. 

Respondenterna framhåller att det ska finnas en tydlig organisation med tydlig struktur 

och bra rutiner så att inget missas eller glöms bort. Dessutom måste det finnas 

kontinuerliga uppföljningar menar de. En tydlig agenda som beskriver olika 

arbetsgångar som både pedagoger, ledning och elevhälsoteam kan följa så att arbetet 

blir systematiskt, är också något som poängteras under intervjuerna.  

 

Får man in bra rutiner på grejer så underlättar det. (Specialpedagog 2) 

 

Alltså vi har ju väldigt bra struktur när det gäller övergångarna och det kan 

man säga är förebyggande. (Specialpedagog 1) 

 

När rutiner följs och kartläggning genomförs menar några respondenter att de känner att 

de har bra överblick och kontroll över både förebyggande, hälsofrämjande och 

åtgärdande på både organisations-, grupp- och individnivå. 

 

Dels har vi väldigt, väldigt bra koll på våra elever, vi har väldigt bra koll på 

dokumentationen, vi har bra rull på stödinsatser. (Specialpedagog 1) 

 

Klassgenomgångar är bra förebyggande, att man fångar upp behov och 

resursfördelning. (Specialpedagog 2) 

 

Ytterligare en framgångsfaktor som de fyra respondenterna lyfter är möjligheten att ge 

och få handledning. I dagböckerna kommer det fram att alla fyra respondenter har 

handledning med skolpersonal. Främst genomförs handledning med resurspersoner och 

fritidspersonal, en av specialpedagogerna har även handledning med lärarpersonal.  

 

Handledning är en stor bit, där de har fått reflektera tillsammans. Det tror jag 

på, det är en viktig bit. (Specialpedagog 3) 

 

De får ha väldigt tuffa elever väldigt mycket och de behövde påfyllning på olika, 

hur man kan arbeta både lågaffektivt och där vi kände att vi behövde göra en 

insats. Så att då har jag och skolpsykologen handledning med dem en gång i 

veckan. Det gör vi med alla elevassistenter och fritidspersonalen också. 

(Specialpedagog 1) 
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En av specialpedagogerna beskriver att han själv får handledning av skolpsykologen 

och ser det som en stor förmån och utvecklingsmöjlighet. Ingen av de övriga 

respondenterna lyfter fram möjligheten till egen handledning. De fyra 

specialpedagogerna talar en hel del om att de ska få syn på och synliggöra riskfaktorer 

som en del i det förebyggande arbetet. De menar att framgångsfaktorer är att vara nära 

verksamheten, vara med på arbetslagsträffar, finnas i klassrummen, skapa goda 

relationer och jobba för att skapa samsyn. Genom ett nära samarbete med pedagoger 

och elever menar respondenterna att de kan identifiera riskfaktorer och på så vis stötta 

upp och förebygga att elever inte ska hamna i olika skolsvårigheter.  

 
Jag är mycket ute i klasserna och träffar elever och lärare. (Specialpedagog 4) 
 

Vi har nära relationer både lärare, vi är nära varandra, så att säga. Vi arbetar ju 

väldigt relationellt här, det i sig är förebyggande.  Vi jobbar på samma sätt 

allihopa, den är jätteviktig tror jag, vi har samma synsätt, samma 

förhållningssätt gentemot elever. (Specialpedagog 3) 

 

Något som inte lyfts fram eller poängteras i samtalen om förutsättningar eller 

identifieras som någon speciell framgångsfaktor för det förebyggande arbetet är 

elevhälsopersonalens egen målskrivning. Ingen av skolorna som respondenterna arbetar 

på har egna elevhälsoplaner, två av skolorna har det på kommunnivå, men alla skolor i 

studien är på gång med att skriva någon form av elevhälsoplan. Alla respondenter 

berättar att de har någon form av mål för elevhälsan. Några av målen beskrivs som mer 

övergripande i sitt uttryck och en av respondenterna har svårt att komma på vilket mål 

de har.  

 

Vi har ingen egen här på skolan men jag tror att vi kommer att utveckla en här 

under det kommande året. (Specialpedagog 3) 

 

Det kan jag inte säga att vi gör på något jättebra sätt nu, men det skulle man 

behöva göra tänker jag. (Specialpedagog 2) 

 

Elevhälsoplaner och mål är något som respondenterna menar kan förbättras. Alla fyra 

respondenter uttrycker under intervjuerna, att de finner flera delar i deras 

specialpedagogiska uppdrag som de vill utveckla och förändra. Under intervjuernas 

gång kommer de på delar som de önskar arbeta mer med eller som de vill förändra.  

 

Främjande skulle jag vilja jobba mycket mer med, planerade möten, 

regelbundna besök i klasserna, det gör jag inte så mycket tycker jag som jag 

skulle vilja. (Specialpedagog 2)  
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 Slutsatser 5.7.

Specialpedagogernas dagliga arbete består av många och varierande uppdrag, de allra 

flesta av uppdragen är av specialpedagogisk karaktär enligt Examensordningen (SFS 

2014:1096), förutom ren ämnesundervisning i klass. Den största delen av 

specialpedagogernas förebyggande arbete handlar om samverkan, att möta och mötas på 

både organisations-, grupp- och individnivå. Därefter är det olika specialpedagogiska 

insatser som görs på grupp- och individnivå gentemot både pedagoger och elever. 

Hälsofrämjande arbete är den klart minsta delen av specialpedagogernas dagliga arbete. 

Via dagböckerna får respondenterna syn på att de arbetar mer förebyggande än de först 

upplever att de gör.  

 

Förebyggande insatser bestäms utifrån olika former av regelbunden kartläggning. 

Kartläggningen analyseras av specialpedagogen tillsammans med olika professioner, det 

tvärprofessionella framhålls som en styrka, men också specialpedagogernas uppgift att 

se mönster och helheter i analysdelen. Hinder och möjligheter som påverkar 

specialpedagogernas förebyggande arbete är framförallt rektors organisation av skolan, 

vilket till viss del också påverkar hur tid tas tillvara och utnyttjas på bästa sätt. Det 

verkar också finnas möjlighet att som specialpedagog själv påverka i vilken riktning ens 

arbetsuppgifter ska ta. Specialpedagogerna når framgång i det förebyggande arbetet 

genom samverkan och genom att skapa tydliga rutiner och på ett systematiskt och 

kontinuerligt vis sätta förebyggande arbete på agendan. Arbete med elevhälsans mål och 

elevhälsoplaner är på alla skolor i sin linda och lyfts inte fram som särskilt viktigt i 

dagsläget, men som ett kommande utvecklingsarbete. Avslutningsvis går det att se att 

det specialpedagogiska uppdraget ofta både är förebyggande, åtgärdande och 

hälsofrämjande samtidigt i de arbetsuppgifter som specialpedagogerna beskriver.  

 

 I materialet framkommer att specialpedagogerna i denna studie till stor del 

arbetar förebyggande, det förebyggande arbetet får ta ett stort utrymme av det 

specialpedagogiska arbetet.  

 

 Tid för reflektion skapar insikter om sig själv som specialpedagog och det 

dagliga arbete, som annars kan vara svårt att få syn på. 
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 Rektors organisation av skolan beskrivs av respondenterna som en stor 

påverkansfaktor och kan möjliggöra eller hindra det specialpedagogiska 

förebyggande uppdraget. Rektor kan möjliggöra genom att t.ex. skapa arenor för 

samverkan.  

 

 Respondenterna beskriver att regelbundna kartläggningar med påföljande analys 

i ett tvärprofessionellt sammanhang, ger bättre förutsättningar för ett 

förebyggande arbete. Därmed kan rätt insatser göras i lärmiljön som då kan bli 

tillgänglig för fler elever. 

 

 Respondenterna anger att ett välfungerande systematiskt elevhälsoarbete skapar 

tid åt förebyggande insatser. 

 

 I materialet framkommer att specialpedagoguppdraget är ett komplext uppdrag 

som inte alltid går att dela upp och kategorisera.  

 Teoretisk tolkning 5.8.

Resultatet från dagböckerna och intervjuerna kommer i den här delen att belysas utifrån 

systemteori och Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori, som är studiens teoretiska 

utgångspunkt. En grund till studiens syfte kan sägas vara förändringar som gjorts i lag- 

och läroplanstexter angående elevhälsans arbete och därmed också specialpedagogens 

arbete (Guvå & Hylander, 2012). Numera ska specialpedagogens främsta uppgift vara 

att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Alltså är det en förändring som skett i 

makrosystemet, i lagar på nationell nivå. Förändringar i makrosystemet påverkar i sin 

tur exosystemet där kommuners styrning av skolan ligger, de lokala politikerna ger 

rektor direktiv utifrån gällande lagar och regler. Rektor, som också har ekonomin att 

förhålla sig till samtidigt som elevens bästa ska stå i centrum, beslutar över vilken 

personal som ska finnas tillgänglig och vilka uppdrag som ska prioriteras, även inom 

elevhälsan. Rektors kunskap, sätt att leda och de direktiv som kommer uppifrån 

påverkar hur specialpedagogen behöver förhålla sig till sitt uppdrag och i detta fall det 

förebyggande uppdraget. Utifrån tidigare forskning går det att se att sådana förändringar 

kan behöva tid innan förändring kan ses i microsystemet, i detta fall hur 

specialpedagogen arbetar, vilket i slutändan påverkar elevens förutsättningar i skolan. 

Öquist (2008) menar att nivåerna i Bronfenbrenners system ofta är hierarkiskt 
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uppbyggda, vilket betyder att de högre nivåerna påverkar de lägre, vilket här blir 

synligt. Det tar en början i makrosystemet med lagändring och påverkar sedan nivåerna 

under för att i slutändan påverka eleverna. Även övrig personal på en skola ska följa 

med i förändringar som denna. I mesosystemet går det att se hur t.ex. pedagoger och 

specialpedagoger, som är en del av mikrosystemet, kan påverka varandra. Hur 

personalen uppfattar och tolkar specialpedagogrollen kan vara en påverkansfaktor för 

hur det specialpedagogiska uppdraget bedrivs, vilket mandat specialpedagogen får av 

pedagogerna att bedriva ett förebyggande arbete. De fyra respondenternas samlade 

arbetsuppgifter visar att de främst arbetar förebyggande. De poängterar att det har varit 

ett hårt jobb att nå dit, att få med sig alla pedagoger i detta tankesätt. De menar att det 

handlar om att de måste vara tydliga med vad de vill med det förebyggande uppdraget 

och på så sätt påverka kollegorna i den riktningen. Gjems (1997) påtalar att olika delar i 

systemet även påverkar varandra ömsesidigt, vilket rektor, specialpedagog och övriga 

pedagoger kan sägas göra. 

 

Under intervjuerna framkommer det en rad påverkansfaktorer, hinder och möjligheter 

för att kunna bedriva ett förebyggande arbete. Dessa faktorer bidrar till om och hur det 

förebyggande specialpedagogiska arbetet kan bedrivas, vilket i sin tur påverkar 

pedagogernas möjligheter att möta alla elever och därmed också den enskilde eleven. 

Ahlberg (2013) betonar att de olika nivåerna i den ekologiska utvecklingsmodellen 

påverkar varandra, vilket innebär att om något förändras i den ena nivån så påverkas de 

övriga. Hon menar därmed att omgivningen kan påverka en individs förutsättningar. 

Påverkansfaktorerna som lyfts av de fyra specialpedagogerna handlar till stor del om 

rektor och rektors organisation av skolan. Organisationen kan bidra till att det skapas tid 

och möjlighet att utföra ett förebyggande specialpedagogiskt arbete. Om man ser det 

utifrån Bronfenbrenners modell så påverkar, enligt Nilholm (2016), de faktorer som 

finns i en individs microsystem varandra, vilket här blir synligt. Respondenterna påtalar 

att rektors ledarskap kan utgöra både hinder och möjligheter. Det kommer fram i 

intervjuerna att ledningens inställning till specialpedagogrollen påverkar hur de övriga 

pedagogerna på en skola ser på specialpedagogens uppdrag. Respondenterna trycker på 

att det kan vara svårare att påverka övrig personal än rektor kring hur 

specialpedagogrollen ska se ut och verka. Pedagogernas inställning påverkas också av 

de yttre systemen så som lagar, styrdokument och rådande kultur. Det kan också handla 
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om vilken kunskap som finns om det specialpedagogiska uppdraget, vilket kan ha att 

göra med hur tydlig rektor är men också hur specialpedagogen själv beskriver sitt 

uppdrag. 

 

Öquist (2008) beskriver systemteorin som ett stöd i att tänka utifrån helheter och 

sammanhang och utifrån individ-, grupp- och organisationsnivå, vilket kan kopplas 

samman med det specialpedagogiska uppdraget. De fyra specialpedagogerna beskriver i 

intervjuerna att en av framgångsfaktorerna för att nå ett bra förebyggande arbete är att 

sätta in det i ett systematiskt arbete. I det systematiska arbetet är en av 

specialpedagogernas uppgift att se till helheter och att se mönster som kan användas för 

att se vilket förebyggande arbete som behöver göras. Nilholm (2016) lyfter just helheten 

som viktig i systemteorin, han poängterar att helheten är större än delarna. Öquist 

(2008) menar att systemteorin kan hjälpa oss att förstå men också att planera framåt, 

vilket också är en del i det specialpedagogiska uppdraget enligt respondenterna. 

Respondenterna lyfter kartläggning och analys som viktiga redskap för att kunna sätta 

in bra förebyggande insatser men också att analysen är ett tvärprofessionellt samarbete. 

Öquist (2008) menar att lösningar ofta söks i en för liten kontext, det är av vikt att vara 

medveten om de olika nivåerna: mikro, meso, exo och makro, för att förstå och kunna 

identifiera kärnan till olika problem och inte se eleven som problemet. Detta är något 

som kan skapas i det tvärprofessionella samarbetet, då svårigheter kan belysas ur fler 

perspektiv utifrån Bronfenbrenners olika nivåer. I ett sådant sammanhang kan insatser 

som skapar bättre och mer tillgängliga lärmiljöer tas fram så att förutsättningarna för 

eleverna att klara skolan ökar.  
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 Diskussion 6.

 Metoddiskussion 6.1.

Då syftet med studien är att belysa specialpedagogers arbete i praktiken, med fokus på 

det förebyggande uppdraget och att synliggöra vad som kan påverka specialpedagogers 

möjligheter att bedriva och nå framgång i det förebyggande arbetet valdes dagbok och 

intervju som metod. Metoden var kvalitativ med kvantitativa inslag. Dagboken var ett 

sätt att få syn på respondenternas dagliga arbete utan att vara med och observera. Det 

uppstod stora svårigheter att få tag på deltagare till studien, kanske kan 

dagboksskrivandet ha skrämt iväg några. Den kan ha upplevts som tidskrävande. Att 

inte ha någon relation till de tillfrågade, då de valdes utifrån Skolinspektionens statistik, 

kan också ha försvårat. I dagbokens instruktioner står det att respondenterna ska skriva 

ner alla sina arbetsuppgifter under fem dagar, men i resultatet framkom att de hade 

uteslutit många detaljer så som spontana möte eller konflikthantering i korridoren. Det 

kan ha upplevts för tidsödande att skriva ner allt eller så var instruktionerna inte 

tillräckligt tydliga, något som kunde ha frågats om under intervjuerna. 

 

Efter dagboksskrivandet genomfördes de semistrukturerade intervjuerna. Intervjuerna 

genomfördes efter dagboksskrivandet för att få en möjlighet att följa upp dagböckerna 

och ställa klargörande frågor. Hade intervjuerna genomförts före dagboksskrivandet 

skulle inte alla delar i resultatet blivit synligt, t.ex. avsnittet om vikten av reflektion för 

specialpedagoger. Intervjuguiden innehåller frågor utifrån syftet som är indelade i 

teman. Syftet har ändrats något under arbetets gång, vilket gör att några frågor inte 

längre känns helt relevanta, detsamma gäller syfte och tillvägagångssätt i missivbrevet. 

Intervjuguiden skickades ut i förväg eftersom intervjuerna skulle ske över telefon. Att 

skicka ut frågorna före intervjun kan innebära att respondenternas spontana och 

oreflekterade svar går förlorat. Telefonintervjuer genomfördes då respondenterna är 

geografiskt utspridda över landet och personligt möte inte var genomförbart med alla. 

Det blev därför extra viktigt att skapa ett gott samtalsklimat och genom många öppna 

frågor få respondenterna att berätta och inte bara ge korta svar på frågorna. Det krävdes 

disciplin för att inte sväva ut för mycket ifrån intervjuguiden eftersom det var så 

intressant att höra hur andra specialpedagoger arbetar och organiserar sitt arbete.  
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Fyra respondenter kändes först som ett litet underlag, inga generella slutsatser kan dras 

utan resultatet får bidra med kunskap utifrån hur just de här fyra respondenterna 

beskriver sin verklighet. Underlaget kändes dock tillräckligt för analysprocessen. 

Mycket tid och tanke lades på analysdelen men trots detta skulle säkert andra teman 

kunnat identifieras. I framförallt analysdelen kan det vara en svaghet att genomföra en 

studie ensam. Det ger fler perspektiv, infallsvinklar och möjlighet till diskussion då två 

personer genomför en studie tillsammans. En annan risk i tolknings- och 

analysförfarandet är att den förförståelsen och egna uppfattningen som finns kring 

specialpedagoguppdraget kan påverka resultatet. Den kunskap och de erfarenheter som 

erhållits, både genom studier men också från det egna arbetet som specialpedagog, 

skulle kunna påverka och göra att det går att läsa in och tolka annat än vad som sägs i 

dagböcker och intervjuer. Den risken skulle kunna minskas genom att vara två i 

skrivprocessen, men också genom att hålla väl avvägd distans. 

 

 Resultatdiskussion 6.2.

Resultatdiskussionen är indelad i rubriker utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

 Specialpedagogens uppdrag med fokus på det förebyggande arbetet 6.2.1.

Respondenternas dagböcker tillsammans med deras tankar som framkommer under 

intervjuerna skapar en bild över hur deras specialpedagogiska uppdrag ser ut. I den 

tidigare forskningen beskrivs att det finns en skillnad i hur specialpedagoger ser på sitt 

uppdrag gentemot hur andra pedagoger ser på specialpedagogens uppdrag (Hylander, 

2011; Möllås m.fl., 2017). Detta är något som också kommer fram i föreliggande studie. 

Respondenterna upplever att lärarna på deras skolor tycker att specialpedagoger främst 

ska arbeta åtgärdande med enskilda elever. Däremot verkar inte respondenterna låta sig 

påverkas, de anpassar sig inte efter förväntningarna, utan har en tydlig bild av hur de 

vill arbeta. Viljan är stor att få lärarna med sig i det specialpedagogiska tankesättet. Det 

som också blir synligt är att det faktiskt går att ändra synsätt på en skola, vilket beskrivs 

av en av specialpedagogerna. Styrkan i att vara tydlig i uppdraget som specialpedagog 

skulle kunna vara en framgångsfaktor i det förebyggande arbetet. Enligt 

Bronfenbrenners teori går det att påverka varandra ömsesidigt menar Gjems (1997), 

något som också bekräftas i studien i det som händer mellan pedagoger och 

specialpedagoger när det gäller förväntningar. 
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Respondenternas dagboksanteckningar ger en bild av att de flesta arbetsuppgifter som 

de genomför ligger inom ramen för vad Examensordningen (SFS 2014:1096) och lag- 

och läroplanstexter säger. Respondenterna påtalar inte att de utför uppgifter utanför det 

specialpedagogiska uppdraget, vilket Guvå och Hylander (2012) och Möllås m.fl. 

(2017) annars menar är vanligt. En stor del av den tidigare forskningen, så som 

Crowther m.fl. (2001), Höög (2014), Lindblad och Backlund (2017), Partanen (2012), 

Skolinspektionen (2015) och Törnsén (2014), visar att det råder en åtgärdande kultur på 

skolor och att mindre tid läggs på det förebyggande arbetet. Intressant är att 

föreliggande studie visar något annat. Tre av de fyra specialpedagogerna arbetar främst 

förebyggande och lägger en stor del av sin arbetstid på detta, vilket utifrån vad tidigare 

forskning visar kan ses som överraskande. Det kan visa på att det är på väg att vända 

mot en mer förebyggande kultur, något också Göransson m.fl. (2015) och Hjörne (2018) 

skrivit fram utifrån forskningsstudier. Det blir intressant att fundera på vad det är som 

gör att det är på väg att vända och vad som gör att det inte vänder på alla skolor. Hur 

påverkar den rådande kulturen i samhälle och skola synen på förebyggande och 

åtgärdande arbete? Även forskningsresultat skulle kunna påverka, hittills har de flesta 

pekat på en åtgärdande kultur inom elevhälsan. Kan den rådande kulturen tillsammans 

med dessa forskningsresultat bidra till att arbetet fortsätter i samma hjulspår? Det blir 

som en självuppfyllande profetia, att arbeta åtgärdande. Det skulle kunna ses som en 

påverkansfaktor utifrån Bronfenbrenners teori, där de yttre systemen påverkar de inre, 

forskningsresultat och rådande kultur påverkar både rektor, pedagoger och 

specialpedagoger. Utifrån Bronfenbrenner kan det förstås som att påverkansfaktorer 

som ligger i makrosystemet kan göra det svårare att bryta mönstret i de nivåerna som 

ligger innanför. Det som bör finnas i åtanken är att resultaten i föreliggande studie utgår 

ifrån ett litet underlag och att respondenterna är utvalda utifrån att deras skolor, enligt 

Skolinspektionen, har ett fungerade förebyggande arbete. Det gör att det inte går att dra 

några generella slutsatser. 

 

Något som också sticker ut i resultatet är att respondenterna inte riktigt är medvetna om 

hur deras arbetsfördelning ser ut. Flera av respondenterna menar att 

dagboksanteckningarna bidragit till att de börjat reflektera över de egna 

arbetsuppgifterna och att arbetsfördelningen på så vis blivit synliggjord. Det 

förebyggande arbetet visar sig utgöra en stor del av deras dagliga arbete. Detta 
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resonemang visar att tid för reflektion kan vara värdefullt, kanske framförallt när 

uppdraget är så komplext och mångfacetterat som specialpedagogens är. Genom att 

sätta ord på sina handlingar och synliggöra och resonera om det specialpedagogiska 

uppdraget kan specialpedagogerna bidra till att bryta mönster och förändra i systemet. 

Att inte bara låta sig bli påverkad utan också själv påverka, att påverka varandra 

ömsesidigt som Gjems (1997) uttrycker det. Tid för reflektion kan läggas in i det 

systematiska arbetet så att det verkligen blir av. Just vikten av systematik i arbetet 

påtalas av flera forskare (Höög, 2014; Partanen, 2012; Skolinspektionen, 2015; 

Socialstyrelsen & Skolverket, 2016; Törnsén, 2014).  Handledning skulle kunna vara ett 

annat sätt att reflektera över sin arbetssituation, även för specialpedagogerna själva 

(Bladini, 2007; Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Handledning gör att den egna 

reflektionen lyfts en nivå i diskussion med flera. Det verkar inte så vanligt 

förekommande, endast en av specialpedagogerna beskriver att det finns möjlighet till 

egen handledning.  

 

Dagböckerna visar förhållandet mellan förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande 

insatser, men respondenterna har till viss del svårt att separera de tre kategorierna. 

Arbetsuppgifter beskrivs både som förebyggande och åtgärdande vid ett flertal tillfällen. 

De fyra specialpedagogerna var ganska överens i sitt sätt att definiera begreppen 

förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande och drog flest paralleller mellan 

förebyggande och hälsofrämjande. Det blir då intressant att se hur lite tid som skrevs 

som hälsofrämjande, endast 6 % av respondenternas sammanlagda arbetstid gick till 

hälsofrämjande arbete. Resultatet kan naturligtvis påverkas av studiens syfte, vilket 

kanske gjorde att fokus hölls på just det förebyggande, det kunde kanske blivit ett annat 

resultat om fokus legat på det hälsofrämjande eller på både och. Guvå (2014) menar att 

det ofta talas om förebyggande och hälsofrämjande som samma sak, respondenterna 

definierar visserligen dessa två på olika sätt, men några påtalar också att de går hand i 

hand. Att de går hand i hand blir inte synligt i resultatet, då förebyggande insatser ligger 

högt i diagrammen för flera av respondenterna och hälsofrämjande insatser ligger lågt 

för alla fyra. Det skulle kunna vara så att flera av de förebyggande insatserna också är 

hälsofrämjande men att respondenterna inte tänkt i dessa banor, vilket är något som går 

att se i deras dagböcker. Både klassgenomgångar, studiesamtal och specialpedagogiska 

insatser i form av intensivläsning kan vara hälsofrämjande, då det är ett sätt att bygga 
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goda relationer, ge förutsättningar för en god hälsa och ett gott lärande samt att stärka 

eleven i tron på sin egen förmåga (Skolinspektionen, 2015; Socialstyrelsen & 

Skolverket, 2016).  

 Specialpedagogernas förebyggande insatser och hur de bestäms 6.2.2.

Resultatet visar att den största delen av respondenternas förebyggande arbete sker i 

form av olika möten. Att mötas kan många gånger handla om att samverka, vilket är en 

viktig del i det förebyggande arbetet, menar respondenterna. Det kan vara ett led i att 

hitta riskfaktorer och arbeta för att riskfaktorerna aldrig blir hinder. I den tidigare 

forskningen är det fler forskare som framhåller samverkan som en viktig faktor för att 

kunna skapa en förebyggande kultur (Buli-Holmberg & Jeyaprathaban, 2016; Guvå, 

2014; Möllås m.fl., 2017; Partanen, 2012; Warne, 2013). Vid god samverkan kan också 

möjliga hinder upptäckas tidigt och insatser sättas in för att minska risker för 

skolsvårigheter menar forskarna. 

 

En ganska klar bild över hur förebyggande insatser bestäms växte fram under studien. 

Respondenterna menar att det måste ske systematiskt, inplanerat och möten måste ägnas 

åt analysarbete och uppföljningar av de kartläggningar som gjorts. Det är samstämmigt 

med vad den tidigare forskningen säger (Höög, 2014; Partanen, 2012; Skolinspektionen, 

2015; Socialstyrelsen & Skolverket, 2016; Törnsén, 2014). Respondenterna menar att 

analysarbetet ska ske i samverkan, gärna i ett tvärprofessionellt sammanhang för att få 

olika perspektiv, vilket även forskningen säger. Hjörne och Säljö (2014) poängterar det 

tvärprofessionella samarbetet, men att det sällan görs. I föreliggande studie beskrivs 

samarbetet i elevhälsoteamen som välfungerande och respondenterna framhåller hur 

viktigt de tycker att detta samarbete är, något som verkar ge framgång.   

 Hinder och möjligheter i ett förebyggande arbete 6.2.3.

Rektor och ledning lyftes, av respondenterna, som en stor påverkansfaktor för det 

förebyggande arbetet. Just rektor och rektors sätt att organisera verksamheten verkar 

vara betydelsefullt för respondenterna. Detsamma blir synligt i den tidigare forskningen 

då både Hylander (2011), Möllås m.fl. (2017), Partanen (2012) och Törnsén (2014) 

lyfter vikten av en rektor som har kunskap kring specialpedagogrollen, som är tydlig 

med sin målbild för skolan och som ger specialpedagogen mandat att utföra ett 



 

46 

 

förebyggande arbete. Respondenterna vill ha ett nära samarbete med rektor och få 

mandat att utföra sitt arbete. Det nära samarbetet med rektor verkar vara viktigare än att 

de själva måste ingå i ledningsgruppen. Tre av respondenterna uttrycker ingen önskan 

om att ingå i ledningsgrupp. På respondenternas skolor beskrivs samarbetet mellan 

rektor och specialpedagog som välfungerande.  Däremot borde det finnas en större 

möjlighet att föra fram det specialpedagogiska perspektivet i fler delar om 

specialpedagogen sitter med i ledningsgrupp. Detta är något Cole (2005) synliggör i sin 

forskning, samtidigt lyfter han precis som Göransson m.fl. (2015) att specialpedagoger 

har svårt att göra anspråk på denna uppgift. Att respondenterna inte gör anspråk på att 

vara en del av ledningsgrupp skulle kunna bero på brist på tid och mängden 

arbetsuppgifter som de redan har, eftersom de uttrycker viss frustration över detta.  

 

Något som tas upp i intervjuerna i samband med ledningsfrågor är tidsfaktorn. Alla 

respondenter resonerar kring tidsfaktorn, framförallt över bristen på tid i olika 

sammanhang. Tid är en stor påverkansfaktor menar de, vilket betyder att den både kan 

vara ett hinder och ge möjligheter. Gemensamt är också att respondenterna tycker det är 

viktigt med en organisation som möjliggör samverkan. Även i den tidigare forskningen 

lyfts begreppet tid fram, tid anses vara det största hindret för att t.ex. få till samverkan 

(Hylander, 2011; Möllås m.fl. 2017; Takala m.fl., 2009). Respondenterna önskar att de 

kunde lägga mer tid på handledning, men det upplevs svårt att hitta gemensam tid med 

pedagoger. Handledning ses som ett förebyggande arbete som ger framgång i arbetet 

med eleverna och som också bidrar till att skapa samsyn bland pedagogerna. Resultatet i 

föreliggande studie visar att handledning främst sker med fritidspersonal, assistenter 

eller med enskild pedagog. Tankar kring om det bara är tidsbristen som gör att 

handledning inte sker så ofta med lärare väcks utifrån Bladinis (2007) och Hylanders 

(2011) forskning. Deras forskning visar att specialpedagoger kan ha svårt att genomföra 

handledning på sin skola, vilket kan bero på lärarnas förväntningar men också rektors 

organisation. Lärarnas förväntningar skulle kunna vara en bidragande orsak till att 

handledning inte genomförs så ofta med just dem med tanke på att specialpedagogerna 

påtalar att de upplever att pedagogerna har andra förväntningar.  
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 Framgångsfaktorer 6.2.4.

Något som poängteras av respondenterna som orsak till att de når framgång i det 

förebyggande arbetet är att det finns en bra organisation på skolan och runt hela 

elevhälsoarbetet. Det menar att det måste finnas tydliga rutiner, bra struktur och ett 

fungerande systematiskt arbete med kontinuerlig uppföljning. Om organisationen 

fungerar runt och i elevhälsoarbetet kan det förebyggande arbetet ta mer plats. Ingen av 

respondenterna nämner brandkårsutryckningar eller liknande, något som annars är 

vanligt enligt forskningen (Höög, 2014; Lindblad & Backlund, 2017; Partanen, 2012; 

Törnsén, 2014). Detta kan tyda på att respondenterna genom ett systematiskt arbete fått 

mer tid för det förebyggande arbetet och arbetat bort många akuta ärenden. Viktiga 

förebyggande insatser kan göras i lärmiljön som då blir tillgänglig för fler elever, vilket 

är syftet. Allt som görs i det förebyggande arbete görs för elevens bästa. Hjörnes (2018) 

pågående studie visar att flera av de deltagande elevhälsoteamen har kommit en bra bit 

mot en förebyggande kultur. En av framgångsfaktorerna menar Hjörne (2018) är att 

använda hållbara strategier för det förebyggande arbetet, vilket också lyfts fram som 

betydelsefullt i föreliggande studie.  

 

Något som respondenterna inte tycks lägga så stor vikt vid är betydelsen av mål eller 

elevhälsoplan. Resonemangen är svävande när frågor om målsättning ställs. Trots att 

respondenterna påtalar vikten av skolans organisation, rutiner och struktur för 

specialpedagogens förebyggande arbete verkar de inte anse att en elevhälsoplan eller 

tydliga mål för elevhälsoteamet, i dagsläget, har någon avgörande betydelse för hur 

specialpedagogens förebyggande arbete bedrivs. Respondenterna påtalar däremot att det 

är något som de behöver utveckla. Den tidigare forskningen säger precis som 

respondenterna påtalade att det är betydelsefullt med ett systematiskt arbete för att få till 

ett förebyggande arbete (Hjörne & Säljö, 2014; Lindblad & Backlund, 2017; Partanen, 

2012; Westling Allodi, 2016). Lindblad och Backlund (2017), Partanen (2012) och 

Törnsén (2014) menar att det systematiska arbetet bör skrivas ner i en elevhälsoplan.  

 

Under intervjuerna är respondenternas starka driv framåt tydligt. Det är inget de själva 

lyfter som en framgångsfaktor men skulle mycket väl kunna var en. Specialpedagogerna 

visar en vilja att utveckla sitt arbete genom att hitta olika former för att förbättra det 

förebyggande arbetet och skapa tillgängliga lärmiljöer som kommer eleverna till godo. 
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Några av specialpedagogerna är inne på ett utvecklingsområde, att göra extra 

anpassningar tillgängliga för alla, som en naturlig del i arbetet med ledning och 

stimulans, en verkligt förebyggande insats. 

 Specialpedagogiska implikationer 6.3.

Föreliggande studie har uppmärksammat specialpedagogens förebyggande arbete och 

visat att det är många faktorer som kan påverka specialpedagogens möjligheter att 

bedriva ett förebyggande arbete. Studien inleddes med en önskan om att hitta goda 

exempel på fungerande förebyggande specialpedagogiskt arbete. Flera goda exempel 

kom fram och har gjort avtryck. Det som överraskade mest var att stor del av 

specialpedagogernas arbete faktiskt ägnas åt förebyggande insatser men också att 

respondenterna bara till viss del var medvetna om att det såg ut så. Dessutom fanns där 

en enorm drivkraft hos specialpedagogerna att få till ett bra förebyggande arbete. Min 

förhoppning är att studiens resultat kan bidra till att specialpedagoger tar sig tid att 

reflektera över sitt arbete och sätter ord på vad de faktiskt gör. Resultatet kan också 

bidra till att fler skolor bygger upp ledstänger i det förebyggande arbetet med hjälp av 

ett systematiskt arbete och ett tvärprofessionellt samarbete. På så vis kan det 

förebyggande arbetet hamna främst och bidra till att fler tillgängliga lärmiljöer skapas 

som kan göra skillnad för varje enskild elev. 

 Fortsatt forskning 6.4.

Elevhälsan ska präglas av ett barnperspektiv och utgå ifrån barnets bästa 

(Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). I både Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 

2009) och Skollagen (SFS 2010:800) står det att läsa att i utbildning och annan 

verksamhet ska barnets bästa komma i främsta rummet och vara utgångspunkten vid 

alla åtgärder som rör barnet. En intressant fortsättning på denna studie skulle därför vara 

att undersöka hur elevperspektivet tas till vara i det förebyggande arbetet. En annan 

vinkling skulle kunna vara att utgå ifrån resultatet från dagboksanteckningarna som 

visar att respondenterna i den föreliggande studien ägnar minst tid åt det hälsofrämjande 

arbetet. Det skulle vara intressant att titta närmre på vilka hälsofrämjande insatser som 

en specialpedagog skulle kunna bidra med. I resultatet framkom också att några av 

respondenterna arbetar med hur extra anpassningar kan göras mer generella, så att 
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anpassningarna istället hamnar under ledning och stimulans för alla elever och på så sätt 

gynnar fler. Detta arbete skulle vara intressant att följa och titta vidare på.  
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Bilaga 1 

Hej! 
 
Stort TACK för att du tar dig tid att delta i undersökningen som ska ligga till 
grund för mitt examensarbete! 
 
Syftet med studien är att belysa specialpedagogers förebyggande arbete i 
praktiken och samtidigt få syn på vad som kan påverka specialpedagogers 
möjligheter att bedriva ett förebyggande arbete. Jag vill ta reda på hur de 
förebyggande insatserna bestäms och vilka hinder och möjligheter som 
specialpedagogerna stöter på. Jag är också intresserad av hur elevhälsans 
arbete beskrivs i skolans dokument. 
  
Jag utgår ifrån skolinspektionens årsrapport 2016 och statistiken från första 
halvåret av 2017, som beskriver att 36 % av de grundskoleenheter som fått 
tillsyn brister i elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Det här 
resultatet har gjort mig nyfiken på hur skolor arbetar med det förebyggande 
arbetet. De skolor som ingår i min undersökning har alla gått igenom 
skolinspektionens tillsyn utan anmärkningar. 
 
 

Studiens upplägg: 
 

 Specialpedagogen skriver korta dagboksanteckningar under 5 dagar om vilka 
arbetsuppgifter som utförs. Se vidare instruktion på mallen för 
dagboksanteckningar. Skickas till mig så fort de är klara, senast 29/3-18. 
 

 Då dagboksanteckningarna är inlämnade genomförs en intervju med 
specialpedagogen, som beräknas pågå ca 30 minuter. 
 

 Jag önskar också ta del av skolans dokument som beskriver elevhälsans 
arbete, t.ex. elevhälsoplan eller liknande, om så finns eller om kommunen har 
någon som är kommunövergripande. Mailas gärna så fort det går eller senast 
den 29/3-18. 

 

Jag kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket 
betyder att ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst kan avbryta ditt 
deltagande. Din medverkan är helt anonym och inga uppgifter om namn, 
kommuntillhörighet el. liknande kommer att användas i arbetet. Det insamlade 
materialet kommer enbart att användas för denna studie och förvaras så att 
inga obehörig kan ta del av dem. 
 
 
Om du har frågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av dig! 
 

 
Vänliga hälsningar Catarina Ewerman, Högskolan Kristianstad 
 
Kontaktuppgifter: Mail: xxx  Telefon: xxx 
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Bilaga 2    

Dagboksanteckningar över specialpedagogens arbetsuppgifter. 
Anteckna vilka arbetsuppgifter du utför under 5 dagar, dagarna behöver inte vara i följd, välj gärna 

dagar som representerar dina arbetsuppgifter väl! Ta med allt ifrån ”korridorsfrågor” och ”har du 5-

minuters- pratet” till dokumentation, samverkan och övriga uppgifter som t.ex. om du hoppar in som 

vikarie! 

Du kan skriva ut denna sida för att anteckna på eller skriva direkt i dokumentet, rutan växer efterhand 

som du skriver. (Det går självklart bra att skriva mer utförligt än i exemplet). 

När du är klar mailar du detta dokument eller tar ett foto med mobilen och skickar till mig! 

Mail xxx eller telnr. xxx. Hör av dig om du undrar något!   

 

 

 

Datum Klockslag Aktivitet/arbetsuppgift 

Förebyggande 

Hälsofrämjande 

Åtgärdande 

Övrigt 

Exempel 2/3 14.45-15.00 
Möte med vårdnadshavare ang. 

elevs oroande frånvaro. 
Förebyggande 

    



 

56 

 

Bilaga 3 

Intervjuguide 

Bakgrund 

 Vilken yrkesbakgrund har du och hur länge har du arbetat som 

specialpedagog? 

Elevhälsoteamets uppdrag 

 Hur är ert elevhälsoteam uppbyggt och organiserat? 

 Hur ofta har ni möten tillsammans i elevhälsoteamet, vilka 

deltar och hur är mötena organiserade?  

 På vilket sätt arbetar ni fram vilka förebyggande insatser som 

behövs? 

Specialpedagogens uppdrag 

 Beskriv hur ditt uppdrag som specialpedagog ser ut! 

 Ger dina dagboksanteckningar en rättvis bild över ditt uppdrag 

eller är det något du skulle vilja tillägga?  

 Beskriv hur ditt förebyggande arbete ser ut! 

 Hur tänker du kring begreppen förebyggande, hälsofrämjande 

och åtgärdande?  

 Hur fördelar du din arbetstid utifrån det hälsofrämjande, 

förebyggande, åtgärdande arbetet, samt utifrån individ, grupp 

och organisationsnivå? 

Möjligheter och hinder 

 Skolinspektionen lyfter fram i sin rapport från första halvåret 

2017 att 36% av skolenheterna som fått tillsyn hade brister i 

det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, er skola hade 

inga brister i tillsynen, vad är det som gör att er skola lyckas i 

detta arbete?  
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 Vad anser du behövs för att du ska kunna genomföra ett 

förebyggande arbete?  

 Vika förutsättningar har du att bedriva ett förebyggande 

arbete? 

 Vilka hinder upplever du att du stöter på för att kunna bedriva 

ett förebyggande arbete?  

Dokument 

 Finns det något dokument på skolan eller i kommunen som 

beskriver elevhälsans organisation eller arbete? 

 Har elevhälsoteamet på din skola satt upp egna mål med sin 

verksamhet?  

 Hur kan ett sådant mål se ut, kan du ge något exempel? 

 


