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Studiens syfte är att undersöka lärarnas förväntningar på Elevhälsan samt att belysa 

lärarnas upplevelse av stödet från Elevhälsan ur deras perspektiv. Studien är kvalitativ 

och bygger på fokusgruppsintervjuer där vinjetter var ett stöd till våra ämnesområden. 

Vi har en hermeneutisk ansats i vårt arbete då vi är intresserade av att tolka och se 

mönster och innebörder i pedagogernas förväntningar gällande Elevhälsan och stödet 

därifrån. Vår teori är Antonovskys teori, KASAM vilket innebär att människan har 

behov av att tillhöra ett sammanhang och känna meningsfullhet i det hon gör. Vi har i 

fyra fokusgrupper intervjuat 22 lärare på tre olika skolor.  

 

Resultatet visar att lärarna har svårt att uttrycka klara förväntningar på Elevhälsans 

arbete då de olika rollerna inom teamet är otydliga för dem. Därmed blir det också svårt 

att tydligt precisera behovet av vilket stöd de behöver. Lärarna på skolorna i vår studie 

påvisar att organisationen behöver utvecklas och engagera alla på skolan. Elevhälsans 

arbete ska bygga på hälsofrämjande och förebyggande insatser och inte akuta 

utryckningar, vilket vi har sett i vår studie och som fortfarande sker.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  
 

ii 

 

Tack 
 

Vi vill börja med att tacka de lärare som ställde upp i fokusgruppsintervjuerna och som 

gav oss ett intressant och gediget material att utgå från. Ni tog er tid att tillsammans 

med kollegor diskutera ett viktigt ämne som har betydelse för vår studie.  

 

Vi vill också tacka vår handledare Margareta Stigsdotter-Ekberg för ett mycket gott stöd 

och värdefull respons under arbetets gång. 

  



  
 

iii 

 

Innehåll 

1. Inledning ……………………………………………………………………………..1 

 

     1.1 Begreppsförklaring  Elevhälsan ………………………………………………....2 

     

2. Teoretiskt ramverk ………………………………………………………………….3  

 

     2.1 Demokratisk utgångspunkt, skollag och styrdokument ………………………….3  

     2.2 Specialpedagogens förändrade roll ……………………………………………...3 

     2.3 Elevhälsans arbete ……………………………………………………………….4  

     2.4 Förväntningar på specialpedagogen ……………………………………………..6  

     2.5 Lärarens betydelse för elevens lärande ………………………………………….8 

     2.6 Antonovskys teori - KASAM………………………………………………….…9 

           

3. Syfte och frågeställningar …………………………………………………………11  

 

4. Metodologiska överväganden ……………………………………………………..11  

 

     4.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt ……………………………………………..11 

        4.1.1 Kvalitativ ansats ..…………………………………………………………..12 

        4.1.2 Fokusgruppsintervjuer ……………………………………………………...12 

        4.1.3 Vinjettmetod ………………………………………………………………..13 

     4.2 Urval ……………………………………………………………………………14 

     4.3 Forskningsetiska riktlinjer ……………………………………………………...14 

     4.4 Tillämpning av etikreglerna vid fokusgruppsintervjuer ……………………….15    

     4.5 Genomförande ………………………………………………………………….16 

     4.6 Bearbetning och analys …………………………………………………………16 

     4.7 Tillförlitlighet ………………………………………………………………..…17  

      

5. Resultat och analys …………………………………………………………….…..18  

 

     5.1 Synen på särskilt stöd ……………………………………………………….….18  

         5.1.1 Anpassnig i eller utanför klassrummet  ……………………………………18 

         5.1.2 Individualisering ……………………………………………………….…..19 

         5.1.3 Analys - Synen på särskilt stöd …………………………………………….21 

     5.2 Lärares syn på sitt uppdrag ……………………………………………………..22 

        5.2.1 Relation ……………………………………………………………………..22 

        5.2.2 Uppdraget …………………………………………………………………..23     

        5.2.3 Arbetslagets betydelse ……………………………………………………...23 

        5.2.4 Analys - Lärares syn på sitt uppdrag ……………………………………….24 

     5.3 Förväntningar på Elevhälsan ……………………………………………….…..25 

        5.3.1 Analys – Förväntningar på Elevhälsan …………………………………..…27 



  
 

iv 

     5.4 Upplevelsen av stödet från Elevhälsan ………………………………………...28 

        5.4.1 Analys – Upplevelsen av stödet från Elevhälsan …………………….…….29 

 

6. Diskussion …………………………………………………………………………..30  

     6.1 Metoddiskussion ..…………………………………………………….………...30 

     6.2 Resultatdiskussion …………………………………………………………..….31  

Referenser ……………………………………………………………………………..33 

Bilagor 

Bilaga A Missivbrev ……………………………………………………………………..I 

Bilaga B Vinjetter ………………………………………………………………………II



  
 

1 
 

1. Inledning 

 

I vår praktik som klasslärare respektive specialpedagog har vi flera gånger upplevt att 

det finns en problematik kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd och Elevhälsan. 

Det gäller vilket ansvar som Elevhälsan respektive pedagogerna har för dessa elever. 

Vår upplevelse är att det finns olika förväntningar av Elevhälsans arbete och att det 

leder till konsekvenser för eleven i klassrummet. En konsekvens skulle i värsta fall 

kunna vara att elever i behov av särskilt stöd inte upptäcks eller inte får det stöd som de 

har rätt till enligt skollagen (2010:800). Utifrån vår upplevelse av olika förväntningar på 

specialpedagogrollen, vill vi därför undersöka lärarnas förväntningar på Elevhälsan. Vi 

menar att specialpedagogens roll och arbetsuppgifter ger konsekvenser för eleven i 

klassrummet.  

 

Både skollagen (2010:800) och läroplanen (Lgr 11) påpekar att Elevhälsan och 

undervisningen ska vara förebyggande, hälsofrämjande och att man ska stödja elevernas 

utveckling mot målen. Undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och 

behov. Detta ser vi utifrån skollagen (2010:800) och läroplanen (Lgr 11) som en 

förutsättning för en fungerande Elevhälsa. Problemet, som vi ser det utifrån våra 

erfarenheter, är att Elevhälsan inte alltid fungerar så på de skolor där vi arbetar. Detta 

visar även Guvås (2012) studie där man i praktiken arbetade utifrån ett mer 

individinriktat patogent (medicinskt synsätt) perspektiv. Det förebyggande 

elevhälsoarbetet lyser med sin frånvaro då mycket av tiden istället kan ägnas åt att lösa 

akuta situationer som kan uppkomma i skolans vardag. Det kan till exempel vara att 

ständigt lösa konflikter som uppstår elever emellan och som tas med in i klassrummet 

under lektionen. Detta leder till att lärandet påverkas. Utifrån detta upplever vi att 

lärarna har förväntningar på Elevhälsan och att lärarna önskar att Elevhälsan ska lösa 

oväntade situationer som uppstår.  

 

Guvå (2012) menar att det förekommer olika föreställningar om Elevhälsan utifrån olika 

tankesystem. Hon ser elevhälsoarbetet som generella insatser på grupp- och 

organisationsnivå, samt hälsofrämjande insatser som framgångsfaktorer. Praktiken i 

Elevhälsans arbete har istället blivit insatser kring enskilda elever. Detta ser vi som det 

problematiska kring Elevhälsans uppdrag och den konflikt som kan uppstå om lärarnas 

förväntningar är oklara. De olika insatserna och arbetet kring enskild elev behöver 

synliggöras och knytas samman för att ge eleven rätt stöd. 

 

Skolinspektionen har i sin kvalitetsgranskning (2010:14) sett att skolorna i Sverige 

generellt har blivit sämre på att genomföra sitt kompensatoriska uppdrag gentemot 

eleverna. Även de skillnader som finns mellan vilka resurser kommuner tilldelar skolan 

har betydelse för att skolan inte sägs vara likvärdig. Enligt Skolinspektionen är det 

undervisningens genomförande som har den största betydelsen för elevernas resultat. 

Skolan ska både kompensera för elevernas olika förutsättningar samtidigt som den ska 

ge dem utmaningar för att de ska nå så långt som möjligt. Det särskilda stödet ska i 

första hand ges vid den ordinarie undervisningen. Inspektionens granskning har visat att 
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många elever inte får den undervisning de har rätt till beroende på bland annat att 

undervisningen inte anpassas till varje elevs förutsättningar. Vidare skriver 

Skolinspektionen om att särskilda undervisningsgrupper och nivågrupperingar får 

negativa konsekvenser för eleverna. Det finns stora risker för att placeringen i dessa 

grupperingar blir permanent och konsekvensen för eleverna kan bli att deras 

kunskapsutveckling hämmas. Lärarna framhåller att de ser svårigheter med att anpassa 

undervisningen i helklass och menar att anpassning är något som löses genom 

särlösningar. Konsekvensen skulle kunna bli att man förväntar sig att någon annan, 

Elevhälsan, ska lösa problemet istället för att se till lösningar på organisations- och 

gruppnivå.   

 

Även Partanen (2012) påpekar betydelsen av en gemensam förståelse för varandras 

uppdrag som lärare och som personal i Elevhälsan. Annars kan det finnas risk för att det 

uppstår spänningsfält och oklarheter bland de vuxna kring roller och ansvar. Lärare och 

personal i Elevhälsan bör ta del av varandras arbete så att ett framgångsrikt 

elevhälsoarbete kan utvecklas. Guvå (2012) framhäver också betydelsen av samverkan 

utifrån Elevhälsans kompetens och lärarnas förväntningar på hur elever behöver stödjas. 

Detta för att undvika att det uppstår en konflikt mellan Elevhälsan och lärarnas skilda 

synsätt.  

 

Därför är vårt valda område relevant att utforska mer då vi i vårt fortsatta arbete vill 

utveckla kunskap kring vilka förväntningar lärare har. Vi hoppas genom denna studie 

också identifiera vilket stöd lärarna behöver av Elevhälsan. Denna kunskap tror vi kan 

bidra till att elever når målen. 

 

1.1 Begreppsförklaring - Elevhälsan 

 

I detta arbete har vi valt att benämna Elevhälsan med stort E. Detta för att det inte ska 

bli några missförstånd då vi avser namnet på en verksamhet, Elevhälsan och inte elevers 

hälsa.  

 

Enligt den nya skollagen (2010:800) som trädde i kraft 1 juli 2011 innebar begreppet 

Elevhälsa att det nu skulle ersättas av de tidigare begreppen elevvård, skolhälsovård och 

specialpedagogiska insatser. Begreppet Elevhälsa nämndes redan i en utredning (SOU 

2000:19) vars uppgift var att kartlägga elevvårdens och skolhälsovårdens verksamhet 

och funktion i den svenska skolan. De hade också till uppgift att finna lämpliga åtgärder 

för att höja kvalitén och effektiviteten i verksamheten. I en likvärdig skola måste det 

finnas kompetenser och resurser så att varje barn kan erbjudas en anpassad och 

fungerande skolsituation där Elevhälsans uppgift blir att vara främst förebyggande och 

hälsofrämjande i syfte att stödja elevernas utveckling och lärande.   

 

Enligt Socialstyrelsen och Skolverket (2014) är syftet med att samla de medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatserna att öka samverkan och att 

betona det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Målet för Elevhälsan är att främja 
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elevers lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska även förebygga ohälsa och 

inlärningssvårigheter samt skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa. 

 

 

2. Teoretiskt ramverk 
 

I detta avsnitt lyfter vi fram de demokratiska utgångspunkter som rör barns rätt till 

utbildning. Den nya skollagen stärker uppdraget för elevhälsan att arbeta förebyggande 

och hälsofrämjande samt styrdokumenten som visar på rätten till en likvärdig utbildning 

där hänsyn tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Vi redogör för tidigare 

forskning och belyser olika perspektiv. Syftet med denna studie är att belysa 

Elevhälsans funktion utifrån lärares perspektiv. Vi vill undersöka lärares förväntningar 

på Elevhälsans arbete och det stöd de upplever att de får från Elevhälsan. 

 

2.1 Demokratisk utgångspunkt, skollag och styrdokument 

 

Elevhälsans arbete utgår från Barnkonventionens 28:e och 29:e artikel (www.unicef.se), 

där det talas om alla barns rättighet till utbildning samt att få stöd för att kunna 

tillgodogöra sig utbildningen. I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) 

skulle undervisningen säkerställas för alla, oberoende av individuella olikheter. Vikten 

påtalades av att elever som är i behov av särskilt stöd skulle få sina behov tillgodosedda 

med en pedagogik som satte barnet i centrum.   

 

I skollagen (2010:800) står det att för eleverna i förskoleklassen och grundskolan ska 

det finnas Elevhälsa. Det innebär att Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska vara förebyggande och 

hälsofrämjande och elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.  

 

I läroplanen (Lgr 11) under stycket: En likvärdig utbildning, står det att undervisningen 

ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Vidare står det att en likvärdig utbildning 

inte innebär att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans 

resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. 

Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som 

av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla. 

 

2.2 Specialpedagogens förändrade roll 

 

Efter att den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen ersatte den tidigare 

speciallärarutbildningen 1990, beslöt sig Malmgren Hansen (2002) för att beskriva och 

analysera den pedagogiska förändringsprocessen genom en studie. Under samma 

tidsperiod kom specialpedagogen även att ingå i elevhälsoteam vars främsta uppgift var 

http://www.unicef.se/
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att arbeta förebyggande och hälsofrämjande i syfte att stödja elevers utveckling och 

lärande (SOU 2000:19). 

   Den nya specialpedagogiska utbildningen kom att innebära förändringar som bland 

annat att de ”nya” specialpedagogerna skulle ge handledning till pedagoger och bedriva 

pedagogiskt utvecklingsarbete. Den tidigare specialundervisningen hade kommit att 

ifrågasättas på grund av att den var resurskrävande, det fanns risk för att eleverna 

stämplades och att effekterna av specialundervisningen var oklar varför en förändring 

kom till stånd.  

   Malmgren Hansens (2002) studie visade att man i bästa fall lyssnade till de nya 

specialpedagogernas avsikter för den specialpedagogiska verksamheten men de vann 

dåligt gensvar för sina nya idéers genomförande i skolorna. När de nya 

specialpedagogerna kom ut till skolan så möttes de av förväntningar som motsvarade de 

tidigare speciallärarnas roll vilket även innefattade deras arbetssätt. Specialpedagogerna 

såg som en av sina främsta uppgifter att tillfredsställa olika behov i skolan. Det var en 

komplex problematik som innefattade att stödja eleven, lärares kompetensutvecklande 

behov samt skolans behov av att komma till rätta med lärare som utförde ”dålig 

pedagogik”. Konsekvensen blev frustration hos de nya specialpedagogerna vilka 

upplevde sig inte ha tillräckliga kunskaper för sitt yrke. Utbildningens syfte att 

specialpedagogerna skulle arbeta mer förbyggande och ha en mer handledande funktion 

visade sig kunna resultera i att specialpedagogerna istället fick rycka ut i akuta och 

oförutsägbara situationer.  

   För att få förtroende, respekt och tillträde behövde specialpedagogerna anpassa sig till 

de tidigare traditionerna som gällt i skolan. Specialpedagogerna upplevde också ett 

motstånd till handledning av pedagoger vilket kanske kunde bero på att stödet från 

ledning, lärares oro och speciallärarförväntningar fanns. Specialpedagogerna upplevde 

ändå att de blivit mer respekterade och hade fått mer utrymme på skolorna över tid. Att 

förändra, introducera och utveckla en ny specialpedagogisk verksamhet tar tid men 

kräver också resurser, menar Malmgren Hansen (2002).   

 

Vi ser att när specialpedagogen kom att ingå i Elevhälsoteamet så förändrades också 

teamets arbete. Uppdraget var ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbete i syfte 

att stödja elevers utveckling och lärande. Specialpedagogen skulle ge handledning till 

pedagoger och bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete. Detta arbete har tagit flera år att 

utveckla och förankra i organisationen tillsammans med övriga kompetenser i 

Elevhälsoteamet.    

 

2.3 Elevhälsans arbete  

    

Gustafsson (2009) ser Elevhälsans främsta uppgift som förebyggande arbete där arbetet 

består i att främja elevernas hälsa. Arbetet börjar i klassrummet där klassläraren eller 

mentorn är bland de viktigaste i mötet med eleven och dess föräldrar. Elevhälsoteamet 

ska ge det dagliga elevhälsoarbetet både stadga och djup samt ta sig an de elever som är 

i behov av särskilt stöd. Vidare anser Gustafsson (2009) att en elevhälsa som vill 

åstadkomma en verklig förändring måste arbeta mer målmedvetet, grundligt och 



  
 

5 

långsiktigt. En vanlig erfarenhet är däremot att många åtgärder som sätts in beslutas och 

utförs på ett alltför tunt underlag.  

  Här menar Gustafsson (2009) att specialpedagogerna också har en särskild kompetens 

som rör metodfrågor och hjälpmedel av olika slag då det eventuellt inte fungerar i 

skolvardagen. Då kan specialpedagogens uppdrag vara en viktig del av arbetet där 

handledning till skolans övriga lärare erbjuds. Han ställer sig dock frågan om inte alla 

elever är i behov av särskilt stöd ibland, några oftare än andra. Det är också lätt att man 

gör det till elevens problem när det ibland faktiskt är gruppen, läraren eller till och med 

föräldrarna som är i behov av stöd. Det är viktigt att ta reda på vad problemet egentligen 

är så att åtgärderna hamnar rätt. Gustafsson (2009) pekar även på att tillgängligheten av 

Elevhälsans arbete måste vara hög. Det ska vara lätt för alla inom skolan och då särskilt 

eleverna att komma i kontakt med berörda. Likaså lyfts betydelsen av att 

elevhälsoteamet inför varje läsår upprättar någon form av arbetsplan där verksamheten 

beskrivs utifrån prioriteringar med tydligt uppställda mål. Dessa måldiskussioner ger 

teamet tydlig identitet både inåt och utåt där klara mål sedan ska kunna utvärderas 

(Gustafsson, 2009). 

 

Ett syfte med en samlad elevhälsa är enligt Socialstyrelsen och Skolverket (2014) att 

arbetet ska leda till beslut om specialpedagogiska åtgärder för eleven. För att detta ska 

vara möjligt behöver Elevhälsan samverka med lärarna. Elevhälsan kan stödja lärarna 

med att skapa en god lärmiljö både på generell och på individuell nivå. Lärarna kan i sin 

tur informera Elevhälsan som kan vara till hjälp i deras arbete. Elevhälsans arbete sköts 

på tre nivåer – organisation, grupp och individ. Arbetet kan handla om att klarlägga 

företeelser och strukturer som kan utgöra hälsorisker eller hinder men också sådant som 

främjar elevernas utveckling mot skolans mål. På generell nivå kan Elevhälsan arbeta 

med t.ex. arbetsmiljö, värdegrund och kränkande behandling och på den individuella 

nivån arbeta för att undanröja hinder för varje elevs lärande och utveckling 

(Socialstyrelsen, 2014).   

 

Ett av resultaten från Hjörne och Säljös (2008) studie visar emellertid att 

elevhälsoteamets analys av elevens svårigheter oftast läggs hos barnet självt och det är 

sällan som man ifrågasätter om undervisningen bedrivits tillfredställande, att 

pedagogiken är lämplig eller att lärarna gör ett fullgott arbete. Alltjämt finns ett ensidigt 

kategoriserande av elevers problem som rådande istället för ett hälsofrämjande 

perspektiv. De visar på att trots att syftet med elevhälsoarbetet är att försöka hålla kvar 

eleven i skolans huvudfåra så blir konsekvenserna med fattade beslut i elevhälsoteamen 

att eleven skiljs ut och sätts i annat sammanhang och ibland i en miljö med helt annan 

pedagogik och förväntningar. Skolans arbete kan istället organiseras på olika sätt och att 

sätten att bemöta barn med olika förutsättningar har stor betydelse för elevens 

möjligheter att lyckas.  

    

Persson (1998) menar att det specialpedagogiska arbetet bör utgå från ett relationellt 

perspektiv, dvs. i samspel med övrig pedagogisk verksamhet i skolan. Perssons (1998) 

studie visar ändå att det kategoriska perspektivet dominerar, där man ser elevens 

svårigheter som en följd av t.ex. låg begåvning eller svåra hemförhållanden där 
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specialundervisningen grundas på akuta problembilder och diagnosrelaterade och 

individbundna svårigheter hos eleven. Åtgärderna för att komma till rätta med 

problemet har ofta varit att specialundervisningen skett antingen i klassen eller i 

särskilda undervisningsgrupper. Persson (1998) ställer sig frågan hur det kommer sig att 

denna utveckling i synsätt mot det relationella perspektivet sker så långsamt och 

kommit fram till att det kan bero på tidsaspekten. Specialpedagogisk verksamhet ur ett 

relationellt perspektiv är ett långsiktigt arbete som innefattar alla lärare och som även 

kräver att skolans organisation behöver genomlysas. I en övergångsperiod kan båda 

perspektiven verka parallellt där arbetet med den specialpedagogiska verksamheten ska 

närma sig den vanliga undervisningen och där uppföljning och utvärdering av de 

specialpedagogiska insatserna blir naturliga inslag i skolans verksamhet.  

 

För att utveckla elevhälsoteamet och systematiskt bygga upp formerna för arbetet anser 

Hjörne och Säljö (2008) att medlemmarna i teamet måste ta del av andras 

utvecklingsarbeten, litteratur i ämnet och diskussion. Det finns också ett stort behov av 

kvalificerad handledning till kollektivet och rektorer vilket är rutin inom andra liknande 

verksamheter som bedömer människors situation och beslutar om deras framtid. 

 

2.4 Förväntningar på specialpedagogen 

 

Lindqvists (2013) forskning som bygger på fyra olika studier har funnit att det finns 

skilda förväntningar på specialpedagogen och dennes arbetsuppgifter och i synen på 

orsaken till att ett barn är i behov av särskilt stöd samt vem som ska ha inflytande över 

det pedagogiska innehållet. I Lindqvists (a.a.) forskning deltar sex yrkesgrupper; 

förskollärare, assistenter, specialpedagoger, speciallärare, klasslärare och ämneslärare. 

Även rektorer, förskolechefer samt kommunala skolchefer. Orsaken till att ett barn är i 

behov av särskilt stöd, menar de flesta i de undersökta yrkesgrupperna inom skolan, 

beror på att barnet har individuella brister. Få svarade att det kunde bero på att vissa 

grupper eller klasser kunde fungera dåligt eller att det fanns brister i undervisningen hos 

vissa lärare.  

   Vidare visade Lindqvists (2013) forskning att lärare förväntar sig att 

specialpedagogen skall arbeta individnära medan specialpedagogerna själva och i viss 

mån även rektorerna ansåg att de skulle arbeta med förebyggande skolutveckling som 

riktar sig till alla elevers måluppfyllelse. Stöd som bygger på insatser på flera nivåer är 

enligt Lindqvist mest effektivt. Det är lärare och speciallärare som ger det individnära 

stödet och specialpedagogen inriktar sig på stödet till grupp- och organisation. 

Specialpedagogens uppdrag varierar men specialpedagogens främsta uppgifter är att ge 

stöd till pedagoger men också till ledningen för att skolan ska utvecklas så att 

måluppfyllelsen för alla elever ska öka. Specialpedagogen ska arbeta med förebyggande 

skolutveckling samt inriktas på grupp- och organisationsnivå och insatser på flera nivåer 

ger framgång på individnivå.  

   Nilholm (2007) pekar dock på risken med att arbeta efter en sådan modell där man 

identifierar skolproblem på olika nivåer såsom individ-, grupp- och organisationsnivå. 

Nilholm menar att det är en kompromiss mellan ett kompensatoriskt och kritiskt 
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perspektiv där konsekvensen kan bli att problemet fortfarande kommer att läggas till 

största delar på eleven. Det är vanligt att det finns någon form av kompromiss mellan 

perspektiven. Sett ur ett kompensatoriskt perspektiv är det inte ovanligt att man ser att 

elever i behov av särskilt stöd ska vara delaktiga i den ordinarie skolmiljön likaså att 

man ur ett kritiskt perspektiv kan tänka sig att det finns individer som har olika 

förutsättningar och som kan vara svåra att inte värdera och kategorisera. Kompromissen 

synes snällare och mer tolerant men där finns en dold tolkning av den bristmodell som 

ser speciella barn som fortsätter att vara i behov av speciell undervisning enligt Nilholm 

(2007).   

   Även om det verkar finnas olika syn, bland olika yrkesgrupper, kring hur 

specialpedagogerna bör arbeta tycks de ha utvecklat en ny yrkesroll där de arbetar mer 

med handledning, dokumentation samt utvärdering nu än tidigare. Viss förändring har 

därmed skett i skolan menar Lindqvist (2013).   

   

I Hylanders (2011) rapport kan man läsa om hur samverkan och lärande kring komplexa 

elevärenden utformas i team med många professioner i skolan. Studiens syfte var att 

undersöka hur olika yrkesgruppers föreställningar om många professioners arbete kan 

beskrivas när det gäller Elevhälsan. Mer kunskap om detta kan leda till ökad förståelse 

för Elevhälsans arbete där dess kompetens kan användas för att stödja lärare samt 

undanröja hinder för elevers utveckling och lärande enligt Hylander (2011).  

   Resultaten visar bl.a. att det fanns förväntningar på specialpedagogen där deras 

specialpedagogiska kompetens innebar att de skulle klarlägga pedagogiken på ett nytt 

sätt och även ha ett kritiskt förhållningssätt till lärarnas arbete. Specialpedagogen skulle 

agera på den pedagogiska arenan och där använda sina specialpedagogiska kunskaper 

och förändra till ett mer specialpedagogiskt synsätt. I detta verkar det uppstå en 

spänning mellan lärare och specialpedagoger då lärare förväntar sig att 

specialpedagogen skall vara ytterligare en person som ska göra samma sak som läraren 

om tid funnits. De skulle helst ge mer specialundervisning till enskilda elever i en liten 

grupp utanför klassrummet. Lärarna såg elevhälsoteamet som ett ställe dit man lyfte sitt 

problem och förväntade sig att det skulle lösas utan att man själv deltog i lösningen. 

Specialpedagogen vill däremot genom handledning förändra ett förhållningssätt. Vidare 

ansåg vissa lärare att det var svårt att veta vad man kunde förvänta sig av en 

specialpedagog då uppdraget var otydligt. Specialpedagogerna å sin sida upplevde det 

svårt att få igenom sina kunskaper då de låg så nära lärarnas egna. Hylander (2011) 

anser att om elevhälsoteamen ska fungera, krävs ett genomgripande arbete på 

arbetsplatsen där man diskuterar hur det hälsofrämjande arbetet ska utformas, dels för 

varje yrkeskategori i teamet, teamet som helhet men också för skolan som organisation.  

 

I Backlunds (2007) avhandling visar resultaten på att det finns stora skillnader mellan 

olika skolors personalresurser när det gäller Elevhälsan. Det finns även stora oklarheter 

kring ansvarsfrågan kring eleverna vilket gör att elevers hälsa riskerar att hamna mellan 

stolarna. Resultaten visar också att det finns starka förväntningar från t.ex. lärare vilket 

har stor betydelse för Elevhälsans arbete. Det kan t.ex. handla om att lärare förväntar sig 

att psykologen ska göra begåvningsutredningar vilket kunde få stor betydelse för 

inriktningen på dennes arbete. Det blir allt mer vanligt att Elevhälsan utför utredningar 
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av olika slag och rådgivande uppgifter. Denna ökning av det konsultativa arbetet 

gentemot lärarna innebär förändrade krav mellan dessa yrkesgrupper vilket kan leda till 

konflikter kring vem som ska ansvara för vad. I dag framhävs lärarnas ansvar och 

betydelse i elevhälsoarbetet men Backlund (2007) menar att i hennes resultat var det få 

skolor som hade riktlinjer för lärares ansvar och det var sällsynt att de erbjöds 

handledning. Eftersom Elevhälsans arbete präglas av oklarheter och olika uppfattningar 

om vad som ska göras och vem finns risken att elever inte får det stöd de har rätt till. 

Lärares förväntningar på Elevhälsans uppgifter och arbete skiljer sig också åt. Vissa 

förväntar sig kunna lämna över ansvaret i dessa frågor helt medan andra anser att man 

bör arbeta i samråd med Elevhälsan. Då Elevhälsan arbetar så konsultativt emot lärarna 

finns risken att lärarnas problemformuleringar blir alltför styrande i Elevhälsans arbete.   

   Backlund (2007) anser att det är viktigt att föra diskussionen kring vilka resurser som 

behövs i Elevhälsan och hur de ska användas men det är också viktigt vilket stöd, 

kunskap och ansvar som lärarna ska ha för att kunna utföra detta arbete.      

 

2.5 Elevhälsan i relation till lärarens betydelse för elevens lärande 

 

Här redovisar vi perspektiv av betydelse för eleven och dess utveckling. Vi ser att 

Elevhälsans arbete handlar om att stötta läraren så att den kan utveckla sin undervisning 

för att möta alla olika behov hos eleverna i klassrummet. Med rätt hjälp av Elevhälsan 

får läraren genom de olika kompetenserna möjlighet att skapa och utveckla miljöer som 

främjar lärande och utveckling. 

 

Gustafsson (2009) menar att arbetet med eleverna börjar i klassrummet där klassläraren 

eller mentorn är bland de viktigaste i mötet med eleven. Bemötandet gentemot eleven 

där eleven upplever att de känner sig sedda och bekräftade som personer anser 

Gustafsson (2009) vara en av de mest hälsofrämjande faktorerna. De lärare som har 

förmågan att skapa sådana relationer med sina elever är viktiga nyckelpersoner i 

Elevhälsans arbete.  

 

I Håkanssons (2011) sammanfattning av Hatties forskning kring olika påverkansfaktorer 

på elevers studieprestationer har det också visat sig att lärarens betydelse är stor. En 

lärares förmåga att kunna bygga förtroendefulla relationer med sina elever och att 

läraren har höga förväntningar på samtliga elever leder till goda studieresultat. Andra 

positiva faktorer som påverkar är att läraren har förmåga att fokusera på vad som är 

väsentligt i undervisningen samt att eleverna ges regelbunden återkoppling. Om skolan 

kan erbjuda mångsidiga insatser för elever i behov av särskilt stöd har även det visat sig 

ha en god positiv påverkanseffekt av elevernas resultat.  

   I rapporten som McKinsey & Co (2007) gjort, var syftet att förstå varför världens 

mest framgångsrika skolsystem lyckas så mycket bättre än andra och varför en del 

pedagogiska reformer lyckas så bra när de flesta andra misslyckas. Bland det viktigaste 

resultatet var att kvaliteten på lärarens undervisning var avgörande. Lärare behöver bli 

medvetna om vad som är bra sätt att undervisa och behöver individuell motivation för 

att utvecklas. Alla elever måste lyckas i skolan och för att nå dit behövs ett system som 
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stöttar både lärare och elever. Andra resultat från rapporten visar att lärare som 

samverkar med varandra är en faktor som visat sig vara betydelsefull för elevernas 

lärande. Professionella lärare som har höga förväntningar på varandra och som 

tillsammans reflekterar över sitt arbete är ytterligare en viktig faktor för elevernas 

inlärning (McKinsey, 2007).  

 

Bremberg (2004) menar att insatser som görs i skolmiljön generellt får större effekter än 

de som görs till mindre grupper av elever. Det kan t.ex. vara i form av enskild 

rådgivning. Brembergs (2004) förklaring till detta är att insatserna då istället når alla 

elever vilket kan vara en fördel eftersom det är svårt att förutsäga vilka elever som 

kommer att hamna i svårigheter. De skolor som har gjort förändringar i skolmiljön visar 

att en undervisning som ger eleverna tydliga mål och där lärarna ofta ger återkoppling 

till sina elevers arbeten ger de tydligaste effekterna.      

 

Hjörne och Säljö (2008) talar om en samtalskultur som uppmuntrar en kritisk diskussion 

utan att det verkar hotande för de personer som finns kring eleven, t.ex. lärare i 

klassrummet. Man bör vara observant på att tala även om den pedagogiska miljön och 

relationen mellan lärare och elev vilket har stor betydelse för elevens inlärning. Om det 

istället inte skapas någon ökning i kunskaperna kring elevens svårigheter finns risken att 

man inte utvecklar strategier som gör att man kommer vidare i resonemanget kring 

elevens svårigheter och de lösningar som skulle kunna finnas. Ytterligare en viktig 

aspekt är att lyssna på barnet självt och dess egna lösningar till svårigheterna. De 

förklaringar som ges i och tas in i beslutsfattandet kring eleven får sedan ett avgörande 

inflytande i både undervisningen, lärandet och identitetsformeringen hos eleven.   

 

Sammanfattningsvis menar vi att forskningen tydligt lyfter lärarens betydelse i 

samspelet med eleverna. Det behövs ett system som stöttar både lärare och elever och 

där ser vi Elevhälsans arbete som en viktig pusselbit. Elevhälsans främsta uppgift är att 

genom förebyggande och hälsofrämjande arbete ge förutsättningar för en god lärmiljö 

som bidrar till goda studieresultat. När arbetet präglas av en kultur där alla samverkar 

med varandra och tillsammans reflekterar över sitt arbete skapas förutsättningar som 

påverkar skolan som system.  

 

2.6 Antonovskys teori - KASAM 

 

Tillvaron i skolan är full av påfrestningar där vi förväntas lösa olika problem trots höga 

krav, konflikter och motgångar på vägen. Vad är det som gör att vissa klarar svåra 

påfrestningar i vår skolvardag och till och med utvecklas medan andra kör fast? 

Antonovskys (2005) teori utgår från att styrkan ligger i vilken utsträckning man 

upplever sin tillvaro meningsfull. För att förstå lärares förväntningar på Elevhälsans 

arbete och deras upplevelse av stödet från detsamma, tar vi stöd i Antonovskys (2005) 

teori – KASAM. Detta gör vi då vi menar att Elevhälsan ska arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande. Därför blir lärarnas upplevelser av stödet från Elevhälsan viktiga att 

undersöka. Detta för att kunna förändra det förebyggande arbetet i syfte att utveckla 
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verksamheten utifrån de elever vi möter. Skolan ska vara en hälsofrämjande och 

meningsfull verksamhet för alla.  

 

KASAM-teorin, Känsla Av SAMmanhang, skapades av Aaron Antonovsky som var 

professor i medicinsk sociologi i Israel. 1970 studerade han hur kvinnor anpassat sig till 

klimakteriet. Han fann då att en del av de kvinnor som suttit i koncentrationsläger, trots 

mödor, ändå bevarat sin hälsa. Denna undersökning ledde till frågeställningen om vad 

som gör att människor är och håller sig friska genom livet. Vilka är de salutogena, 

friskfaktorer som är hälsobringande för oss. Antonovsky (2005) menade att det var 

människans känsla av sammanhang, KASAM. KASAM innebär att människan har 

behov av att tillhöra ett sammanhang och känna meningsfullhet i det hon gör. Det finns 

tre begrepp som Antonovsky (2005) menade utgjorde grunden för teorin.  

    

Med begriplighet menas i vilken utsträckning människan upplever att det som händer 

inom henne och i omgivningen är begripligt. Skulle det inträffa något oförutsägbart 

förväntar hon sig ändå att kunna förstå och klara av det. Hanterbarhet är till vilken grad 

människan upplever att det finns resurser att tillgå och med vilken hjälp som hon kan 

möta de krav som ställs. Resurser kan vara inom människan själv eller personer som 

hon känner att hon kan räkna med och litar på. En människa med hög känsla av 

hanterbarhet känner att hon kan klara sig bra även om livet är orättvist ibland. Den 

tredje och sista, meningsfullhet är känslan av att kunna påverka sin situation, att vara 

delaktig och se meningen med det hela och göra sitt bästa även om situationen är svår.  

 

Dessa tre delar samverkar med men är inte beroende av varandra. Delarna är olika 

starka hos olika personer varför det finns skillnader i hälsan hos olika personer. Enligt 

Antonovsky (2005) är människan aldrig varken helt frisk eller sjuk utan man rör sig 

emellan ytterligheterna. Det är graden av KASAM som ligger till grund för hälsan. 

Utifrån ett salutogent perspektiv ges möjlighet att ställa frågor kring följderna av de 

krav som ställs på lärarna. Perspektivet fokuserar på de övergripande problemen, 

Elevhälsans roll, som förhoppningsvis leder till att pedagoger vidareutvecklas och 

anpassar sig till organisationens krav.  

 

Detta ser vi, som gör studien, som användbart då vi kommer att fokusera på vilka 

faktorer som lärarna upplever borde vara stöd i hantering av problem i skolans 

sammanhang. Det salutogena synsättet innebär att ta del av lärarnas upplevelser genom 

att ställa frågor kring vårt valda ämne för att se nya infallsvinklar och utifrån detta 

utveckla verksamheten. Det salutogena synsättet bidrar till en djupare kunskap och 

förståelse av hantering av de hinder som dyker upp. Genom att rikta vår energi åt detta 

övergår problemhantering till begreppet känsla av sammanhang som kärnan i den 

salutogena uppfattningen. Elevhälsans arbete ska vara hälsofrämjande och undanröja 

hinder samt finna de lösningar som behövs och skapa en känsla av sammanhang för alla 

berörda genom att vidta lämpliga åtgärder. Då bygger Elevhälsans arbete på 

förebyggande och hälsofrämjande grunder. Hälsofrämjande arbete ska enligt 

Antonovsky (2005) förstärka de resurser som människor har. 
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3. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att belysa Elevhälsans funktion utifrån lärares perspektiv. 

Vi vill undersöka lärares förväntningar på Elevhälsans arbete och det stöd de upplever 

att de får från Elevhälsan. Vi utgår från följande frågeställningar:  

 

- Vilka förväntningar har lärarna på Elevhälsans arbete? 

- Vilka är lärarnas upplevelser av stödet från Elevhälsan?  

 

 

4. Metodologiska överväganden 
 

I metodkapitlet beskrivs valet av ansats och metod, urval, genomförande, 

analysförfarande, studiens tillförlitlighet, de forskningsetiska riktlinjerna samt 

tillämpning av etikreglerna vid fokusgruppsintervjuer.  

 

Studien syftar till att undersöka lärares förväntningar på Elevhälsans arbete samt vilket 

stöd de upplever att de får från Elevhälsan. Avsikten med studien är att utveckla 

kunskap kring Elevhälsans funktion utifrån lärares perspektiv. Denna kunskap tror vi 

kan bidra till en ökad förståelse för arbetet kring eleverna vilket bidrar till att underlätta 

arbetet med att nå målen.  

 

4.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt  

 

Vi har en hermeneutisk ansats i vårt arbete då vi är intresserade av att tolka och se 

mönster i pedagogernas utsagor och förstå innebörden i dem. Hermeneutiken förtydligar 

och förstår situationen och ser helheten som människan befinner sig i. Den 

hermeneutiska tolkningen är viktig när det handlar om att förstå människors handlingar 

och resultatet av dem. Då hermeneutiken är en vetenskapsteoretisk utgångspunkt som 

bygger på empiri och inkännande, vill hermeneutiken förstå utsagorna. Detta gör vi 

genom tolkningen och beskrivningen av förståelsen och dess förutsättningar. 

Hermeneutiken menar att världen visar sig på olika sätt beroende på vem som tolkar 

den, vilket Ödman (2005) uttrycker.  

 

Då vår studie bygger på fokusgruppsintervjuer, där syftet med studien är att belysa 

Elevhälsans funktion utifrån lärares perspektiv, menar vi att den hermeneutiska ansatsen 

passar vår metod.  

 

4.1.1 Kvalitativ ansats 

 

Kvalitativa undersökningar inriktar sig på innebörder och sammanhang där man både 

samlar in och analyserar information genom mening och betydelse (Sharan, 1994). 

Kvalitativa studier lägger tonvikten på ord snarare än siffror vid insamling och analys 
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av data. En induktiv syn innebär att vi ser förhållandet mellan teori och praktik, där vi 

har dragit slutsatser utifrån lärarnas upplevelser. Den kunskapsteoretiska ståndpunkten 

lägger tonvikten på förståelsen av den sociala verkligheten av hur deltagarna i en viss 

miljö tolkar verkligheten. Den ontologiska verkligheten konstrueras av samspelet 

mellan individer som sociala egenskaper. Vi har varit intresserade av lärarnas 

upplevelser och deras beskrivning av dem (Bryman, 2008).  

 

Vi har valt denna utgångspunkt då vi menar att forskning som inriktar sig på upptäckt, 

insikt och förståelse utifrån hur människor uppfattar världen kan ge möjligheter till 

utveckling av kunskap inom pedagogiken (Sharan, 1994). Därför menar vi att den 

kvalitativa ansatsen passar denna studie.  

 

4.1.2 Fokusgruppsintervjuer 

 

Om man vill undersöka hur människor uppfattar, förstår, förhåller sig till eller reagerar 

på något kan, enligt Bryman (2011), fokusgrupper vara en kvalitativ 

datainsamlingsmetod som passar. Vidare skriver Wibeck (2000) att fokusgrupper är en 

metod som man kan välja då man vill studera ämnen som t.ex. att utforska människors 

erfarenheter, argument och värderingar. Då ges möjlighet att undersöka vad 

gruppdeltagarna tycker om ämnet, men också hur de beskriver sina erfarenheter och 

åsikter och vilka argument som ligger till grund för deras ställningstaganden kring 

ämnet. Fokusgrupper kan därmed ge en djupare analys av människornas förståelse, 

åsikter och erfarenheter, förutsatt att ämnet är välbekant för gruppen (Ahrne & 

Svensson (red), 2011).  

 

Fokusgrupper genererar material som kan analyseras på olika nivåer genom 

transkription. Rådatan är gruppdeltagarnas exakta yttranden i diskussionen som kan 

ordnas i kategorier utifrån den beskrivande analysen. Tolkningen analyseras med 

utgångspunkt i den beskrivande analysen för att öka förståelsen av ett fenomen 

(Wibeck, 2000).  

 

Vi valde gruppintervjuer därför att vi ville få möjlighet att höra en större mängd av 

lärares åsikter än vad vi hade kunnat få genom enskilda intervjuer. Det hade blivit 

tidskrävande. En annan möjlighet som vi såg med gruppintervjuer var potentialen att 

utnyttja deltagarnas samspel då de påverkar varandra genom att säga sina åsikter och 

tankar. En svaghet med fokusgrupper är moderatorns roll enligt Wibeck (2000). I vissa 

fokusgrupper kan moderatorn bestämma diskussionens form och då kommer inte 

gruppens kommunikativa arbete i fokus. I en ostrukturerad fokusgrupp, då moderatorn 

inte styr diskussionen, kan detta problem minska. Dels kan deltagarnas egna intressen 

analyseras om gruppdeltagarna naturligt diskuterar ämnet, dels kan kritiska 

infallsvinklar komma på tal (Wibeck, 2000). Vi har valt ostrukturerade ämnesområden 

att utgå ifrån vid fokusgruppsintervjuerna då vi vill undersöka lärares förväntningar på 

Elevhälsans arbete och det stöd de upplever att de får från Elevhälsan. 
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Eftersom syftet med denna studie är att belysa Elevhälsans funktion utifrån lärares 

perspektiv tänker vi oss att denna metod skulle passa bra. Frågorna rör ett avgränsat 

område och fokus är på samspelet i gruppen och på den gemensamma 

betydelsekonstruktionen av ett ämne (Bryman, 2011). 

 

4.1.3 Vinjettmetod 

 

Vi har valt att använda oss av vinjetter i samband med fokusgruppsintervjun för att 

gruppen ska kunna utgå från en gemensam situation som de lätt kan känna igen sig i och 

som en inspiration i samtalet.     

 

Vinjettmetoden innebär enligt Jergeby (1999), att en respondent ställs inför en 

beskrivning av till exempel en person, en situation eller händelse i form av en s.k. 

vinjett. Utifrån händelsen ställs det sedan ett antal frågor eller påståenden att ta ställning 

till. Syftet med vinjetten är att kunna undersöka personers val och bedömningar som är 

kopplade till särskilda situationer. Jergebys (1999) definition av vinjett är följande: 

 

Vinjetter är korta historier som beskriver en person, en situation eller ett skeende som 

försetts med karaktäristiska som forskaren kommit fram till är viktiga och avgörande i en 

val- och bedömningssituation. Beskrivningen ska vara konkret och verklighetsnära för att 

uppfattas som trovärdig av respondenten (Jergeby, 1999, sid.12).  

 

Med hjälp av vinjettmetoden är det tänkt att man kan få fram en erfarenhetsmässigt 

grundad förståelse för mänskliga bedömningar eller värderingar. Då människor ständigt 

ställs inför olika valsituationer i vardagen kan man med hjälp av vinjettmetoden göra 

det möjligt att se och förstå orsakerna till deras val och värderingar (Jergeby, 1999). 

Genom att vår yrkesgrupp ofta ställs inför olika val kan vi i vår studie genom vinjetterna 

ta del av lärarnas synsätt vilket är avsikten med metoden.  

 

När vinjetten ska presenteras för respondenten sker det oftast skriftligt och fyra stycken 

grundkriterier bör uppfyllas. Vinjetten ska vara lätt att följa och förstå, vara logisk och 

trovärdig samt heller inte vara så komplex att respondenten tappar tråden. Oftast har 

vinjetten fasta frågor med svarsalternativ till (vanligast vid kvantitativ ansats) eller 

också med öppna frågor (Jergeby, 1999). Eftersom vi har en kvalitativ ansats i vår 

studie och vår avsikt är att försöka fördjupa analysen kring vissa frågor, passade öppna 

frågor bra. 

 

I vår studie använde vi oss av vinjetterna som utgångspunkt och förde ett samtal kring 

dem utifrån öppna frågor i anslutning till ämnesområdena. Vi ansåg att respondenterna 

skulle bli mer villiga till samtal med varandra och därmed mer öppna i sina värderingar 

och åsikter.  

 

Vinjettmetoden har både för- och nackdelar. Den huvudsakliga frågeställningen måste 

avgöra vilken metod som ska användas. Därmed bör den även jämföras med andra 
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metoder för att man ska få fram den metod som ger bäst information. En fördel är att 

intervjuaren får reaktioner från respondenterna på en situation som är densamma för 

alla. Om vinjetten är skriven så att de känner igen sig i situationen förväntas de också 

bli engagerade och vill därmed berätta om sina förklaringar och lösningar. En 

invändning till detta skulle kunna vara att deltagarna istället inte säger vad de faktiskt 

skulle göra i situationen utan vad de tror och föreställer sig skulle göra (Jergeby, 1999). 

Med detta i åtanke så valde vi ändå vinjettmetoden, då vi tänker oss att det är en bra 

inkörsport till fokusgruppsintervjuerna.  

 

4.2 Urval 

 

Vi kontaktade tre skolor där vi hade tänkt genomföra fokusgruppsintervjuer. Utifrån 

vårt syfte valde vi att vända oss till lärare på låg- och mellanstadier på de aktuella 

skolorna. Slutligen blev det fyra grupper som intervjuades vilket vi ansåg vara 

tillräckligt med tanke på tidsaspekten. Grupperna bestod av fyra till sju frivilliga 

deltagare och samtalen varade i mellan 40 – 60 minuter. Deltagarna var alla 

grundskollärare med varierad arbetslivserfarenhet. Missivbrev (se bilaga II) skickades ut 

till samtliga tänkta deltagare men även personlig kontakt togs. Detta för att säkerställa 

deltagandet. Samtliga tackade ja.   

 

Vi valde att ha fokusgrupper då vi var intresserade av att ha ett bredare område som 

skulle täckas in eftersom diskussionen i sig var viktig. Vi valde områden som gruppen 

diskuterade ihop med vinjetten utifrån det valda ämnet. Om det riskerades att hoppa 

över ett område var moderatorns roll att gå in med frågor (Wibeck, 2000).  

 

Vårt mål med att använda oss av fokusgrupper var att undersöka Elevhälsans funktion 

utifrån lärares perspektiv och det stöd de upplever att de får från Elevhälsan. 

 

4.3 Forskningsetiska riktlinjer 

 

Vetenskapsrådet (2011) lyfter fram följande etiska principer som är viktiga inom den 

samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningen. De är följande; 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda deltagarna om deras 

uppgift i studien och vad deras uppgifter kommer att användas till. Syftet med studien 

ska tydligt framgå. Deltagarna ska även informeras om att deras medverkan är frivillig 

och att de när som helst kan avbryta sin medverkan i studien. Vi informerade alla 

tillfrågade genom missivbrevet att vi skulle spela in intervjuerna. När vi sedan 

genomförde intervjuerna var det ingen som hade synpunkter på detta. 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan 

i studien, hur länge och på vilka grunder de ska delta. Forskarens uppgift är att inhämta 

uppgiftslämnaren och uppgiftsdeltagarnas samtycke. Deltagarna ska kunna avbryta sin 
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medverkan utan att det ska få några negativa följder för dem i form av påtryckningar 

eller påverkan från forskaren.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att ge deltagarna i studien största möjliga 

konfidentialitet, inga deltagare ska kunna identifieras. Personuppgifter ska förvaras på 

ett sådant sätt att inga utomstående ska kunna ta del av dem.  

 

Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna till studien endast får användas för 

forskningens ändamål. De får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk.  

 

I arbetet med studien följer vi Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och i 

missivbrevet informerades respondenterna om detta. För att respondenterna inte skulle 

kunna identifieras valde vi att genomföra fokusgrupperna på olika skolor i en kommun. 

För att uppfylla konfidentialitetskravet valde vi att inte ange vilken av respondenterna 

som sagt vad. Vi har även avidentifierat materialet genom att benämna deltagarna som 

”lärare” och varit noggranna så att obehöriga inte kommer åt materialet.   

 

4.4 Tillämpning av etikreglerna vid fokusgruppsintervjuer 

 

Wibeck (2000) menar att fokusgrupper kan vara mer etiskt tilltalande då människor får 

komma till tals på egna villkor i högre grad än i intervjuer som kan vara mer styrda. 

Fokusgrupp ger möjlighet till upptäckande och forskaren får kunskap om grupper av 

människor och ämnen som annars inte blir förstådda. Vidare ger det ett djup och 

sammanhang som forskaren behöver för att fördjupa sin förståelse av vad som ligger 

bakom människors tankar och erfarenheter. Tolkningen ger sedan förståelse av varför 

saker är som de är och hur de kom att bli så. Deltagarnas medverkan av att dela med sig 

av tankar och erfarenheter utforskar sammanhanget. Genom varje deltagares egen 

tolkning utvecklas djupare perspektiv i fokusgruppsdiskussionen.  

 

Wibeck (2000) tar även upp moderatorns roll och påverkan på resultatet, som en 

svaghet med fokusgrupper, utifrån att deltagarnas diskussion ska stå för det 

kommunikativa arbetet. Då det handlar om samtal i grupp kan deltagarna avstå från att 

uttala sig när det blir känsligt. I en ostrukturerad fokusgrupp blir detta ett mindre 

problem. Vidare svårigheter som t.ex. vilka intervjupersoner som väljs och deras 

förmåga att uttrycka sig samt vilja till att ge sin bild av verkligheten skulle också kunna 

uppstå.   

 

I samråd med rektor valdes arbetslag och personer. Därefter tillfrågades utvalda 

personer och frivilligheten styrde deltagandet. Då frivilligheten styrde utgick vi ifrån att 

deltagarna både hade förmåga att uttrycka sig samt var villiga att dela med sig av sina 

åsikter och erfarenheter samt bidra med den egna tolkningen i diskussionen.  
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4.5 Genomförande 

 

Vi valde att dela upp fokusgrupperna emellan oss på grund av tidsaspekten. Den av oss 

som deltog vid fokusgruppsintervjun var moderator. Samtalen dokumenterades med 

ljudinspelningar, vilket vi bestämde, för att underlätta ordagrann transkribering. 

Ljudinspelningarna förvarades inlåst för att uppfylla konfidentialitetskravet. Vi träffade 

grupperna vid ett tillfälle med reservation för att återkomma om behov uppstod. Vi 

valde att komma till arbetsplatserna där respondenterna arbetade. Detta för att de skulle 

känna sig trygga både med platsen, som var en gemensam lokal på skolan samt med 

varandra eftersom de var arbetskamrater. Samtalen varade mellan 40 – 60 minuter. De 

fyra grupperna hade 4 – 7 deltagare. Samtalen i fokusgrupperna utgick från vinjetter (se 

bilaga II) som presenterades skriftligt för gruppen. Gruppen fick välja en av vinjetterna 

att utgå ifrån som en inspirationskälla till diskussion. Till vinjetten fanns ämnesområden 

(se bilaga II) som skulle behandlas i diskussionen.  

 

Vid de tillfällen där något område hoppades över eller inte kom med var moderatorn 

den som förde in området tillbaka in i diskussionen. Det var inte svårt att agera 

moderator, då den skulle förhålla sig passiv under samtalet, eftersom lärarna var villiga 

att dela med sig av sina tankar och erfarenheter. En svårighet kunde vara att fördela 

ordet lika mellan deltagarna i gruppen då vi inte ville avbryta någon som kunde ha 

ytterligare tankar att bidra med. En annan svårighet var att engagera den som förhöll sig 

fåordig och tyst i diskussionen. Efter diskussionerna samtalades om hur upplevelsen av 

fokusgruppsintervjun hade upplevts av deltagarna. Samtliga upplevde det mycket 

positivt att de blev tillfrågade att delta och såg det som ett lärtillfälle.   

 

4.6 Bearbetning och analys 

 

Vår studies resultat grundas på fyra stycken fokusgruppsintervjuer. Vi transkriberade 

den insamlade datan från intervjuerna efterhand som de genomfördes, vilket var 

tidskrävande. Materialet blev omfattande då vi transkriberade i stort sett ordagrant vad 

som sades. 

 

Analysen startar redan under fokusgruppsintervjuerna då vi som moderatorer fångar det 

väsentliga i och meningen av diskussionen redan då den genomförs. Metoden går ut på 

att först och främst förstå gemensamma erfarenheter och därför bör moderatorn 

fokusera på gruppens diskussioner och hur de gemensamt skapar mening i det ämne 

som diskuteras. På så sätt får vi en heltäckande bild av gruppens gemensamma 

förståelse och inte en sammanställning av de olika deltagarnas uttalanden (Ahrne & 

Svensson, 2011).   

 

Efter att upprepade gånger läst igenom materialet tillsammans men även lyssnat på 

intervjuerna började vi analysera det utskrivna materialet. Datan utgår från varje grupps 

samtal och sammanfattas för att söka efter mönster och identifiera teman. Utifrån de 
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teman vi funnit har vi gjort kategorier som vi sedan försöker skapa en förståelse kring 

(Ahrne & Svensson, 2011).   

 

Vi tematiserade de områden som var relevanta för att få svar på våra forskningsfrågor. 

Vi fann fyra kategorier med teman som resultatet redovisas i. Slutligen gjorde vi en 

sammanfattad tolkning utifrån kategorierna (Kvale, 2009). Det redovisade materialet 

har förstärkts med citat från intervjuerna som är belysande och beläggande för gruppen 

som helhet. Några av citaten är ordagrant citerade medan andra är något omarbetade för 

att underlätta för läsaren, då talspråk kan försvåra förståelsen, men även för att man inte 

ska kunna härleda det sagda till någon enskild person. (Ahrne & Svensson, 2011). Vi 

fann intressanta och noggrant beskrivna resultat eftersom samma synpunkter kom upp i 

de olika grupperna. Dessa berättelser har vi använt och gjort till teman i vårt arbete 

(Wibeck, 2000). För att förstå lärares förväntningar på Elevhälsans arbete och deras 

upplevelse av stödet från det samma, tar vi stöd i Antonovskys (2005) teori – KASAM 

och olika forskningsperspektiv. 

 

4.7 Tillförlitlighet 

 

Bryman (2008) använder begreppen tillförlitlighet som består av fyra kriterier: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. 

Överförbarheten utgår från fylliga beskrivningar och citat i resultatdelen. Genom detta 

tror vi oss ha visat på gruppernas gemensamma förståelse, vilket vi hade som syfte. Vi 

har så tydligt som möjligt försökt redovisa vår forskningsprocess och på så sätt visa 

pålitligheten och trovärdigheten i studien. Vi har slutligen utgått från gruppernas 

utsagor för att styrka och konfirmera vårt resultat. På grund av tidsbrist har vi inte 

kunnat återvända till respondenterna och få bekräftat att vi uppfattat verkligheten så som 

vi sedan tolkat materialet. Vi har inte heller haft möjlighet att ställa ytterligare frågor. 

 

Då vi är två stycken som skrivit detta arbete tillsammans har vi analyserat materialet 

gemensamt. Vi kan därmed härleda varje tema till sin källa vilket ökar pålitligheten 

enligt Wibeck (2000). Vi har tillsammans lyssnat på intervjuerna och gått igenom 

transkriberingen för att hitta teman i vårt material. Därefter har vi analyserat materialet 

genom att diskutera och jämföra våra tankar. Vi har också jämfört materialet inom och 

mellan grupperna vilket också stärker pålitligheten.  

 

Vi har avsett att ta del av lärarnas förväntningar på Elevhälsans arbete och det stöd 

lärarna upplever att de får från Elevhälsan. Därför ser vi vårt resultat som meningsfullt 

då vår studie utgår från deras tankar och åsikter som de delat med sig av.  

 

Vi har valt att använda oss av fokusgrupper för att få en djupare förståelse, eftersom 

fokusgrupper genererar fler personer på samma tid, av hur lärare uppfattar och resonerar 

kring de ämnesområden som vår studie avser. Syftet, enligt Wibeck (2000), med 

fokusgruppsstudier är inte att dra generella slutsatser om hela grupper utan specifik 

kunskap om en viss grupps värderingar och utgångspunkter. 
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Vår studies underlag är begränsat, dock har den betydelsefulla tankar och synpunkter 

som vi har resonerat kring i relation till studiens syfte. Då vi anser att vi har gjort fylliga 

och täta beskrivningar menar vi att vårt resultat kan vara intressant och gälla för 

liknande sammanhang även om det inte kan sägas vara generaliserbart (Bryman, 2008).    

 

 

5. Resultat och analys 
 

Syftet med vår studie är att belysa Elevhälsans funktion utifrån lärares perspektiv. Vi 

har funnit fyra teman med ett antal kategorier som är kopplade till vårt syfte och våra 

frågeställningar. För varje tema redovisas vad som framkommit i intervjuerna. I detta 

kapitel har vi valt att integrera resultat och analysdelen då vi tror att vårt resultat blir 

tydligare med en direkt analys efter varje tema. Detta för att underlätta för läsaren att se 

vilka slutsatser vi har dragit.  

 

Vi har intervjuat fyra fokusgrupper, med fyra till sju personer i grupperna. Alla 

pedagoger är grundskollärare och arbetar från årskurs ett till årskurs sex. Lärarna arbetar 

på tre olika skolor. Lärarnas arbetslivserfarenhet varierar. Nedan följer våra teman och 

kategorier. Vi har valt att inte ge lärare namn eller nummer i resultatdelen då vi har varit 

intresserade av gruppens gemensamma förståelse och hur de formulerar sin verklighet.  

 

5.1 Synen på särskilt stöd  

 

Lärarnas resonemang kring begreppet särskilt stöd visar på en viss variation i synsätt. 

Några lärare anser att det handlar om att elever ska få anpassning i klassrummet. Sedan 

finns också synen att det ska ske utanför klassrummet, exempelvis hos speciallärare. 

Utifrån detta utvecklas samtalet kring individualisering i undervisningen och dess 

utformning. De olika pedagogiska metoder som ska utforma klassrumsundervisningen 

blir betydelsefulla och medvetna val av dessa blir avgörande för eleverna. 

 

5.1.1 Anpassning i eller utanför klassrummet  

 

Begreppet särskilt stöd utifrån elevperspektivet är något som engagerar lärarna. 

Lärarnas olika perspektiv och erfarenheter lyfts och diskuteras i samtalet vilket leder till 

fler frågor.  

  

”Stöd eller anpassning? Ska man skiljas och gå ifrån gruppen? Det kan ju bidra till att 

man blir ännu osäkrare.” 

 

I en grupp lyfter lärarna tankar kring att barn utvecklas av varandra. Genom att titta och 

lyssna på de som kan mer så utvecklas barnet och lär genom de andra. Detta utesluter 

inte det individuella stödet som också behövs. 
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”Eller också tvärtom! Jag tänker på det här med självförtroendet. Vad skönt att man 

kommer bort lite och landar på sin egen nivå och känner att man får tid själv.   

 

De olika perspektiven bidrar till att fler frågor uppkommer och svaren är inte alltid 

givna. Olika lösningar passar olika elever. Relationen elev – lärare och vad som passar 

är en individuell lösning för varje elev och beror på sammanhanget. Detta menar lärarna 

är viktigt att samtala med eleverna om.  

 

”Man måste ha en kommunikation med eleven.” 

 

Ett annat perspektiv på anpassning i klassrummet är olika pedagogiska metoder och att 

lärare måste identifiera hur man kan hjälpa elever. Det kan finnas olika slags svårigheter 

som leder till behov av stöd. Kunskapsmässiga, men även sociala. Här ser lärarna att 

kommunikation i arbetslaget ger stöd till att hitta olika vägar när man tror sig provat på 

allt. 

 

”Det finns många bitar i ett klassrum som man kan förändra. Att man verkligen tänker till 

innan man anmäler till Elevhälsoteamet. T.ex. den fysiska miljön.” 

 

I en grupp ser lärarna dilemmat med elever som har behov av stöd och att läraren ska 

räcka till för alla elever. 

 

”Det kan vara så att det inte räcker med att anpassa… jag kan inte fixa allt själv… jag har 

18 andra som rycker i byxorna…” 

 

Att anpassa i klassrummet styrs av tiden, vilket är en aspekt som lärarna på 

mellanstadiet samtalar kring. Då undervisningen är målinriktad märker lärarna efter ett 

mål att några elever inte nått de kunskapskrav som krävs. Då är det dags att fortsätta 

med nästa mål. I dessa lägen är tiden en viktig faktor som påverkar eleverna och hur 

anpassningen då ska utformas. Hade tiden funnits så kunde anpassning varit extra tid 

och läraren undervisar mer specifikt i vissa moment så att alla är med på banan igen. 

 

5.1.2 Individualisering 

 

I de fokusgrupper som består av lågstadielärare framkommer en medvetenhet kring att 

klassrummets undervisning ska innehålla individualiserade uppgifter. Lärarna uttrycker 

också att för elever i årskurserna 1-3, är det lättare att individualisera uppgifterna. 

Färdighetsträning i klassen ger utrymme för extra stöd till den som behöver det. Likaså 

uppgifter som är utformade så att eleverna kan jobba enskilt och läraren får då möjlighet 

att ha någon eller några som behöver en genomgång till. Detta upplever lärarna på 

mellanstadiet vara svårare att genomföra. 

 

”Men jag ska räcka till för ALLA barn, jag kan inte lägga så mycket resurs på några som 

kräver detta, för då har jag tre fjärdedelar som inget får, blir inte sedda och de ska inte gå 

hem o känna… hon har inte ens tittat på mej, eller pratat… det är jätteviktigt… att vara för 

alla barn…” 
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I årskurserna 1-3 speglar synen på särskilt stöd också hur lärarna själva individualiserar 

och planerar sin undervisning. Likaså hur de använder tiden i klassrummet till att ge 

stöd till den elev som är i behov. Detta påverkar deras utformning av undervisningen 

och styr deras arbete. 

  

”Individanpassade uppgifter tar tid att göra, dels för att sätta sig in i syftet med lektionen 

sedan tid till att göra olika uppgifter.”  

 

Utifrån samtalet kring individualisering kommer lärarna in på resurser och hur de 

används. Lärarna svarar att de önskar vara med och påverka i högre utsträckning. Som 

det är nu upplever lärarna att diskussionen och besluten är otydliga. Diskussionen förs 

inför det nya läsåret och sedan är beslutet fast, systemet är inte flexibelt utifrån de behov 

som uppstår.  

 

”… att det de har bestämt innan sommaren, det sitter banne mig med där. Sen får man 

klara sig.” 

 

Lärarna anser att fördelningen av resurser och hur de används ibland inte alltid är helt 

genomtänkta. Vid akuta situationer finns inga rutiner utan snabba lösningar och beslut 

genomförs. Lärarna påtalar även att de gärna vill vara delaktiga och diskutera åtgärder.   

 

”Jag hade önskat att få mer tid att vara med och påverka, diskutera och bestämma hur vi 

vill ha det. Vad behöver vi sätta in för åtgärder här och hur ska vi lösa det?” 

 

Lärarna efterlyser en öppenhet och tillfälle till diskussion för att tillsammans lösa 

situationen som uppkommit. Det är viktigt att det tydliggörs vilka beslut som ska tas i 

de olika forumen som finns på skolor.  

 

”Då kan det bli en hållbar lösning som hade hållit hela vägen. Nu är det liksom bara 

inkastat.”  

 

Resurserna hänger också ihop med vad som händer under terminens eller läsårets gång. 

Vilka behov som uppstår i en grupp och hos enskilda elever. Därför så bör också 

resurser vara flexibla och kunna förändras när behov uppstår. På lågstadiet är 

fritidspedagogerna en resurs som finns i klasserna och ska samverka. Organisationen 

kring detta är viktig och förutsätter en gemensam planering, vilket oftast saknas. Det 

finns inget gemensamt forum där det kan diskuteras så att alla inblandade kommer fram 

till gemensamma tankar kring arbetet och beslut som alla är delaktiga i. Istället så görs 

scheman och den tid som ”blir över” sätts in i klasserna, vilket kanske inte alls passar 

verksamheten.  

 

”Vi har inte tid att prata, vad jag gör och vad ni gör. Det är fel på organisationen.” 

 

Den övergripande organisationen här blir oerhört viktig och en tydlig ledning samt syfte 

med fritidspedagogens tid i klassrummet har behov av att tydliggöras. Efter detta så 

finns det en gemensam grund att utgå ifrån som styrs av de behov som uppkommer i 

gruppen eller hos den enskilde eleven. När detta är otydligt så menar lärarna att de får ta 
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diskussioner kring detta, vilket leder till att olika uppfattningar istället ges utrymme och 

läggs tid på. I istället borde det vara en självklarhet att denna organisation är färdig och 

kommunicerad innan terminen startar. Återigen så är tiden en bristfaktor som påverkar 

organisering för en god klassrumsmiljö.  

 

5.1.3 Analys – Synen på särskilt stöd 

 

Både McKinsey & co (2011) och Bremberg (2004) talar om betydelsen av lärarnas 

medvetenhet kring undervisningen samt skolmiljön som faktorer som är av betydelse 

för elevernas skolresultat. Lärarna i denna studie lyfter själva pedagogiska metoder och 

klassrummets undervisning som betydelsefulla byggstenar i synen på särskilt stöd. De 

är medvetna om sin egen betydelse i mötet med eleven vilket även Gustafsson (2009) 

menar är viktigt då elevhälsan börjar i klassrummet.  

 

Håkanssons (2011) sammanfattning av Hatties forskning visar på faktorer som att bygga 

förtroendefulla relationer med eleverna och att ha höga förväntningar på alla elever 

vilket leder till goda studieresultat. Hjörne & Säljö (2008) lyfter den pedagogiska 

miljön, relationen mellan lärare och elev samt att lyssna på barnet självt och dess egen 

lösning som viktiga faktorer. De lyfter även organisationsnivåns vikt då beslutsfattandet 

kring eleven är av avgörande betydelse för inflytandet i undervisningen, lärandet och 

identitetsformeringen hos eleven. Utifrån sitt resonemang kring synen på särskilt stöd 

talar lärarna om miljön samt att ha en kommunikation med eleven som en självklarhet. 

Även olika pedagogiska metoder är ett viktigt perspektiv att ta hänsyn till och utveckla 

för att kunna hjälpa elever, menar lärarna.  

 

Utifrån vår teoretiska utgångspunkt i KASAM (Antonovsky, 2005), känsla av 

sammanhang, ser vi att lärarna tillhör ett sammanhang då de sätter ord på teorier och gör 

dem begripliga samt beskriver hur de hanterar de krav som ställs. Genom hur de 

uttrycker sig visar lärarna hur de påverkar, är delaktiga samt gör sitt bästa i situationer, 

vilket skapar en meningsfullhet med utgångspunkt i synen på särskilt stöd.  

 

Många faktorer påverkar ändå utformningen av individualisering. Lärarna lyfter 

tidsbristen som en faktor och att alla elever ska tillgodogöra sig undervisningen utifrån 

sin utvecklingszon. En annan faktor som lärarna diskuterar är resurser och hur de 

används. Där önskar lärarna vara mer delaktiga. Genom att vara delaktiga blir det mer 

begripligt och lärarna kan vara med och påverka sin situation. När de är med och 

påverkar ser också lärarna att det finns en hanterbarhet om de vet vilka resurser som står 

till deras förfogande och hur förändrade krav kan mötas när de uppstår. Likaså kan de 

vara med och finna lösningar på hur de ska lösas. Detta leder till att skapa 

meningsfullhet när de blir engagerade så får det betydelse för dem. Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning (2010:14) ser skillnader i resurstilldelning och skolans likvärdighet. 

Enligt Skolinspektionen är det undervisningens genomförande som har den största 

betydelsen för elevernas resultat. Det särskilda stödet ska i första hand ges i den 
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ordinarie undervisningen. Här ser vi att lärarnas uppfattningar överensstämmer med vad 

Skolinspektionen (2010:14) kommit fram till.  

 

Elevhälsans arbete bör stötta lärarna i den organisatoriska utformningen så att de olika 

behoven av särskilt stöd som uppkommer på skolan tillgodoses. Lärarnas anpassning i 

klassrummet och hur långt det är möjligt att anpassa inom klassens ram ska resoneras 

kring. När ska undervisningen ske utanför klassrummet och hur ska det 

individualiseras? När dessa frågor klargörs tillsammans med lärarna kan Elevhälsans 

arbete starta som förebyggande arbete på längre sikt istället för att vara den som löser 

akuta situationer när de uppstår, vilket även Guvå (2012) och Partanen (2012) 

framhäver. Båda ser Elevhälsans arbete som en växelverkan mellan lärarna och teamet 

för en gemensam förståelse för varandras uppdrag.    

 

5.2 Lärares syn på sitt uppdrag 

 

Samtliga lärare kopplar synen på sitt uppdrag till relationsskapande och 

kunskapsutvecklande arbete. Uppdraget bygger på att dessa komponenter samspelar 

både för gruppens skull men också för den enskilde eleven. De ser arbetslaget som en 

betydelsefull samarbetspartner som ger stöd samt utvecklar gemensamma lärandet i 

kollegiet.  

 

5.2.1 Relation 

 

Lärarna framhäver själva när de samtalar kring synen på sitt uppdrag, vikten av att 

bygga relation med gruppen och den enskilda eleven som en betydelsefull faktor. Att 

känna sig trygg och få självförtroende som elev genom att läraren förmedlar detta och 

visar intresse för personen och ser elevens behov.  

 

”Jag har jobbat jättemycket i början med att lära känna hen. För att se på det personliga 

planet vad hens styrkor och svagheter är… man lär känna gruppen, för att utifrån det 

försöka hitta vad problemet är.” 

 

Genom detta så skapas en relation där eleven känner att läraren finns för elevens skull 

och ska hjälpa eleven att komma vidare i sitt lärande. Kommunikationen med eleven 

bygger på att läraren synliggör elevens lärande och behov. Utifrån överenskommelser så 

menar lärarna att det skapas regler som blir tydliga för eleven och utformar en trygg 

miljö både för den enskilde och för gruppen. Relationen fördjupas.   

 

”Att vi lär oss på olika sätt, att jobba med det från grunden, att man behöver olika 

hjälpmedel för lärande.”  

 

Relationen byggs i klassrummet, men även enskilt för eleven när undervisningen 

individanpassas. Lärarna på lågstadiet menar att när de identifierar elevens behov så 

anpassar de undervisningen och ställer lagom med krav. Detta för att eleven ska känna 

att den lyckas och blir trygg. Detta skapar en miljö med ett tillåtande klimat.  
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”Man kan lägga upp det så att eleven får göra sådana uppgifter som ligger nära, som den 

klarar. Så att den märker att den klarar det med lite stöd." 

 

5.2.2 Uppdraget 

 

Lärarnas syn på det dubbla uppdraget och sin roll i undervisningen utgår från det sociala 

perspektivet av konfliktlösning. Lärarna trycker på att det är den kunskapsmässiga delen 

som är den väsentliga och vad de har utbildat sig för.  

 

”Man lägger väldigt mycket fokus, tid och kraft på tryggheten och det sociala spelet. Då 

underlättar det för kunskapsbiten.” 

 

Under samtalets gång, i en fokusgrupp, kommer en av lärarna fram till en ny insikt som 

bygger på relationen mellan läraren och eleven samt kunskapsinlärning. Läraren 

resonerar sig fram till hur relationsbyggandet går hand i hand med vilka krav läraren ska 

ställa på elevens inlärning. När åtgärdsprogram upprättas med kortsiktiga mål blir 

elevens utveckling tydlig. Genom att sätta ord och uttrycka detta synliggörs processer i 

hur åtgärdsprogrammet leder till medvetenhet för både lärare, elev och vårdnadshavare.    

 

 

”Det är några elever som jag har åtgärdsprogram på, där känner jag att jag har nått 

längre, det känns i alla fall så. Jag upplever att de har kommit loss lite, går framåt… och 

då funderar jag på, vad beror det på? Jag vet att jag har satsat mer socialt på dem, att lära 

känna dem. Det kan bero på olika saker men jag vet att jag har satsat engagemang, att lära 

känna dem bättre, pratat med föräldrar, gett individanpassade uppgifter, gett strategier och 

så. Likaså till föräldrarna.”  

 

Läraren ser och kopplar åtgärdsprogrammet till sin egen arbetsinsats och vad hennes 

sociala engagemang har lett till. Genom att åtgärderna leder till att eleverna går framåt 

så ger det eleverna ett självförtroende och synliggör deras lärande för dem själva.  

 

”De har förstått att det här är bra för dem… det här är bra för mig… det går lite lättare… 

jag förstår lite mer… sen tänker nog inte de på att jag har satsat på att jag har lärt känna 

dem lite mer. De tar för givet att jag ska känna dem och veta allt… hur de mår… och hur 

de har det.” 

 

5.2.3 Arbetslagets betydelse 

 

Arbetslaget är också en del som lärarna lyfter och dess betydelse. Genom att ta del av 

varandras erfarenheter och samtala kring elevers behov så utvecklas ett 

erfarenhetsutbyte där lärarna stärks i sin yrkesroll. För att arbetslaget ska fungera på 

detta sätt krävs det att man vågar dela med sig av både svårigheter och framgångar. 

Genom bl.a. matematiklyftet har lärarna fått verktyg som utvecklar det kollegiala 

samtalet.  

 

”Man reflekterar över sig själv, hör vad andra har gjort och vi stöttar varandra i vår 

matematikundervisning.”  
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Det kollegiala lärandet leder till en öppen kommunikation där man kan fråga varandra 

och utbyta tankar samt utvecklar den professionella yrkesrollen. Utifrån detta kan man 

sedan gå ett steg vidare och se situationen istället för det personliga. 

 

”Jag tror att man lätt ser det som kritik mot min person.”     

 

Läraryrket har traditionellt sett varit ett ensamyrke. Nu börjar lärare se fördelar med att 

vara en del i ett arbetslag för att utbyta tankar och erfarenheter och på så sätt utveckla 

undervisningen.  

 

5.2.4 Analys – Lärares syn på sitt uppdrag 

 

Persson (1998) anser att ett relationellt perspektiv är att föredra framför ett kategoriskt 

och att specialpedagogiskt arbete bör utgå från detta. Den specialpedagogiska 

verksamheten sedd ur ett relationellt perspektiv blir ett långsiktigt arbete som innefattar 

alla lärare och kräver att skolans organisation genomlyses. Under en övergångsperiod 

kan båda perspektiven verka parallellt i arbetet kring den specialpedagogiska 

verksamheten som ska integreras i den vanliga undervisningen. Uppföljning och 

utvärdering av specialpedagogiska insatser blir naturliga inslag i skolans verksamhet. 

Skolans analys av elevers svårigheter läggs ofta på eleven visar Hjörne & Säljös (2008) 

studie. Det är sällan som undervisningen ifrågasätts och hur den bedrivits, om 

pedagogiken är lämplig eller om läraren gör ett fullgott arbete, vilket även Lindqvist 

(2013) menar. Backlund (2007) ser i sina resultat att det var få skolor som hade 

riktlinjer för lärares ansvar och att lärarna erbjöds handledning.  

 

Lärarna i denna studie utgår från det relationella perspektivet i sina resonemang och ser 

vikten av dess betydelse. Den specialpedagogiska verksamheten kring åtgärdsprogram 

relateras till den egna arbetsinsatsen. Åtgärderna som kommunicerats ger både eleverna 

och läraren ett relationsutvecklande arbetssätt som synliggör lärandet och integreras i 

den ordinarie verksamheten. Detta leder till att klassrumsarbetet utvecklas och det 

specialpedagogiska arbetet har blivit en naturlig del av klassundervisningen. 

Organisationen med arbetslag och det kollegiala lärandet där lärarna stärks i sin 

yrkesroll ser lärarna som viktiga komponenter. Samtal och erfarenhetsutbyte i 

arbetslaget efterfrågas då det kollegiala lärandet utvecklar den professionella 

yrkesrollen. Även Persson (1998), Nilholm (2007) och Lindqvist (2013) lyfter 

betydelsen av det kollegiala lärandet och den specialpedagogiska verksamheten som ett 

naturligt inslag i klassrumsundervisningen.  

 

Arbetslagets betydelse lyfter lärarna som meningsfullt och genom det kan de påverka 

sin arbetssituation. Det kollegiala lärandet utvecklar lärarnas hanterbarhet av sina egna 

och varandras resurser då de delar erfarenheter, vilket även Mc Kinsey (2007) menar. 

Genom fokusgruppsintervjun lyftes arbetet kring åtgärdsprogram av en lärare. 

Resonemanget ledde till en begriplighet för hela gruppen och åtgärdsprogrammets 

betydelse lyftes till en ny nivå där det specialpedagogiska arbetet synliggjordes. Detta 

leder till och skapar en meningsfullhet i att hantera krav, att utveckla sin profession och 
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undervisningen genom det relationella perspektivet. Detta förstår vi som en känsla av 

sammanhang för lärarna. När lärare får tid att resonera kring sitt uppdrag framträder 

delar för dem som kan tyckas självklara men som behöver kommuniceras och vändas 

och vridas på. Detta för att ses ur ett nytt perspektiv. Resonemanget synliggjorde 

specialpedagogikens uppdrag och kärnan i lärarens uppdrag framträdde. Genom att 

lärarna själva kom fram till detta kan de därmed ställa krav på Elevhälsans arbete och 

det stöd de får därifrån. Förhoppningsvis leder detta till att Elevhälsans arbete utvecklas 

och möter lärarnas behov. Hjörne & Säljö (2008) uppmuntrar till kritiska diskussioner 

som samtalskultur för att utveckla strategier som får betydelse för elevens inlärning.  

 

5.3 Förväntningar på Elevhälsan 

 

I alla fyra grupperna råder en viss osäkerhet kring vilka som ingår i Elevhälsan och 

Elevhälsans uppdrag. Trots att alla lärare i grupperna haft elever som varit uppe i 

Elevhälsans team under läsåret. 

  

”Hur arbetar de? Jobbar teamet som ett team? Det märks inte… Vilka roller tycker teamet 

att de själva har? Det vet vi inte… Undrar om de vet det?” 

 

Att Elevhälsan består av olika kategorier minns de efterhand. Den mest anonyma rollen 

är kuratorn och den är också den nyaste i teamet. I kommunen har kuratorn funnits i två 

år på låg- och mellanstadieskolorna. 

 

 ”Kuratorn har jag bara sett en gång… skulle inte känna igen henne.” 

 

I de lägre åldrarna ser lärarna att specialpedagogen hjälpt till med det sociala klimatet i 

klassen och funnits med vid behov.  

 

 ”Specialpedagogen har en oerhört stor social kompetens… En enorm kompetens.” 

 

Alla lärare är överens om att deras förväntningar på teamet är att de ska få stöttning när 

det behövs. Lärarna frågar efter uppföljning från Elevhälsoteamet och att teamet delger 

varandra de olika delarna kring en elevs hela situation. Likaså är återkoppling från 

teamet viktigt.  

 

”Det kan vara att någon av dom säger: vi har gjort detta… Nästa steg är detta…” 

 

Lärarnas syn på speciallärare är att den ska hjälpa eleverna i de olika ämnena. Den 

stöttar med undervisningen periodvis. Det kan vara att ta ut elever eller hjälpa till i 

klass, alltså arbetar specialläraren på individ- och gruppnivå. Specialpedagogen, menar 

lärarna, ser mer ur ett helhetsperspektiv och är spindeln i nätet. Den arbetar på 

organisations-, grupp- och individnivå. Rektor har det övergripande ansvaret där 

specialpedagogen är behjälplig i dessa frågor.  

 

”När man lägger organisationen ska specialpedagogen vara med och veta om klassernas 

behov. Ha ett helikopterperspektiv där.”   
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Specialpedagogens roll innebär också att lärarna förväntar sig att specialpedagogen ska 

kunna påverka på organisationsnivån. Att tillsammans med rektor planera för en god 

organisation som tillgodoser alla elevers behov. Organisationen ska kunna ändras om 

det behövs. Samtidigt styrs skolans organisation av den tilldelade ekonomiska budgeten. 

 

”Som specialpedagog måste det vara väldigt tufft att komma in och veta att det inte finns 

någon resurs att bolla med.” 

 

Skolsköterskans roll menar lärarna är rent medicinsk, vilket de förklarar är när någon 

slår sig eller behöver plåster. Hon finns inte på plats alla dagar och annars vet de inte 

riktigt vad hens uppgift är. Dessutom så är tystnadsplikten något som lärarna 

återkommer till som ett hinder för samarbete kring eleverna.  

 

 ”Skolsköterskan, där får man aldrig någon diskussion.” 

 

Lärarna efterlyser en flexibilitet i organisationen som uppstår löpande under läsåret. 

Detta innebär också att behoven hos eleverna kan tillgodoses när de uppstår. Vidare 

diskuterar en fokusgrupp Elevhälsoteamets betydelse när kollegor inte längre klarar av 

sitt läraruppdrag och Elevhälsans roll i detta sammanhang.  

 

”Det kan vara arbetsrelaterat att man inte orkar med. Låter man det bara rulla på då? 

Eller sätts det in åtgärder för att underlätta?” 

 

Lärarna efterlyser stöd för att själva känna sig sedda, trygga och orka. Dessa krav har de 

på rektorn och på Elevhälsoteamet, men även att arbetslaget ska kunna fylla den 

funktionen i viss mån. Om en klass är krävande krävs det mod att våga tala om 

svårigheterna. Där kan arbetslaget stötta och ha en pysfunktion, som innebär att man 

som lärare kan prata av sej och kollegor lyssnar. Lärarna förväntar sig att det ska leda 

till något konstruktivt. När något uppstår behöver läraren hjälp och förväntar sig att det 

blir så också.  

 

”Det ska drivas uppifrån… man ska få puschen… av rektorn och hela organisationen.” 

 

I en grupp uttrycks en saknad av samarbete från lärarna med Elevhälsoteamet. 

Förväntningarna är höga när läraren behöver hjälp och de uppfylls inte i den grad 

lärarna förväntar sig. Lärarna ser sig som betydelsefulla för eleven och i de lägre 

åldrarna trycker lärarna på fostransrollen också och inte enbart lärandet. 

 

                     ”Läraren är mer mamma i de lägre åldrarna… vi fostrar mycket i skolan.” 

 

 Därmed är läraren den som borde ha all information kring eleven och finnas med i 

teamets arbete kring pågående åtgärder och vad som blir nästa åtgärd. Detta uppfattar 

lärarna ser olika ut och fungerar på olika sätt och de saknar den delaktigheten då de ser 

sig själva som en viktig del i arbetet. 
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”Den eleven jag har… Vem har information om den eleven? För det är aldrig någon som 

frågat mej… Det tycker jag är märkligt…”  

 

5.3.1 Analys – Förväntningar på Elevhälsan 

 

Lindqvist (2013) forskning visar att det finns skilda förväntningar på specialpedagogen 

och dennes arbetsuppgifter. Lärare förväntar sig att specialpedagoger ska arbeta 

individnära istället för med förebyggande skolutveckling. Lärarna i vår studie visar en 

medvetenhet kring speciallärarens och specialpedagogens roller. De kunde tydligt 

särskilja de båda rollerna. Detta ser vi som resultat av ett medvetet långsiktigt arbete 

kring elevernas behov av stöd.  

 

Lärarna i studien efterfrågar stöd vid behov, uppföljning samt återkoppling från 

Elevhälsan kring elevs situation. Guvå (2012) lyfter olika föreställningar om 

Elevhälsan. Utifrån lärarnas förväntningar ser vi att de olika insatserna och arbete 

kretsar kring elevs behov. Här ser vi att arbetet från Elevhälsan och förväntningar på 

Elevhälsans arbete fortfarande kretsar kring akuta insatser. Det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet lyser med sin frånvaro. Enligt Skolinspektionen (2010) blir 

förväntningarna att Elevhälsan ska lösa problem istället för lösningar på organisations- 

och gruppnivå. Enligt den nya skollagen (2010:800) är Elevhälsans uppgift att främst 

vara förebyggande och hälsofrämjande i syfte att stödja elevens utveckling. Detta ser vi 

som ett utvecklingsområde utifrån lärarnas upplevelser. Elevhälsoteamet behöver 

tydliggöra de olika rollerna som ingår, likaså tydliggöra sina egna roller inom teamet 

och för lärarna. Elevhälsans arbete bör involvera lärarna mer och utgå från lärarnas 

önskan om delaktighet på alla nivåer. Detta får stöd i Socialstyrelsens och Skolverkets 

(2014) syfte med en samlad Elevhälsa där Elevhälsan ska samverka med lärarna och 

leda till beslut om specialpedagogiska åtgärder för eleven.    

 

När avsaknaden av begriplighet, både i Elevhälsoteamet och bland lärarna brister, då 

blir förväntningarna svåra att möta från båda håll. När det inte är begripligt kan vi inte 

hantera det oförutsägbara vilket gör att vi hamnar i akuta situationer som ska lösas. 

Deltagarna i Elevhälsoteamet behöver själva kunna lita på och räkna med varandra, 

vilket inte verkar vara fallet på dessa skolor. Detta blir synliggjort på klasskonferenser 

vilket lärarna säger men även med utgångspunkt i teamets arbete. Utifrån de krav som 

ställs idag behöver lärares förväntningar och Elevhälsans uppdrag ses över för att de ska 

kunna hantera uppdraget. För att meningsfullhet kring uppdraget ska utvecklas behövs 

professionellt samarbete som möter behoven på skolan inom de olika nivåerna. För att 

synliggöra förutsättningar och skolans kärnuppdrag behöver alla hjälpas åt. Detta 

styrker Hylander (2011) och menar, att om Elevhälsoteamen ska fungera, krävs ett 

genomgripande arbete på arbetsplatsen där man diskuterar hur det hälsofrämjande 

arbetet ska utformas, dels för varje yrkeskategori i teamet, teamet som helhet men också 

för skolan som organisation.  
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5.4 Upplevelsen av stödet från Elevhälsan 

 

Lärarna är ganska eniga kring specialpedagogen och dess roll och ser specialpedagogen 

som den specialpedagogiska kompetensen i elevhälsoteamet.  

 

”Specialpedagogen behöver vara en riktig bläckfisk, spindeln i nätet, som har en 

övergripande koll på läget”. 

 

De övriga kompetenserna i Elevhälsoteamet är svårdefinierade och diffusa för lärarna. 

Både den medicinska och den sociala kompetensen i Elevhälsoteamet behöver 

tydliggöras. Lärarna menar att den behöver tydliggöras både mot dem själva men också 

inom teamet. Vem gör vad? Detta synliggörs t.ex. under klasskonferenser.  

 

”Jag tror det behöver tydliggöras… behöver bli tydligare vad och vem man ska rikta sig 

till… eftersom det sitter så många olika kompetenser.” 

 

Under klasskonferenserna blir det extra tydligt när alla roller inte är klargjorda och de 

olika kompetenserna går in på varandras områden. Detta leder till otydlighet för alla 

närvarande.  

 

”Vid problem och akuta situationer har man jättestora förväntningar på Elevhälsan, man 

står ju bara där och väntar, lös problemet, snabbt.”  

 

De olika kompetenserna som finns representerade i teamet är svåra att definiera och 

särskilja. Det blir då svårt att i de olika grupperna definiera vilket stöd lärarna förväntar 

sig från teamet. I gruppen med lärare från mellanstadiet är lärarna eniga om att när en 

elev tas upp i teamet så får teamet ta sitt ansvar. 

 

”När jag har lyft att en elev är i behov av stöd… kan jag luta mej tillbaka och tänka att 

detta sköter dom.” 

 

Lärarna har också förväntningar på varje enskild representant från teamet och att den 

personen ska framföra lärarnas behov i teamet.  

 

”När jag pratat med den önskar jag att den är mitt språkrör och för fram det till 

skolledning. För fram information till Elevhälsoteamet.” 

 

De grupper med lärare från lågstadiet ser det centrala att få stöd i klassrummet med att 

anpassa, individualisera och utveckla undervisningen som det största behovet. Där ser 

de specialpedagogen som en viktig kompetens som ger dem det stöd de har behov av 

och förväntar sig få. 

 

                  ”Vår specialpedagog är fantastisk med detta… hur vi ska arbeta.” 

 

Teamets arbete styrs av elevhälsoplanen. Det är ett dokument som lärarna samtalar 

kring och lyfter betydelsen av dess utvärdering och revidering. Likaså att det är viktigt 

att få hjälp direkt när en elev lyfts till Elevhälsoteamet. Det ska inte finnas formella 
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hinder som att vissa blanketter ska fyllas i och eleven ska kartläggas utan eleven ska få 

hjälp när lärarna efterfrågar detta.  

                      

”Det tar för lång tid innan barnet får hjälp… Vi sitter inte och rullar tummarna.” 

 

Återkoppling från teamet och beslut kring åtgärder samt vem som ansvarar i teamet är 

lärarna tydliga med att de saknar. De förväntar sig också att rektor är mer delaktig i 

arbetet kring dessa elever och de pedagogiska organisatoriska faktorer som påverkar 

eleverna ska kommuniceras och ledas av rektor i samarbete med lärarna. Detta menar de 

är viktigt för skolans organisation och lärarna ser det som betydelsefullt.  

 

”Rektorn borde vara med i hela processen och hålla i allt eftersom rektor beslutar.”  

 

Sammanfattningsvis önskar lärarna mer delaktighet och insyn i teamets arbete samt stöd 

i form av återkoppling och information kring nästa steg. Likaså att få tid till att forma 

tankar och utveckla undervisningen så att alla elever ges möjlighet till lärande.  

 

5.4.1 Analys – Upplevelsen av stödet från Elevhälsan 
 

Specialpedagogens roll är inarbetad och tydlig. Lärarna själva ser specialpedagogens 

arbete som skolutvecklande men även som stöd som bygger på insatser på flera nivåer, 

vilket även innebär ett utvecklande arbetssätt gentemot eleverna. På dessa skolor har en 

viss förändring skett, precis som Lindqvist (2013) menar. I ett kompensatoriskt 

perspektiv fokuseras specialpedagogens uppdrag på att arbeta på flera nivåer, vilket 

bidrar till tydlighet och att elevernas lärande hamnar i fokus. Detta syns i lärarnas sätt 

att resonera kring elever i behov av stöd och i synen på det egna uppdraget. Det 

kompensatoriska perspektivet som Nilholm (2007) framhäver är tydligare i de lägre 

åldrarna utifrån lärarnas resonemang. På mellanstadiet har arbetet inte kommit lika långt 

då ett kritiskt perspektiv går att urskilja.  

 

Hjörne & Säljö (2008) menar att Elevhälsoteamets arbete systematiskt måste byggas 

upp och utvecklas genom studier av andras utvecklingsarbeten, litteratur i ämnet och 

diskussion. Behovet av kvalificerad handledning samt rektorns roll i detta arbete bör 

utvecklas. Utifrån Gustafssons (2009) tankegångar kring en Elevhälsa som vill 

åstadkomma en verklig förändring krävs att arbetet blir målmedvetet, grundligt och 

långsiktigt. Erfarenheten är att många åtgärder som sätts in beslutas på ett alltför tunt 

underlag. Detta vittnar lärarna om när de resonerar kring resurser och synen på särskilt 

stöd. Det speglar också hur lärarna upplever vilket stöd de får från Elevhälsan.  

 

För att ett team ska fungera som ett team så måste alla begripa varandras roller samt 

hantera de olika kompetenserna så att de kommer till sin rätt. Teamets betydelse och hur 

man hanterar ett användande av ett team skapar en meningsfullhet, då man är delaktig 

och samverkar med och inom teamet. Detta leder till ett klargörande och lärarna ser 

meningen med teamets uppgift. Både Partanen (2012) och Guvå (2012) menar att det 
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kan uppstå oklarheter kring roller och ansvar om inte ett gemensamt synsätt mellan 

Elevhälsan och lärarna utvecklas. 

 

 

6. Diskussion 
 

I diskussionsavsnittet inleder vi med en metoddiskussion utifrån de metodval vi använt i 

undersökningen. Sedan följer en resultatdiskussion där vårt resultat diskuteras. Vi 

avslutar kapitlet med förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Metoddiskussion 

 

För att nå svar på undersökningens syfte och få svar på frågeställningarna har vi använt 

oss av kvalitativ metod genom fokusgruppsintervjuer. Vid intervjutillfället fick 

grupperna utgå från vinjetter för att kunna ledas in i ämnet. Grupperna valde själva 

vilken vinjett de ville utgå ifrån. Detta upplevde vi positivt då grupperna ganska snabbt 

fokuserade på ämnet. Detta val av metod anser vi passar vårt syfte och våra 

frågeställningar väl och vi ser att det kan höja tillförlitligheten i vår studie. Resultatet 

som vi fått anser vi vara godtagbart utifrån datainsamlingsmetoden.   

 

Moderatorns roll upplevde vi som ny för oss och något som vi hade behövt träna på och 

utveckla. Visserligen valde vi i denna studie att ha en mer anonym roll som moderator, 

och istället låta gruppen driva samtalet. Hade vi fått tillfälle att återkomma till 

grupperna hade vi haft möjlighet att utveckla detta och på så sätt höja tillförlitligheten.  

 

På grund av tidsbrist hade vi bara möjlighet att intervjua varje grupp vid ett tillfälle. Om 

vi hade haft möjlighet att gå tillbaka och ställa fler frågor för att fördjupa vår kunskap 

skulle vi kommit vidare i vår frågeställning. Detta hade lett till att vi hade kunnat ringa 

in vad deltagarna säger och vad de egentligen gör och effekterna av det, vilket också 

hade kunnat bidra till att höja tillförlitligheten i studien. Då hade vi utifrån vår teori 

kunnat bygga vidare på den kunskap vi fick vid första intervjutillfället och fördjupa 

kunskapen genom att leda intervjudeltagarna i frågor kring faktorerna som bidrar till att 

det fungerar och identifiera de sammanhang. Vi skulle fått möjlighet att ställa fler och 

mer fördjupande frågor samt hitta alternativa förklaringar, vilket hade bidragit till att 

identifiera och lägga kraften på det som fungerar.  

 

Intervjuerna genomfördes i en för lärarna välkänd miljö. Intervjuerna spelades in och 

ljudkvalitén blev god då inga störningsmoment förekom och transkriberingen kunde 

genomföras ordagrant. Intervjuerna gav oss ett gediget material att utgå ifrån i studien 

då sammanlagt 22 lärare har fått dela med sig av sina tankar. Med ett så stort material 

kan det vara svårt att hitta kärnan i vad lärarna uttrycker, vilket kan leda till att 

tolkningen blir svår att sammanställa. 
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Brymans (2008) resonemang kring trovärdighet innebär att forskarens redogörelse och 

motivering av valen i forskningsprocessen uppfyller studiens krav på trovärdighet. Detta 

har vi försökt att fullgöra genom att tydliggöra forskningsprocessen. Vi har använt oss 

av Antonovskys (2005) teori KASAM samt olika forskningsperspektiv i vårt arbete med 

analysen av resultatet.   

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna studie är att undersöka lärarnas förväntningar på Elevhälsans arbete 

och hur de upplever stödet därifrån. Vår avsikt är att utveckla kunskap kring vilka 

förväntningar lärare på Elevhälsans arbete är samt identifiera vilket stöd lärarna behöver 

från Elevhälsan.  

 

Resultatet av vår studie visar att Elevhälsan på dessa skolor behöver utveckla sitt arbete 

som team både inom och utom gruppen. Lärarna kan inte tydligt precisera Elevhälsans 

arbete eller de olika rollerna inom teamet. Kuratorns roll är den senast tillkomna i 

teamet varför lärarna har svårt att uttrycka klart vad de kan förvänta sig av kuratorn. 

Skolsköterskans roll är en medicinsk kompetens och lärarna återkommer till att 

tystnadsplikten är ett hinder som påverkar samarbetet. Specialpedagogens roll verkar 

inarbetad och finns i de tre olika nivåerna, organisations-, grupp- och individnivå. 

Specialpedagogen beskrivs som spindeln i nätet och rektorns samarbetspartner. Utifrån 

detta blev också förväntningarna på Elevhälsan svåra att uttrycka mer specifikt för 

lärarna. Skolan som organisation behöver se över sin verksamhet då alla på 

arbetsplatsen måste diskutera fram hur de ska arbeta hälsofrämjande på den egna 

skolan, vilket även Hylanders (2011) rapport visar.  

 

Förväntningar på att teamet ska lösa akuta situationer som uppstår i skolans vardag 

finns det fortfarande inslag av. Återigen behöver det genomgripande arbetet genomsyra 

alla delar i organisationen. Alla behöver ta ett gemensamt ansvar för att hitta den 

gemensamma kärnan. Uppdraget blir att identifiera kärnan på alla nivåer i 

organisationen. Detta kan vi koppla till Gustafssons (2009) tankar kring Elevhälsans 

uppdrag. Ett förebyggande arbete som består i att främja elevernas hälsa. Arbetet börjar 

i klassrummet där klassläraren eller mentorn är bland de viktigaste i mötet med eleven 

och dess föräldrar. Elevhälsoteamet ska ge det dagliga elevhälsoarbetet både stadga och 

djup samt ta sig an de elever som är i behov av särskilt stöd. En Elevhälsa som vill 

åstadkomma en verklig förändring måste arbeta mer målmedvetet, grundligt och 

långsiktigt. Lärarnas erfarenhet visar sig också vara, som Gustafsson (2009)  påpekar; 

att många åtgärder som sätts in beslutas och utförs på ett alltför tunt underlag. Här ser vi 

att Elevhälsans uppdrag och implementeringen av dess uppdrag är nytt för alla, vilket 

leder till ovanstående konsekvenser med otydliga roller och otydliga uppdrag på alla 

nivåer i skolans organisation.  

 

Lindqvist (2013) har i sin forskning funnit att de flesta, i de undersökta yrkesgrupperna 

inom skolan, menar att orsaken till att ett barn är i behov av särskilt stöd beror på att 
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barnet har individuella brister. Få svarade att det kunde bero på att vissa grupper eller 

klasser kunde fungera dåligt eller att det fanns brister i undervisningen hos vissa lärare. 

Här ser vi en utmaning i Elevhälsans arbete med att genomföra en synvända från brister 

hos eleven till att synliggöra bristerna på grupp- och organisationsnivån. Lindqvist 

(2013) visar också på att specialpedagogens uppdrag varierar men specialpedagogens 

främsta uppgifter är att ge stöd till pedagoger men också till ledningen för att skolan ska 

utvecklas så att måluppfyllelsen för alla elever ska öka. Specialpedagogen ska arbeta 

med förebyggande skolutveckling samt inriktas på grupp- och organisationsnivå och 

insatser på flera nivåer ger framgång på individnivå. Detta skriver även Socialstyrelsen 

och Skolverket (2014). Vi ser detta som en inkörsport till att skapa förändringar på 

dessa nivåer med specialpedagogens kompetens. Genom ett tydliggörande av uppdaget 

för specialpedagogen så kan ett utvecklingsarbete skapas. Specialpedagogen ska i 

samarbete med läraren finna elevgruppens utvecklingsbehov på generell och individuell 

nivå. På så sätt utvecklas lärmiljön så att den kan möta alla elever. 

 

Lärarna i denna studie vänder och vrider på sitt uppdrag och ser arbetslaget och det 

kollegiala lärandet som en del i det gemensamma ansvaret kring elevernas 

måluppfyllelse och klassrumsundervisningen. Det specialpedagogiska arbetet är på väg 

att integreras i den ordinarie undervisningen som bygger på ett relationsutvecklande 

arbetssätt. Här behöver Elevhälsans arbete haka på så att uppdraget blir en gemensam 

utmaning där rätt insatser identifieras och flera perspektiv möts för att skapa en bredare 

förståelse.  

 

Synen på särskilt stöd behöver bli ett gemensamt utvecklingsområde där organisationen 

bör genomlysas. Några exempel på frågor som vi får blir följande: Är undervisningen 

tillräckligt väl organiserad?  Har resurserna använts på rätt sätt? Hur är skolans förmåga 

att förstå och möta elevers olika behov? Detta blir skolans kärnuppdrag att se och förstå, 

därefter att anpassa undervisningen och ge stöd som stödjer kärnverksamheten.  Därför 

ser vi att vårt resultat dels stämmer överens med annan forskning och även är viktig för 

skolutvecklingen så att skolor kan möta alla elever. 

 

Hur gör vi då detta, organiserar Elevhälsans organisation så att skolutveckling blir vad 

alla efterfrågar? Finns det skolor som har lyckats? Hur har de i så fall gjort? Detta är 

frågor som uppstår på resans gång i slutet av vårt arbete som skulle vara intressant att 

fördjupa sig i och intressant att forska vidare i. Ett annat perspektiv är att forska kring 

Elevhälsoteamen och deras syn sitt arbete.  

 

Som en avslutning på vårt arbete vill vi genom ett citat från en av deltagarna i vår studie 

visa på hur några lärares resonemang ledde fram till en uppfattning av Elevhälsan som 

verksamhet: 

 

”- Vill undvika att säga: Undra vad dom på Elevhälsoteamet gör? Vi vill ju kunna säga, 

vad gör vi på Elevhälsoteamet… Då förstår ni varför namnet Måndagsklubben dök upp.” 
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Bilaga I, Missivbrev 

 

Missivbrev till pedagogerna 

 

Hej! 

 

Vi heter Carina Sjöqvist och Nahide Zogaj och läser specialpedagogprogrammet vid 

Linnéuniversitet i Växjö. Nu är vi inne på vår sista termin och är i full gång med att 

skriva vårt självständiga arbete i specialpedagogik. Vårt valda ämne är: lärarnas 

förväntningar på Elevhälsan.  

 

Syftet med detta arbete är att belysa Elevhälsans funktion utifrån lärares perspektiv. Vi 

vill undersöka lärares förväntningar på Elevhälsans arbete och det stöd de upplever att 

de får från Elevhälsan.  

 

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring ämnet men vi har också för avsikt att 

ta hjälp av er pedagoger genom fokusgrupper. Då ges vi möjlighet att undersöka vad ni 

gruppdeltagare tycker om ämnet, men också hur ni beskriver era erfarenheter och 

åsikter och vilka argument som ligger till grund för era ställningstaganden kring ämnet. 

Detta skulle vara värdefull information för oss och vårt arbete. Vi beräknar att 

fokusgruppstillfället tar ca 1 – 1,5 timma och med förhoppning om en givande 

diskussion. För att underlätta transkriberingen av materialet önskar vi spela in tillfället.  

 

Vid fokusgruppstillfället kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (www.ve.se). Detta innebär att ditt deltagande är frivilligt och om du så skulle 

vilja så kan du när som helst avbryta ditt deltagande. Materialet behandlas konfidentiellt 

och resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål. Det godkända arbetet 

kommer vara en offentlig handling som kan läsas av allmänheten. Dock kommer inga 

namn finnas med.  

 

Vi hoppas och ser fram emot ert deltagande och samarbete. Om ni har några frågor eller 

funderingar är ni välkomna att ringa eller maila oss eller vår handledare. 

 

Med vänliga hälsningar 

Carina Sjöqvist och Nahide Zogaj 

 

Carina Sjöqvist   Nahide Zogaj 

Telefon: 

Mailadress:  

 

Handledare: 

Margareta Stigsdotter Ekberg  

 

 

http://www.ve.se/
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                                                                                                 Bilaga II, Vinjetter 

 

 

 

 

Ämnesområden att utgå ifrån kring vinjetterna. 

 

Elevperspektivet utifrån särskilt stöd 

Lärarnas egen del i undervisningens utformning och skicklighet 

Framgångsfaktorer i klassrummet/ på skolan 

Synen på särskilt stöd? 

Synen på specialundervisning? 

Synen på speciallärarens/specialpedagogens uppdrag? 

Vilken diskussion finns kring resurser och hur de används? 

Förväntningar på specialpedagogisk kompetens? 

Förväntningar på social kompetens? 

Förväntningar på medicinsk kompetens?  

Synen på det dubbla uppdraget? 

 

 

 

Vinjett 1 

 

Kim är 11 år och går i 5:e klass. Hen har ganska lätt för att hänga med i skolans 

undervisning men på sina egna villkor. Hen hamnar ofta i konflikter med både barn och 

vuxna. Detta beteende leder till att Kim har mycket att hålla reda på i klassrummet. Kim 

har svårt med koncentrationen och klarar knappt att få godkänt på proven vilket har lett 

till att läraren har svårt att godkänna Kim i skolämnena. Kim uppsöker ofta skolsyster 

för att hen har magont.  

 

Vad göra? 

 

 

 

Vinjett 2 

 

Alex, 10 år, har precis börjat årskurs 4. Alex visar direkt svårigheter med att följa med i 

undervisningen. Hen har störst svårigheter med läsningen vilket oroar lärarna. Alex 

visar också svårigheter med matematiken där hen är ojämn i sina kunskaper. Alex blev 

godkänd på Nationella proven i åk 3. Hen är mycket osäker, har dåligt självförtroende 

och blir lätt ledsen. Föräldrarna menar att hen kommer att mogna med åldern. De 

efterfrågar stöd och vad skolan har för möjligheter att hjälpa Alex.   

 

Vad göra?  

 


