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Sammanfattning     
Specialpedagoger har ett ansvar för att samverka med övriga yrkesgrupper i elevhälsan och 

med pedagogisk personal för att skapa förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling. 

I de uppdragsbeskrivningar och direktiv som finns för elevhälsan och det specialpedagogiska 

uppdraget understryks nödvändigheten av samverkan. Syftet med denna studie är att närmare 

undersöka hur specialpedagoger i gymnasieskolan upplever den del av professioner som 

handlar om samverkan. Vi utgår ifrån en kvalitativ metod och har genomfört intervjuer med 

specialpedagoger som empiri och har inspirerats av kulturanalysens dimensioner för att 

kategorisera specialpedagogernas beskrivningar och sätter det som framkommer i relation till 

yttre ramar för skolans elevhälsoarbete. Teorier om grupptillhörighet och tvärprofessionella 

team relateras också de till specialpedagogernas uttalanden. Resultatet visar att 

gymnasieskolan är en komplex verksamhet där verkningsfull samverkan blir en utmaning, då 

en kultur med flera olika perspektiv blir synlig. Ansvaret för samverkan kring elever i behov 

av stöd samt för utveckling av det förebyggande och hälsofrämjande arbetet vilar tungt på det 

lokala elevhälsoteamen och i specialpedagogernas beskrivningar tonar begreppet samsyn fram 

som en viktig faktor för att utveckla arbetet med samverkan. Kulturen i förhållande till de 

yttre ramarna skapar ett frirum för att utveckla det gemensamma elevhälsoarbetet. 

Aktörsberedskapen framstår som varierande på de olika skolorna, vilket utgör ett dilemma för 

utvecklingsarbetet.  
 
Nyckelord   
Specialpedagogik, samverkan, elevhälsa, tvärprofessionella team, gymnasieskolan, samsyn, struktur, 
styrning, frirum, kulturanalys. 
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1 Inledning  
Alla skolhuvudmän är ålagda att ha en samlad elevhälsa som ska omfatta medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Idén men elevhälsa är att stödja 

elevers utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsans uppdrag innebär ett hälsofrämjande 

och förebyggande arbete där fokus bör vara att undanröja hinder för elevers lärande och 

utveckling. Varje profession har ett särskilt ansvar att, utifrån sin specifika kompetens, 

samverka med övriga professioner både inom elevhälsan och med övrig personal i skolan 

(Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Tydlighet i uppdrag, regler, rutiner, arbetsfördelning, 

mål, samt ett gemensamt förhållningssätt och respekt för allas kompetens framställs som 

väsentligt för att lyckas i arbetet. Att det finns en gemensam bild av vad det hälsofrämjande 

och förebyggande arbetet innebär är en förutsättning för arbetet, liksom regelbundenhet i 

samverkan mellan elevhälsan och övrig personal. Speciallärare och specialpedagoger har en 

fördjupad kompetens då det gäller att stödja elever i svårigheter och kan göra stora insatser 

för dessa elever. En förutsättning för att detta ska lyckas är emellertid att det skapas nära 

samverkan mellan speciallärare, specialpedagoger och lärare där man har ett gemensamt 

ansvar för stödets innehåll och utformning. Brister i resurser till specialpedagogiska insatser, 

samt bristande strukturer för den kontinuerliga samverkan mellan elevhälsan, pedagoger och 

annan personal lyfts fram som problematiskt.   

 

Forskning kring hur elevhälsans arbete och samverkan utformas i verksamheterna utifrån det 

uppdrag som ålagts skolorna har ännu inte nått någon större omfattning, men den av 

regeringen initierade SOU-utredningen om förstärkt elevhälsa (Regeringen, 2018), som 

beräknas vara klar i januari 2019 visar att området betraktas som angeläget. Orsaken till 

utredningen anges vara att brister i elevhälsoarbetet kan kopplas till att elever inte i tillräckligt 

hög utsträckning får den hjälp de har rätt till och att jämlikheten brister, då olikheter mellan 

skolors elevhälsoarbete är markant. Vikten av att utforma det förebyggande och främjande 

elevhälsoarbetet inom skolorna understryks även av det stödmaterial som sedan 2015 finns att 

tillgå via specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM,2018a). Data från kursens deltagare 

har nyligen sammanställts och belysts utifrån olika forskningsperspektiv (SPSM, 2018b). 

Utifrån det specialpedagogiska uppdraget är elevhälsans och specialpedagogens arbete 

angeläget att undersöka för att synliggöra de yrkesverksammas upplevelser av främjande och 

hindrande faktorer i samverkan kring arbetet med elevernas utveckling och lärande. I denna 

studie beskrivs begreppet samverkan samt riktlinjer och uppdrag för elevhälsan och 
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specialpedagogen. Därefter presenteras tidigare forskning med fokus på samverkan mellan 

olika yrkesgrupper samt specialpedagogens roll. En beskrivning av teorier kring frirum, 

kulturanalys, grupper och tvärprofessionella team följer därefter. Det empiriska materialet 

består av intervjuer med specialpedagoger som är verksamma i gymnasieskolan. Resultatet av 

intervjuerna presenteras, analyseras och diskuteras sedan i relation till teorier och 

tidigare forskning.   

  

Vår förhoppning är att vår studie ska bidra med ökad kunskap och förståelse för hur 

samverkan kan utformas för att skapa förutsättningar för ett hälsofrämjande och förebyggande 

arbete för alla elevers bästa. Vårt val att intervjua specialpedagoger har sin grund i att vi 

funnit att yrkesgruppen ofta utgör elevhälsans specialpedagogiska kompetens. Då vi också 

valt att studera till specialpedagoger betraktar vi syftet som relevant utifrån vår förståelse av 

utbildningens mål. Vi menar att samverkan inom elevhälsan, och med övrig pedagogisk 

personal är en väsentlig del i uppdraget som specialpedagog.  

 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur specialpedagoger upplever den del av professionen 

som handlar om samverkan med elevhälsan och pedagogisk personal i gymnasieskolan 

fungerar. 

Samverkan belyses ur tre dimensioner: 

• Samverkansdimensionen 

• Planeringsdimensionen 

• Förändringsdimensionen 

De tre dimensionerna ger gemensamt uttryck för vilken beredskap och vilja, aktörsberedskap, 

skolan har till utvecklingsarbete.  

Våra frågeställningar är: 

Hur utformas samverkan? 

Vad innehåller den gemensamma samverkan?  

Vilka önskemål om förändringar synliggörs? 

Vilken aktörsberedskap blir synlig? 
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3  Bakgrund  
Detta avsnitt syftar till att teckna en bild av riktlinjer och uppdrag för elevhälsan och 

specialpedagogen, samt behovet av samverkan i skolans arbete. Studiens centrala begrepp 

tydliggörs i presentationen.  

3.1 Elevhälsan   
Begreppet elevhälsa är ett begrepp som myntades i samband med den statliga utredning som 

resulterade i betänkandet Från dubbla spår till elevhälsa (SOU 2000:19) där syftet var att 

kartlägga elevvårdens och skolhälsovårdens verksamheter. Avsikten var att få fram lämpliga 

åtgärder för att höja verksamhetens kvalité och effektivitet för att på bästa sätt erbjuda alla 

barn och unga en anpassad och fungerade skolsituation. I betänkandet beskrivs skolans 

befintliga elevvård och skolhälsovård som två parallella spår som nu skulle integreras till en 

gemensam verksamhet, elevhälsa. Tanken var, och är fortfarande, att elevhälsan främst ska 

arbeta hälsofrämjande och förebyggande i syfte att stödja eleverna mot de nationellt uppsatta 

kunskapskraven.  Verksamheten skulle omfatta flera olika kompetenser såsom medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska. Begreppet elevhälsa antogs av 

regeringen och finns tydligt definierat i skollagen (SFS 2010:800).    

 

I och med den nu gällande lagtexten ersattes den tidigare elevvården och skolhälsovården av 

en gemensam elevhälsa. Både elevvården och skolhälsovården hade var för sig utvecklats till 

etablerade verksamheter i skolan. Nu ställdes krav på samverkan mellan de olika 

professionerna samt samverkan med den specialpedagogiska verksamheten vilket förutsatte 

en gemensam syn på hälsa och lärande. I stället för tre olika spår skulle tidigare elevvården, 

skolhälsovården och den specialpedagogiska verksamheten med sina olika inriktningar på 

fysisk hälsa, psykiskt mående och lärande samverka och integreras i den samlade elevhälsan 

Med begreppet elevhälsa försvann de gamla beteckningarna elevvård och skolhälsovård och 

därmed förtydligades den förändrade inriktningen från ett vårdperspektiv till ett 

hälsofrämjande friskperspektiv; en tydlig förskjutning från att söka riskfaktorer till att hitta 

och bygga friskfaktorer och därmed det som bidrar till hälsa, lärande och utveckling 

(Hylander & Guvå, 2017; Runström Nilsson, 2017).   
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3.2 Riktlinjer för elevhälsans arbete 
Elevhälsan omfattas av olika styrdokument och stödmaterial. Skollagen (SFS 2010:800), 

Läroplan för gymnasieskolan (Skolverket, 2011), Vägledning för elevhälsan (Socialstyrelsen 

& Skolverket, 2016) och Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram (2014) innehåller skrivningar om elevhälsans arbete, och samverkan mellan 

skolans olika professioner.  

 

Den nya skollagen (SFS 2010:800) trädde i kraft 1 augusti 2010 och började tillämpas från 

och med 1 juli 2011. I skollagen redogörs för elevhälsans omfattning, vilka kompetenser som 

ska finnas tillgängliga och ingå, tydliga krav på hälsobesök samt att elevhälsans sjukvårdande 

del kan bistå med enklare sjukvårdsinsatser. I skollagen finns vidare beskrivet hur skolan ska 

arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd. Här framställs hur elevhälsan ska vara 

behjälplig i arbetet med det särskilda stödet och att samråd ska ske med elevhälsan gällande 

utformning av stödåtgärder och utredningar om behov av särskilt stöd. I skollagen (SFS 

2010:800) står inget om på vilket sätt samråd med elevhälsan ska utformas. Som stöd till 

elevhälsa och elevhälsans arbete finns föreskrifter i Vägledning för elevhälsan 

(Socialstyrelsen & Skolverket, 2016) och i Allmänna råd för extra anpassningar, särskilt stöd 

och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014). Vägledningen ska ses som ett kunskapsstöd för 

elevhälsans personal och skolledningen. Materialet belyser varje professions ansvarsområde 

samt områden där samverkan och samarbete krävs. Huvudansvaret för att elevhälsa finns och 

verkar på skolenheter är skolhuvudmannens, medan rektor ansvarar för sin enhets inre 

organisation. Vilket innebär att rektor bland annat ansvarar för elevhälsans verksamhet 

utformas så att eleverna får det stöd de behöver. Vidare beskrivs gällande författningar för 

elevhälsan. I materialet redogörs även för hur elevhälsans arbete kan bidra till en 

hälsofrämjande och förebyggande skolutveckling. De allmänna råden (Skolverket, 2014) 

beskriver det gemensamma ansvaret för elevhälsoarbetet, och vikten av samverkan.  

 

Alla som arbetar i gymnasieskolan ska ge eleverna stöd och stimulans att utvecklas så långt 

som möjligt, uppmärksamma och stödja elever som är i behov av särskilt stöd samt samverka 

för att utveckla goda lärmiljöer, vilket finns tydligt beskrivet i läroplanen för gymnasieskolan 

2011 (Skolverket, 2011).  

 

För att lyckas med Skollagens (SFS 2010:800) intentioner krävs att elevhälsans arbete utgörs 

av samverkan mellan elevhälsans personal och övriga personalgrupper i skolan. Elevhälsans 
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interna samverkan ska ske på olika nivåer, dels inom elevhälsan, dels med rektor och med 

lärare. För att utveckla en fungerande samverkan krävs styrning, struktur och samsyn 

(Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). De ovan nämnda styrdokumenten formar de yttre 

gränserna för verksamheten i skolan och elevhälsan genom att visa på det som ska utföras och 

vilka kompetenser som ska finnas tillgängliga för uppgiften. Hur arbetet ska gå till finns det 

riktlinjer för, som inte i detalj preciseras. I och med det skapas ett frirum, exempelvis för hur 

samverkan kan utformas utifrån lokala förutsättningar. Begreppet frirum i vår studie kan ses 

som den av specialpedagogerna beskrivna utrymme att utforma vardagsarbetet i förhållande 

till aktuella styrdokument. Vi presenterar ytterligare information om förutsättningar för 

samverkan senare i arbetet (avsnitt 3.4 och 4.1). 

 

3.3  Specialpedagogen  
Specialpedagogutbildningen har funnits i Sverige sedan 1990. Niels Egelund, Peder Haug & 

Bengt Persson (2010) beskriver att specialundervisningen kritiserades för att i alltför hög 

utsträckning verka på individnivå, vilket var ett av de starkaste skälen till att tillsätta den så 

kallade SIA utredningen (SOU 1974:53) för att granska skolans inre arbete. I 

Högskoleverkets rapport (2006:10) beskrivs att en utredning för att granska 

speciallärarutbildningen tillsattes 1986, och resulterade i propositionen 1988/1989:4, vilken i 

sin tur ledde till utformningen av specialpedagogprogrammet som från och med hösten 1990 

ersatte speciallärarutbildningen. Rolf Helldin (2007) menar att sättet att handla och 

organisatoriska lösningar inom det specialpedagogiska området kritiserats bland annat för att 

vara segregerande och differentierande. Peder Haug (1998) menar att specialpedagogiska 

insatser främst rör sig om segregerande integrering i betydelsen att insatser bygger på en 

kompensatorisk syn på svårigheter, och ett individorienterat synsätt där optimal miljö för den 

enskilde eftersträvats. Organisatoriskt har specialpedagogiska insatser skett genom enskild 

undervisning, undervisning i mindre grupp, särskola eller liknande. Birgitta Sahlin (2004) 

beskriver att speciallärarfunktionen förändrades under slutet av 1900-talet och förändringen 

uttrycks bland annat i läroplanen för grundskolan 1980 (Skolöverstyrelsen, 1980) där det 

påpekas att insatser för elever med svårigheter inte enbart får ske med speciella 

organisationsformer som exempelvis särskilda undervisningsgrupper. Specialpedagogiskt 

utbildade lärare bör också hjälpa till med åtgärdsprogram, föräldrakontakter och undervisning 

och vara en medlem i arbetsenheten. I specialpedagogutbildningen infördes handledning, samt 

skolutvecklande arbete på organisationsnivå som komplement till arbete på individ- och 

gruppnivå och för att markera att det rörde sig om en ny befattning, med vidare 
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arbetsuppgifter med enbart undervisning (Egelund, Haug & Persson, 2010). Även i 

Högskoleverkets rapport (2006:10) framkommer att specialpedagogen måste få nya 

arbetsuppgifter för att kunna omsätta det tydligt uttryckta inkluderande uppdraget i praktisk 

verksamhet. Uppdraget och ambitionen kan utläsas i målen för specialpedagogutbildningen. 

Att det förändrade uppdraget förutsätter samverkan mellan de verksamma i skolan 

understryks i rapporten (Högskoleverket, 2006:10). Sedan 2008 finns såväl speciallärar-, som 

specialpedagogutbildning, och ett skäl till att återinföra speciallärarutbildningen var att 

specialpedagogutbildningen i Högskoleverkets rapport (2006:10) kritiserades för en alltför 

stark inriktning mot handledning och skolutveckling, och för att i mindre grad vara inriktad på 

arbete med elever på individ- och gruppnivå. Även specialläraren förväntas arbeta med 

handledning, och ska verka förebyggande och de båda professionerna ska verka inkluderande.  

 

Enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100) är målet för utbildningen till specialpedagog att 

studenten ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som 

specialpedagog för barn och elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagoger ska efter 

avslutad utbildning även besitta följande färdigheter och förmågor:   
visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande 
arbete och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer,   

visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera 
svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå   

visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan med 
berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer,   

visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor 
för kollegor, föräldrar och andra berörda, och   

visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det 
pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever.  

(SFS 1993:10), bilaga 2.    

 

Högskoleverkets rapport (2006:10), som hade till uppgift att granska 

specialpedagogutbildningen, lyfter fram att utbildningsanordnare tycks ha lagt fokus på det 

som är nytt i specialpedagoguppdraget; det förebyggande arbetet, arbetet på 

organisationsnivå, utveckling av verksamhetens lärmiljö, och det handledande uppdraget. Det 

aktiva arbetet med elever har inte samma fokus enligt rapporten. I rapporten ställs även frågan 

om det är så att specialpedagoger ska kunna behärska såväl de uppgifter som tidigare 

speciallärare förväntades utföra, som en stor mängd andra uppgifter.  
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3.4 Begreppet samverkan 
Begreppet samverkan uppfattas generellt som något positivt och det är vanligt förekommande 

bland annat i den politiska diskursen samt inom myndigheter, och kan betraktas som ett sätt 

att arbeta för att lösa problem. Samverkan kan dock, enligt Myndigheten för samhällsskydd 

(2011), få många innebörder, då olika aktörer från olika verksamheter förstår samverkan 

utifrån sina perspektiv och behov. Då begreppet är centralt i vårt syfte lyfter vi här fram några 

olika innebörder, och beskriver vårt sätt att tolka och använda begreppet. Inga Lill Jakobsson 

& Marianne Lundgren (2013) beskriver begreppet samarbete, som ett överordnat begrepp, där 

samverkan utgör en del i det överordnade begreppet. Samverkan beskrivs som ett gemensamt 

agerande för att nå ett syfte. En andra definition av samverkan kommer från Myndigheten för 

Skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen (2007). Där definieras samverkan som 

att kompetenser, kunskaper och specifika resurser tillförs en uppgift som är gemensam. En 

tredje definition av samverkan belyses av Jakobsson & Lundgren (2013). I den definitionen 

betonas att samverkan ska bestå av handlingar som är målinriktade, syftet behöver vara tydligt 

med ett definierat problem, och målgruppen behöver vara avgränsad, liksom gruppen som 

samverkar. I vårt arbete använder vi begreppet utifrån den sistnämnda definitionen, med 

tillägget att olika kompetenser ingår i samverkan. I fokus för vårt arbete finns det arbete 

specialpedagogerna genomför tillsammans med andra yrkesgrupper utifrån syftet att ge 

adekvat stöd till alla elever. 

Enligt det nationella strategidokumentet för samverkan kring barns behov i samhället 

(Myndigheten för Skolutveckling, Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen, 2007) uttrycks att 

arbetet med barnens behov är ett samhällsuppdrag som innebär ett gemensamt ansvar som alla 

myndigheter delar, och är skyldiga att samverka kring utifrån en helhetssyn. Även i Skollagen 

(SFS 2010:800) uttrycks vikten av att samverka utifrån ett gemensamt synsätt. Samverkan 

mellan pedagoger, specialpedagog och annan pedagogisk personal lyfts fram, som en 

förutsättning för att skapa åtgärder för elever i behov av stöd på organisations-, grupp- och 

individnivå. Samverkan, och dess avgörande betydelse för måluppfyllelse, konstateras också i 

Utbildningsdepartementets skrift Elevens framgång - skolans ansvar (DS 2001:19). 

Elevhälsan som tvärvetenskapligt team ses som en viktig förutsättning för det främjande och 

hälsoförbyggande arbetet (Socialstyrelsen & Skolverket 2016). För att uppnå detta betonas 

samverkan samt vikten av att konkretisera hur de olika professionerna kan bidra för det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Styrning, struktur och samsyn är tre begrepp som 

framhålls som väsentliga för samverkan (Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen, 
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Socialstyrelsen, 2007; Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Styrning innebär att samverkan 

behöver legitimeras på alla nivåer. Struktur innebär att tydliggöra mål, målgrupp, syften för 

samverkan och att strukturera arbetsfördelning och rutiner. Samsyn innebär att alla 

professioner som ingår i samverkan bör behålla sin särart, men kunskap om allas 

befogenheter, och möjligheter behöver vara tydliggjorda för medlemmarna i elevhälsan såväl 

som för övrig pedagogisk personal. Om inställningen i gruppen präglas av tillit och respekt 

för varandra finns goda förutsättningar för samverkan. En gemensam syn på uppdraget, och 

arbetet det innebär, liksom en gemensam värdegrund är ytterligare förutsättningar för 

framgångsrik samverkan (Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen, 

Socialstyrelsen, 2007; Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Förutom samverkan inåt i teamet 

måste elevhälsoteamet samverka utåt med lärare. Elevhälsoteamet har i uppdrag att bistå den 

pedagogiska personalen i arbetet med att skapa goda lärmiljöer. Åt andra hållet så kan den 

pedagogiska personalen bistå elevhälsan med information som kan vara till nytta för i 

elevhälsoteamets arbete. Trots goda intentioner är det en utmaning att förena olika 

yrkeskulturer till något verkningsfullt. Detta bör ses utifrån ett historiskt perspektiv där olika 

yrkeskategorier tidigare arbetat parallellt och utifrån olika teoretiska synsätt. Nu ska de 

samverka för att skapa bästa förutsättningar för ett hälsofrämjande och 

förebyggande arbeta som i sin tur ska stödja alla elevers lärande och utveckling 

(Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). 

4 Tidigare forskning  
I detta avsnitt har vi för avsikt att presentera tidigare forskning gällande samverkan samt 

förutsättningar och faktorer som påverkar samverkan. Forskning om olika uppfattningar av 

elevhälsans arbete, tvärprofessionella team samt specialpedagogens uppdrag och yrkesroll 

redogör vi också för, utifrån vad som är relevant för studiens syfte. 

 

För att hitta relevant forskning har vi sökt vetenskapliga publikationer via söktjänsterna 

Primo, ERIC (EBSCO) och SwePub. Sökorden har varit ’elevhälsa’, ’samverkan i skolan’, 

’samarbete/samverkan i elevhälsan’, ’special educational needs coordinator’, 

’tvärproffesionella team’, ’interprofessional teams’ samt ’pupil health teams’. I den litteratur 

vi funnit har ytterligare referenser framkommit som vi då tagit del av, det vill säga att vi 

använt oss av så kallad kedjesökning (Rienecker & Stray Jörgensen, 2012).  



 9 

4.1 Samverkan – möjligheter och hinder 
Föreställningar om samverkan hos elevhälsans professioner har undersökts i en intervjustudie 

av Ingrid Hylander (2011b). Studiens resultat bygger på intervjuer i fokusgrupper där totalt 92 

informanter deltagit och där alla elevhälsans professioner funnits representerade. Resultaten 

visar att flera av elevhälsans professioner uttrycker att det finns ett motsatsförhållande mellan 

god samverkan och specialisering. Upplevelsen som framställs är att man inte bör profilera 

sig allt för mycket inom sitt yrkesområde, då det kan leda till att professionernas olika 

kompetens inte kommer eleverna tillgodo. Hylander (2011b) menar att det är av vikt att olika 

professioners perspektiv tydliggöras utan att något perspektiv dominerar, för att i slutänden 

mynna ut i en samsyn där olika perspektiv överlappar varandra. Sker inte detta är risken att 

konkurrens uppstår om hur problem ska lösas, hanteras och vem som ska ansvara för vad. 

Samverkan innebär att personer med olika utbildningar, teoribildningar, människosyn och 

förhållningssätt möts, och för att det ska fungera väl krävs interaktion för att nå en bättre 

helhet. 

Marianne Lundgren och Bengt Persson (2003) visar utifrån fallstudier att det finns en stark tro 

på samverkan som något gynnsamt, men det har visat sig att intentionerna att samverka varit 

svåra att realisera i praktiken. Hindren kan vara såväl strukturella, som organisatoriska och 

verksamhetskulturella. Resultatet av fallstudierna visar på kritiska faktorer såsom brist på tid, 

brist på politisk uppslutning kring ett tydligt syfte, samt otydlighet i uppdrag och 

ansvarsfördelning. Lundgren och Persson (2003) belyser även vikten av att alla som ingår i 

samverkan får en upplevelse av att det är till nytta. Det är också väsentligt att nå en samsyn 

kring begrepp, som exempelvis "elever i riskzon". Sammanfattningsvis krävs att samverkande 

insatser tar sin utgångspunkt i ett tydligt arbete där det är uttalat vad som ska göras, vilka som 

ska göra det och hur.  

Forskning gällande kollaborativ undervisning (co-teaching) kan belysa faktorer som har 

betydelse för samverkan. Dian Fluijt, Christiaan Bakker & Elke Struyf (2016) har i en 

undersökning av forskningsartiklar gällande kollaborativ undervisning kommit fram till att det 

är av vikt att de som samverkar reflekterar tillsammans under en lång tid. På så sätt kan en 

trygghet och tillit uppnås, och därmed möjliggörs ett icke-dömande samtal där pedagogiska 

val, och de bakomliggande motiv som finns till dem, kan utforskas. Legitimitet från skolans 

ledning är nödvändigt för att grundliga samtal och diskussioner ska kunna genomföras. På ett 

sådant sätt kan värden, synsätt och moraliskt riktigt handlande utforskas och samsyn kring 

dessa värdefrågor uppnås. Ett delat ansvar, och en kultur där komplexiteten i det dagliga 
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arbetet välkomnas som en möjlighet att utvecklas personligt och professionellt kan uppnås på 

detta sätt, menar författarna (2016). 

Hur samverkan kan uppfattas har undersökts av Georgina Glenny och Caroline Roaf (2008) 

utifrån utvärderingar av multiprofessionellt samarbete och fallstudier. Syftet med 

undersökningen var att undersöka hur effektiva kommunikationssystem kan utvecklas. 

Forskningen är inriktad på samverkan mellan olika verksamheter, däribland skolor. De 

uppmärksammar att det är nödvändigt med ett effektivt kommunikationssystem för att nå 

framgångsrik samverkan. Hinder som lyfts fram är bland annat bristande kunskap om andra 

verksamheter, verksamheters struktur, förväntningar på samarbetet, mängden involverade 

verksamheter, samt brist på tillfällen att mötas. Kommunikationssvårigheter och 

okoordinerade insatser är annat som försvårar samverkan. Något som kan överbrygga dessa 

hinder, är möten i öppna forum som pågår under en längre tid. Av studien framgår också att 

det behövs en person som sköter det samverkanssystem som byggs upp och på en skola skulle 

denna person kunna företrädas av rektor. Systemskötarens viktigaste funktion är att verka för 

att utveckla och bibehålla systemets fokus, syfte och normer. I studierna framkom det som 

positivt med förkortade kommunikationsvägar och direkta diskussioner om vem eller vilka 

som hade bäst möjlighet att hjälpa till i ärendet, vilket innebar att dubbelarbete undveks. 

Sammanfattningsvis märktes att en gemensam problemlösning, delade idéer, breddat 

perspektiv, kontinuitet, och förenklade beslutsvägar, och utvecklande av förebyggande arbete 

blev ett resultat av projektet. Ett delat syfte och kontinuerligt arbete med styrning är 

nödvändigt för att ett samverkanssystem ska fungera. Glenny & Roaf (2008) lyfter 

avslutningsvis fram att alltför stora eller komplexa system är svåra att få effektiva, och det är 

därför bättre att minska omfånget och komplexiteten. 

4.2 Uppfattningar om elevhälsoarbete 
Skolans olika yrkesgruppers syn på begreppet elevhälsa synliggörs i Gunilla Guvås (2009) 

intervjustudie. En studie där syftet varit att undersöka vilka föreställningar elevhälsans olika 

professioner har kring begreppet elevhälsa som team. Resultaten bygger på intervjuer 

genomföra i fokusgrupper med representanter från alla professioner som bör ingå i 

elevhälsoteamen. 13 intervjuer har genomförts med totalt 77 informanter. Resultaten visar en 

samstämmighet kring att elevhälsan uppdrag handlar om att arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande, men trots detta tenderar arbetet främst handla om individärenden utifrån ett 

kategoriskt perspektiv. Elevhälsans verksamhet kännetecknas, utifrån resultaten, av en 

spretighet vilket påverkar hur elevhälsoarbetet organiseras, benämns och vad det innehåller. 
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Följden blir att begreppet elevhälsa fått ett visst genomslag retoriskt men praktiskt 

kännetecknas arbetet i allt för liten grad av skollagens (SFS 2010:800) intentioner om att 

elevhälsan ska vara hälsofrämjande och förebyggande. Samtidigt beskrivs att det arbete som 

utförs i praktiken främst är individuellt arbete med elever i behov av stöd och hjälp, samt 

ytterligare åtgärdande arbete i form av utredningar, diagnoser och remisser. När det gäller 

elevhälsans insatser riktade mot enskilda elever uttrycker elevhälsans professioner att detta 

arbete främst handlar om stöd runt eleven, där lärare ses som den viktigaste resursen. Lärare 

däremot ser elevhälsan som den viktigaste insatsen för att ge rätt hjälp till elever i behov av 

stöd. Guvå (2009) menar att denna skiljelinje, detta dilemma, bör diskuteras för att öka 

samsynen och förståelsen för elevhälsans förbyggande och hälsofrämjande uppdrag.  

 

I en tidigare nämnd studie av Hylander (2011b) synliggörs liknande resultat som de Guvå 

(2009) beskriver. I Hylanders studie (2011b) framförs att det finns en låg överensstämmelse 

mellan pedagogisk personal och elevhälsan medlemmar när det gäller uppfattningar om sitt 

egna och andras uppdrag. Elevhälsans professioner beskriver ett synssätt där det är 

omgivningarna som behöver stöttas vilket kan jämföras med lärares uppfattningar där 

föreställningar om att skolsvårigheter främst är att betraktas som enskilda elevers problem. 

 

4.3 Elevhälsa som tvärprofessionella team 
Syftet med en samlad elevhälsa är att genom tvärprofessionell samverkan ge goda 

förutsättningar att arbeta hälsofrämjande och förebyggande (Socialstyrelsen & Skolverket, 

2016).  

 

Forskningen kring tvärprofessionella team i skolan är enligt Robert Thornberg (2008) relativt 

begränsad, både nationellt och internationellt. Internationella studier om elevhälsoteam så 

som vi använder begreppet elevhälsa i Sverige är begränsade i omfattning. De studier som 

finns behandlar främst tvärvetenskapliga team vars funktion är att förebygga placeringar av 

elev i specialklasser. Eva Hjörne och Roger Säljö (2014) har i en studie följt elevhälsans 

möten i fyra skolor och analyserat dem med hjälp av en diskursanalytisk metod för att se hur 

skolsvårigheter beskrivs och definieras, hur beslut fattas, och vilken betydelse den 

tvärprofessionella sammansättningen i teamen har i processen. Studien visar att elevhälsans 

möten är konsensusorienterade, i betydelsen att de beskrivningar av elevers svårigheter som 

framförs sällan ifrågasätts, utan stöds av teamens medlemmar. Analys, frågor om 
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förtydliganden eller en kritisk hållning förekommer sällan, och skolans organisation och 

lärmiljö lyfts sällan fram. För att nå ökad förståelse för elevers problem, och komma fram till 

mer välgrundade och professionella förslag menar Hjörne och Säljö (2014) att kunskaperna 

som de olika professionerna besitter behöver lyftas fram tydligare, och komma till 

användning i processen, liksom innebörden i ett förebyggande och hälsofrämjande arbete.  

 

De resultat som Thornberg (2008) presenterar i sin forskningsöversikt kring tvärprofessionella 

team visar i motsats till ovanstående forskning att införandet av tvärprofessionella team i 

skolan har en positiv effekt när det gäller elever i behov av stöd och i arbetet med att 

inkludera alla elever i det ordinarie klassrummet. I de team som beskrivs som framgångsrika 

syns ett antal gemensamma faktorer; teamen har ett tydligt gemensamt mål, arbetet är 

systematiskt och strukturerat och det finns tydliga rutiner att arbeta utifrån. Samtidigt syns en 

viss motsättning då lärare som vänder sig till teamen är mindre positiva till resultaten än 

teammedlemmarna själva.  

 

Även en norsk studie genomförd av Roald Anthun & Terje Manger (2006) redovisar goda 

effekter då skolor infört tvärprofessionella team. I studien har skolor med och utan 

tvärprofessionella team jämförts då det gäller antal remisser som skickas till skolpsykologiska 

utredningar. Effekten av samverkansarbetet syns då färre remisser skickas till 

skolpsykologiska utredningar samt att färre remisser skrivs kring elever med 

beteendeproblematik. Dessutom ökar samverkan mellan hem och skola, samt övriga sociala 

serviceinstanser.  

 

Resultat i ovan nämnda studie överensstämmer i stora drag med studier genomförda på skolor 

som infört så kallade Instructional Consultations Teams (Mckenna, Rosenfield & Gravois, 

2009). I denna studie har man analyserat inspelade konsultationer med lärare. Resultaten från 

inspelningarna jämfördes därefter med deltagarnas självskattade upplevelser av 

konsultationen och dess resultat. Upplevelserna var att när dessa team infördes upplevde både 

teamens medlemmar och lärare att undervisning och lärmiljöer förbättras för alla elever, men 

framförallt för de elever som var i behov av stöd och hjälp (Mckenna, Rosenfield & Gravois, 

2009). 

 

Ett huvudargument för tvärprofessionell samverkan är enligt Ingela Thylefors (2013) att det 

vid komplicerade problem krävs mångsidig kunskap vilket i sin tur leder till behov av att 
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samla olika professioners kompetens- och kunskapsområden. Tvärprofessionella team är ett 

medel för att skapa helhetssyn då man står inför komplexa problem och dilemman inom det 

aktuella verksamhetsområdet. För att tvärprofessionella team ska ha förutsättningar att 

fungera krävs att teamet upplever en känsla av sammanhang, att det finns tydligt uttalade 

roller med tydlig ansvarsfördelning, tydligt ledarskap samt en tydlig kommunikation. Vidare 

menar Thylefors (2013) att tvärprofessionell samverkan inte bara för vidare befintlig kunskap 

utan i samverkan bidrar till utveckling av ny användbar kunskap.  

 

  

4.4 Specialpedagogens yrkesroll och uppdrag  
Tidigare forskning om specialpedagoger har mestadels berört specialpedagogens roll, och 

arbetsuppgifter. Olika uppfattningar om det specialpedagogiska uppdraget och hur det ska 

genomföra märks även i forskningen. Forskning som specifikt inriktar sig på 

specialpedagogers samverkan med andra yrkesgrupper har vi inte funnit, men innehållet i den 

tidigare forskningen blir relevant för vår studie, då den visar på faktorer som kan påverka 

samverkan. Det som här presenteras närmare syftar till att ge en översiktlig bild av de 

huvudsakliga resultaten i forskningen. 

 

Specialpedagogers berättelser om sin utbildning och sitt yrkesliv har studerats av Birgitta 

Lansheim (2010). Via dagböcker, intervjuer och samtal samlades data in. Specialpedagoger 

tillfrågades under sina studier om sina tankar om det kommande uppdraget, och efter avslutad 

utbildning tillfrågades de om sina tankar om uppdraget, och deras uppfattning om vad det 

innebär att arbeta som specialpedagog. I studien framkommer att specialpedagoger under 

utbildning uttrycker att undervisning och närhet till eleverna är väsentligt. Vidare beskriver de 

att en specialpedagog är en person som handlar praktiskt, genom att bland annat stötta, hjälpa 

och ge omvårdnad, men vad uppdraget som helhet innebär råder det en stor osäkerhet kring. 

De studerande uttrycker tankar om vad de vill ägna sig åt, som kan relateras till egna 

erfarenheter av undervisning och utbildning, liksom sådant de upplever som viktigt och 

angeläget. Det innebär, menar Lansheim (2010), att specialpedagogiken kan bli ett forum för 

det man själv vill utveckla i sin kommande yrkesprofession. Handledning och skolutveckling 

är områden som de studerande ser som delar i uppdraget, med betoning på att handledning 

prioriteras. Att arbeta för förändring av praktiken ser de studerande som en existerande 

förväntning i yrket som framkommer tydligt i utbildningens innehåll. De studerande menar att 

det kan vara möjligt att verka för att synliggöra det som finns i en verksamhet och utveckla 
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det. Lansheim (2013) belyser även att det på en framtida arbetsplats kan uppstå ett gap mellan 

utbildningsmålen, specialpedagogernas förståelse av uppdraget, samt de krav och önskemål 

som finns i den praktik de arbetar i. Detta kan försvåra för specialpedagogerna att arbeta 

enligt utbildningens vision. 

 

Skilda uppfattningar om hur olika yrkesgrupper i skolan förklarar elevers skolproblem och 

hur skolan ska hjälpa eleverna står i fokus för Gunilla Lindqvists (2013) avhandling. Fyra 

separata studier har använts för att samla in åsikter från all personal som är verksam inom 

skolan i en kommun. Tre av studierna bestod av enkäter, och den fjärde bestod av intervjuer 

med rektorer. I avhandlingen blir det bland annat synligt vad specialpedagoger bör ägna sig 

åt, och hur deras arbete för elever i behov av stöd ska se ut. Flera av de yrkesgrupper som 

tillfrågats anser att specialundervisning på individnivå är ett viktigt uppdrag för 

specialpedagoger, liksom handledning av pedagoger i arbetslag. Organisationsutveckling som 

en uppgift för specialpedagoger omnämns, förutom av specialpedagogerna själva, bara av ett 

fåtal yrkesgrupper, däribland rektorer. Skolledare inom grundskolan nämnde även arbete med 

individuell specialundervisning som en del i uppdraget. Lindqvist (2013) lyfter även fram 

svårigheten för specialpedagoger att forma och hävda sin yrkesroll. En av orsakerna till det 

beskrivs vara att det finns många olika yrkesgrupper som utför uppgifter liknande dem som 

specialpedagogerna kan utföra, vilket gör att det uppstår en förhandling om uppgifter och 

uppdrag. Otydliga riktlinjer för specialpedagogers uppdrag samt svårigheter i att synliggöra 

effekten av specialpedagogers arbete nämns som faktorer som påverkar yrkesgruppens 

vardagsarbete menar Lindqvist (2013). 

 

Olika synpunkter på uppdragen specialpedagog och speciallärare har även undersökts av Von 

Ahlefeldt Nisser (2014). Studiens empiri består av kunskapande samtal med 

specialpedagoger, speciallärare och rektorer och resultaten visar på att olika föreställningar 

och förståelse av uppdragen hos skolans aktörer får konsekvenser för den pedagogiska 

praktiken. Författaren belyser vikten av att de båda yrkesgruppernas uppdrag tydliggörs, och 

menar att fördelarna med de båda yrkesgruppernas kompetens bör tas tillvara. Von Ahlefeldt 

Nisser (2014) lyfter fram att specialpedagogens uppgift borde vara att bidra till att skapa 

förutsättningar och möjligheter för elevers lärande utifrån ett inkluderande synsätt. 

Specialpedagogens samtalsuppdrag med ledningen om organisatoriska frågor, i 

tvärvetenskapliga diskussioner, samt i samtal med andra yrkesgrupper, såsom lärare och 

speciallärare, betonas i undersökningen. Regelbundna kvalificerade samtal med arbetslag 
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prioriteras inte i tillräckligt hög utsträckning, vilket ses som negativt, då denna uppgift anses 

främja det förebyggande arbetet. Skolledningen behöver organisera och planera schemalagda 

och bestämda tider för samtal, och ge specialpedagoger ett tydligt mandat att leda dem. 

Lärares samverkan, och en ledning och ett förhållningssätt som bidrar till delat ansvar och 

gemensam problemlösning är en framgångsfaktor. Teambildning, framför allt för 

speciallärare och specialpedagoger, men också specialpedagoger och lärare är ytterligare 

exempel på uppgifter som framkommer som önskvärda. 

 

Specialpedagogers och speciallärares uppdrag att handleda (consultation) lärare i Sverige och 

Finland har undersökts av Christel Sundqvist Desirée von Ahlefeld Nisser & Kristina Ström 

(2014). I undersökningen framkommer att den handledande funktionen inte beskrivs tydligt 

nog i utbildningspolitiska dokument, då det inte framgår inte hur uppdraget ska utföras, något 

som är av vikt att tydliggöra. Studien visar även att kunskapen i och om handledning behöver 

utökas såväl i lärarutbildningen som i specialpedagog- och speciallärarutbildningar, för att nå 

ökad förståelse för handledningens funktion. Såväl rektorer och lärare har motstridiga 

förväntningar vilket skapar en osäkerhet kring vilket specialpedagogers och speciallärares 

fokus i sina respektive uppdrag. Studien visar vidare att mandatet för arbetet med handledning 

behöver tydliggöras från skolledningen. För att nå framgång i handledande situationer 

rekommenderas att den utformas genom ett deltagarperspektiv, och präglas av ett respektfullt 

förhållningssätt där alla röster får samma vikt, och genom att ta hänsyn till lärarens kunskap 

och kontext kan ett inkluderande synsätt utvecklas enligt Sundqvist, von Ahlefeldt Nisser & 

Ström (2014).  

 

Indirekt arbete med elever via handledning, fortbildning och diskussioner med rektorer 

framkommer även som det främsta uppdraget för specialpedagoger i Hylanders (2011a) 

studie. Elevhälsans kompetenser och lärare har i studien intervjuats i fokusgrupper och 

tillfrågades bland annat om sina föreställningar om det egna uppdraget. Specialpedagogerna 

menade att handledning betraktas som det främsta sättet att nå fram med det 

specialpedagogiska synsättet, men tidsbrist och låg efterfrågan på handledning ses som 

problematiskt. Specialpedagoger ser sig själva som de som för barnens talan och menar att de 

står för ett synsätt på barn som är verkningsfullt och de vill förändra strukturer i skolan för att 

nå fram till alla och påverka alla som arbetar med barnen. Det finns en upplevelse hos 

specialpedagoger att de inte når ut med sitt perspektiv bland övrig personal, utan menar att 

problem ofta läggs på barnen. Kunskapen om specialpedagogers kompetens upplevs som 
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begränsad och främst är det förebyggande och indirekta uppdraget som inte befästs hos andra 

yrkesgrupper specialpedagogerna möter. Även tillfrågade lärare menade att det var svårt att 

skilja mellan specialpedagoger och speciallärare och deras uppdrag. Specialpedagogerna 

upplevde också att förväntningarna på dem var att de ska kunna bidra med metoder och 

åtgärder som snabbt får effekt, samtidigt som de känner sig ifrågasatta då förväntningarna inte 

infrias. Förväntningar på att specialpedagogerna ska arbeta direkt med elever och avlasta 

pedagoger i klassrummet skapar oro för specialpedagoger. Ambitionen hos 

specialpedagogerna att förändra synsätt och strukturer ifrågasätts av lärare som önskar 

konkret hjälp med eleverna, och handledning ifrågasätts om specialpedagogen inte har en 

likvärdig grundutbildning som de själva har. Rektorerna önskar att specialpedagogerna ska 

arbeta både indirekt och direkt genom att vara med i klassrummet, men vill att pedagogerna 

ska vara till freds med specialpedagogernas insatser. Motstridiga önskemål och förväntningar 

och en otydlighet i specialpedagogrollen framkommer med andra ord i studien (Hylander, 

2011a).  

 

En enkätstudie, där samtliga specialpedagoger och speciallärare som utbildats efter 2001 

tillfrågades om vilka deras främsta arbetsuppgifter är (Göransson, Lindqvist & 

Nilholm, 2015), visar att det skolutvecklande uppdraget inte ryms i arbetet i så stor 

utsträckning. Studien visar också att specialpedagoger intar ett relationellt perspektiv för att 

förklara skolsvårigheter, ett synsätt där svårigheter anses uppstå i relation till miljön där 

eleven befinner sig. Det relationella perspektivet skiljer sig från majoriteten av skolledares, 

vilka intar ett mer kategoriskt perspektiv som betraktar svårigheterna som knutna till 

individen Följden kan bli att specialpedagoger får svårt att hävda sin 

roll gällande att identifiera orsaker till skolsvårigheter. Mot bakgrund av detta blir det enligt 

Göransson, Lindqvist och Nilholm (2015) möjligt att hävda att specialpedagoger har 

relativt begränsade möjligheter att ändra andra gruppers synsätt. Då specialpedagoger inte 

nämns i styrdokumenten är det också upp till huvudmannen och rektor att bestämma 

inriktning på skolutveckling i relation till specialpedagogiskt arbete. Både lärare och andra 

grupper, som resurspedagoger, assistenter, psykologer och kuratorer förväntas ha inflytande 

på frågor om skolsvårigheter, vilket också försvårar för yrkesgruppen att utveckla tydligt 

definierade uppgifter. Effekten av specialpedagogers arbete är svårt att se resultatet av, och 

har inte undersökts, vilket ytterligare försvårar för gruppen att hävda sin roll och ta de 

uppgifter de anser att de är kvalificerade för, menar författarna (Göransson, Lindqvist & 

Nilholm, 2015).  
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Specialpedagogers roller i England och Wales, med utgångspunkt i specialpedagogers 

beskrivningar, politisk målsättning och forskning, beskrivs av Barbara Ann Cole (2005). 

Specialpedagoger ska, enligt de direktiv som finns, arbeta nära skolledningen, förutom med 

lärarkollegor, och de ska även vara involverade i att utveckla och samordna arbetet med stöd 

till elever i behov av stöd (SEN=special educational needs). Cole beskriver att 

specialpedagoger ofta befinner sig i en position där de har ansvar för eleverna i behov av 

särskilt stöd och de ska även verka för en inkluderande praktik. Däremot har de inte alls, eller 

i liten utsträckning, någon beslutandeposition, sällan någon kontroll över resurser, och en 

mycket stor byråkratisk och administrativ arbetsbörda. Specialpedagogerna lyfter den tydligt 

inkluderande målsättningen som en utmaning. Den största utmaningen uttrycks vara att få all 

personal att anamma förändringarna, då de från ledningen uppfattar att de ska verka för att 

pedagogerna bibehåller en positiv inställning till inkludering, vilket kan vara svårt om 

metoder och arbetssätt utmanas. Även resursbrist uppges som ett skäl till svårigheten att verka 

för inkluderande arbetssätt. I studien understryks att specialpedagogyrket inte betraktas som 

ett högstatusyrke, och inte som en ledningsfunktion. Skolledningens stöd till specialpedagoger 

framhålls som väsentlig, och resulterar i att de får mer tid, mer beslutanderätt, mer inflytande 

på utveckling och ledning och mer stöd och utrymme. Cole (2005) menar att det behövs 

nationella riktlinjer som gör specialpedagogpositionen obligatorisk för skolor, och hon anser 

att specialpedagogen ska ha en plats i ledningsgruppen (SMT-senior management team), helst 

som biträdande rektor, och ha inflytande på den lokala skolans ekonomiska beslut.  

5  Teoretiska utgångspunkter 
I följande kapitel tar vi upp innebörden i begreppet frirum och kulturanalysens funktion som 

analytiskt verktyg. Teorier om att tillhöra en grupp samt om tvärprofessionella team 

presenteras därefter. Dessa teorier kommer att ligga till grund för den analys vi gör av vår 

empiri.  

5.1 Frirum och kulturanalysens funktion 
Teorin om ett existerande frirum för utveckling, och de yttre och inre ramar som 

organisationer omges av utgör, enligt Gunnar Berg (2007), ett analytiskt verktyg att använda 

för att nå förståelse för hur skolan som samhällelig institution och enskilda skolor som 

organisationer fungerar. De yttre gränserna utgörs av styrning genom lagar, förordningar, 

riktlinjer och mål och i vår studie utgörs de av de i bakgrunden beskrivna styr- och rådgivande 

dokumenten. De yttre gränserna beskriver vad skolan är ålagd att göra, men inte i lika hög 
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utsträckning hur det ska gå till. Detta innebär att det finns ett utrymme, ett frirum, att utforma 

vardagsarbetet i verksamheten. I relation till vår studie betyder detta att det blir intressant hur 

skolorna styrs, och verkar utifrån det handlingsutrymme som finns i styrdokumenten. De inre 

gränserna, som även kan benämnas skolkulturen, utgörs av hur det vardagliga arbetet styrs 

och bedrivs, det vill säga att skolkulturen visar på hur verksamheterna förhåller sig till, och 

utnyttjar handlingsutrymmet, som även kan benämnas frirum. Frirummet kan beskrivas som 

ett outnyttjat utrymme som kan användas för att utveckla verksamheten för alla elevers bästa. 

Skolkulturen kan sägas utgöras av system av normer, traditioner och outtalade värdesystem. 

Skolors sätt att förhålla sig till de yttre och inre gränserna visar på karaktären och graden av 

aktörsberedskap. Denna aktörsberedskap kan knytas till hur skolor som organisationer leds 

utifrån de förutsättningar som bestäms av den statliga styrningen av skolan som institution. 

Berg (2007) beskriver även att all personal i skolan har specifika kunskaper inom sitt 

professionsområde, men även generell kunskap om skolans grundläggande, gemensamma 

uppdrag. Uppfattningen av hur det gemensamma uppdraget kan eller bör genomföras i 

samverkan med all personal inverkar på aktörsberedskapen. Skolans olika professioner och 

deras förhållningssätt till det gemensamma uppdraget och hur det kan eller borde uppnås är 

faktorer att belysa gällande skolkulturen. Frirummet utgörs av det tillgängliga utrymmet 

mellan de yttre och inre gränserna, och genom att synliggöra frirummet blir det möjligt att 

utveckla och förändra organisationens vardagsarbete, menar Berg (2007). Detta utrymme 

varierar från en organisation till en annan, beroende på skillnader i förutsättningar, samt på 

hur arbetet leds och organiseras. En kulturanalys är ett verktyg för att synliggöra de inre 

gränserna, och få syn på områden som är angelägna och tillgängliga att arbeta vidare med för 

att nå det bästa för eleverna på skolan. Berg (2012) menar att kulturanalysen förutsätter 

engagerad medverkan där deltagare aktiv delger åsikter och tankar kring skolans 

vardagsarbete. En kulturanalys kan utföras genom att de som berörs av verksamheten skriver 

brev eller genom intervjuer vars innehåll sedan kategoriseras och analyseras. Vi använder oss 

av semistrukturerade, personliga intervjuer för att synliggöra specialpedagogernas upplevelse 

av skolkulturen i sina respektive verksamheter, vilket även ger oss insyn i hur verksamheterna 

förhåller sig till de yttre ramarna. I vårt arbete har vi inspirerats av Bergs (2012) kulturanalys, 

och använder de tre dimensionerna samverkansdimension, planeringsdimension och 

förändringsdimension för att redovisa vårt resultat. I vårt arbete innehåller 

samverkansdimensionen utsagor som rör samordning mellan och inom grupper på skolan. 

Planeringsdimensionen rör kollektiva och individuella arbetsplaneringar, deras innehåll, 

tidsperspektiv, deltagare, och former för dem. I förändringsdimensionen behandlas uttalade 
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behov av, och motiv till, önskade förändringar, vilka förändringar som tillåts och vem eller 

vilka som har mandat att ta sådana beslut. Ovan nämnda dimensioner använder vi för att visa 

på beskrivningar av hur vardagsarbetet på skolan går till, och vilka normer, traditioner och 

outtalade värdesystem samt förhållningssätt till det gemensamma uppdraget som är att 

betrakta som rådande. Med hjälp av dimensionerna blir det också möjligt att få syn på 

aktörsberedskapen, som visar på olika yrkesgrupper och deras kunskap, färdigheter och 

förhållningsätt i förhållande till skolans uppdrag. Därigenom kan de tillgängliga 

möjligheterna till förändringsarbete utkristalliseras. Utifrån vårt syfte tänker vi oss att de 

intervjuer vi genomfört kan visa hur skolkulturen ter sig gällande samverkan mellan olika 

professioner. I vår studie betraktar vi det som framkommer som en specialpedagogisk 

samverkanskultur, i bemärkelsen att gemensamma drag i de olika specialpedagogernas 

beskrivningar kan synliggöras. Även redogörelser som visar olikheter mellan skolor blir 

möjliga att uppmärksamma.  Specialpedagogens, och verksamhetens frirum att handla kan då 

synliggöras och sättas i relation till de yttre ramar som finns att förhålla sig till.  

 

Berg (2011) betonar att framgångsrikt skolutvecklingsarbete utifrån frirumsteorin kräver vissa 

förutsättningar för att lyckas. En förutsättning är att det inledningsvis bör finnas det Berg 

(2011) benämner aktörsberedskap, som beskrivits ovan, och som kan tolkas som en beredskap 

eller vilja till utvecklingsarbete som har sin utgångspunkt i hur personalen uppfattar att de 

verkar i ett kollektiv med en gemensam uppgift att verka för tillsammans. Ytterligare en 

förutsättning är att de utvecklingsbehov som identifieras internt är möjliga att ägna sig åt 

utifrån det uppdrag skolan är ålagd att utföra. Utvecklingsarbetet behöver också stödjas, såväl 

av ledningen internt, som av ledarskapet i kommunen. 

5.2  Att tillhöra en grupp 
Hur väl team fungerar beror på vilken tillhörighet medlemmarna i gruppen känner med övriga 

medlemmar. Vi tillhör ofta många olika grupperingar som formar vår sociala identitet. 

Hylander och Guvå (2017) beskriver grupptillhörighet utifrån Henri Tajfels (1982) teori om 

sociala identiteter, som skapas utifrån begreppen grupp och kategori. Människor upplever 

tillhörighet till en grupp (exempelvis elevhälsoteam), eller kategori (exempelvis 

specialpedagog). Genom att se likheter och skillnader mellan sig själv och andra människor 

söker sig individer till de grupper och kategorier som överensstämmer med de likheter och 

skillnader de känner tillhörighet till. När denna självkategorisering är genomförd ser en 

person sig själv som ingående i en grupp – ett vi. Det skapas på så sätt in- och utgrupper, där 
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man kan anse sig tillhöra flera ingrupper och därmed en eller flera utgrupper som man inte 

anser sig tillhöra. Det resulterar i en tendens att bedöma resultat och tankar från ingruppen 

mer positivt än från motsvarade utgrupp. I elevhälsoteam skulle en sådan kategorisering 

exempelvis kunna vara:  
Vi som är för att alla elever inkluderas i vanliga klasser (Hylander & Guvå, 2017 s. 112).   

De flesta av oss är medlemmar i flera olika grupper och anser oss tillhöra varierande antal 

kategorier. Som specialpedagog tillhör man både specialpedagogkåren och elevhälsoteamet. 

Normer och värderingar följer med kategoriidentiteten, exempelvis specialpedagogen, vilket 

inte självklart innebär att specialpedagogens värderingar överensstämmer med den övriga 

teammedlemmarnas normer och värderingar vilket kan innebära konflikter (Hylander & 

Guvå, 2017; Tajfel, 1982). I vår studie använder vi denna teori för att belysa och ge en möjlig 

förklaring till specialpedagogernas utsagor om olika grupper de samverkar med, exempelvis 

elevhälsoteam och pedagoger. 

 

5.3 Tvärprofessionellt team 
Som tidigare nämnts är gruppidentitet och vilka grupper man anser sig tillhöra av betydelse 

när det gäller samverkan inåt i elevhälsoteamet lika väl som utåt med övrig pedagogisk 

personal. Tvärprofessionella team kan definieras som ett team där deltagarna har 

gemensamma mål, kompletterande kunskap och ömsesidigt ansvar (Blomqvist, 2009). 

Hur samverkan inom elevhälsoteam fungerar och ter sig, menar forskningen, påverkas av ett 

antal olika aspekter. Avgörande aspekter för hur tvärprofessionella team kommer att 

samarbeta och agera har visat sig vara grad av ömsesidigt beroende, grad av specialisering 

samt grad av samordning mellan teammedlemmarna (Blomqvist, 2009; Thylefors 2013). 

Utifrån dessa olika aspekter kan man kategorisera tvärprofessionella team som 

multiprofessionella, interprofessionella eller transprofessionella team (Thylefors, 2013). 

Multiprofessionella team kännetecknas av låg grad av beroende, hög grad av specialisering 

samt måttlig grad av samordning. I ett multiprofessionellt team genomför deltagarna 

utredningar och insatser gällande samma elev men samverkan mellan medlemmarna är 

begränsat till informationsutbyte och viss samordning. Interprofessionella team karakteriseras 

av relativt hög grad av beroende mellan varandra, relativt hög grad av specialisering samt hög 

grad av samordning. Dessa team har en gemensam uppgift som ska genomföras och 

samverkan krävs för att arbetet ska lyckas där helheten blir mer än summan av delarna. 

Transprofessionella team har hög grad av beroende, låg grad av specialisering samt hög grad 
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av samordning. Detta team påminner om interprofessionella team men deltagarna är lätta att 

byta ut då specialiseringen är låg. Kopplar man detta till intentionerna i skollagen (SFS 

2010:800) ses en tanke om att elevhälsoteam bör motsvaras av ett interprofessionellt team 

(Hylander & Guvå, 2017).  
 

6 Metod  
Vetenskaplig kunskap utmärks av att den nås genom ett systematiskt, metodiskt och väl 

underbyggt utforskande av de fenomen som undersöks. Metoden för en studie väljs utifrån 

ställningstaganden om hur verkligheten är beskaffad, vad kunskap innebär, och utifrån syfte 

och frågeställningar. Det finns olika traditioner och synsätt i dessa frågor inom den 

vetenskapliga forskningen. Martyn Denscombe (2016) menar att forskningsparadigmet 

interpretivism innebär att verkligheten betraktas som konstruerad av människor och deras sätt 

att handla och tänka. Forskaren är en del i verkligheten och tolkar den utifrån egna 

erfarenheter och idéer. Forskningen syftar till att utveckla kunskap, förståelse och insikt om 

fenomen och handlingar, och kvalitativa data, som exempelvis observationer och intervjuer 

används i huvudsak som empiri. Kvalitativa studier syftar, enligt Andreas Fejes & Robert 

Thornberg (2015), till att nå fram till ökad förståelse för, och kunskap om, fenomen eller 

handlingar. Det kan också bli möjligt att nå kunskap som kan generaliseras, genom 

jämförelser med nya, eller liknande situationer. Då vår studie syftar till att nå ökad kunskap 

om specialpedagogers upplevelser av samverkan med olika yrkesgrupper finner vi att en 

kvalitativ studie är relevant. Genom valet av ansats kan vi, via specialpedagogernas utsagor, 

nå kunskap om, och förståelse för hur upplevelsen av fenomen och handlingar påverkar 

samverkan. Vi har valt att avgränsa vår studie till gymnasieskolan då vi funnit att skolformen 

mer sällan blir studerad i jämförelse med grundskolan. 

 

 

Intervjuer, som i vår studie har en semistrukturerad form, är en metod för att samla in data i 

kvalitativa studier. Inom pedagogisk forskning är det, enligt Steinar Kvale & Svend 

Brinkmann (2014) en vanligt förekommande metod, för att exempelvis ta reda på andras 

upplevelser. Med hjälp av innehållet i intervjuer kan processer och fenomen beskrivas, och 

därefter kan teorier och förståelse konstrueras. Till formen beskrivs intervjuer som ett samtal 

där olika synsätt möts. Forskaren kontrollerar och definierar samtalet som syftar till att nå 

grundligt prövade kunskaper. Vi har valt denna metod då vi genom semistrukturerade 

intervjuer tror oss fånga specialpedagogernas upplevelser av samverkan. Utifrån 
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beskrivningarna kan vi utforska och förstå hur fenomenet samverkan upplevs fungera, och få 

syn på de intervjuades tankar om vilka faktorer som påverkar samverkan. Denscombe (2016) 

menar att intervjuer bland annat genererar åsikter, erfarenheter och känslor, och att det är 

människors uttalanden om sina åsikter, det de gör, och det de tror som insamlas. En strävan 

för intervjuaren är att nå öppna svar och fördjupa teman som uppkommer enligt Denscombe 

(2016). Intervjuer kan utformas och genomföras på olika sätt, och vi har valt den 

semistrukturerade formen, som innebär att teman och frågor förbereds (se bilaga 1) och 

ambitionen är att vara flexibel gällande ordningsföljden för frågorna. Skälet till vårt val är att 

en mer strukturerad form av intervju, utifrån vår förståelse, ter sig mindre utforskande, och 

begränsar möjligheten till att nå ny, gemensam kunskap.  

6.1 Urval 
Utifrån studiens syfte har vi valt att genomföra våra intervjuer med specialpedagoger på sex 

kommunala gymnasieskolor i fyra mellansvenska kommuner. Valet av kommuner grundar sig 

att det skulle vara praktiskt möjligt för oss att genomföra intervjuerna utan alltför stor 

tidsåtgång i form av restid. För att få tillträde till specialpedagoger kontaktade vi 

inledningsvis rektorer, via mejl, på skolor i kommunerna för att få deras samtycke till att ta 

kontakt med specialpedagogerna. Rektorerna fick ett kort introduktionsbrev, där vi 

presenterade oss, och vår studie. Ingen av de tillfrågade rektorerna, eller specialpedagogerna 

avböjde medverkan. Två av de kontaktade rektorerna återkom inte med svar på vår förfrågan. 

När vi fått samtycke tog vi kontakt via telefon med specialpedagogerna, informerade om 

studien och om tidsåtgången för intervjun, och i samband med samtalen bokades tiderna för 

intervjuerna. Vi kontaktade specialpedagogerna i den ordning vi fick samtycken från 

rektorerna, vilket kan betraktas som en form av bekvämlighetsurval (Denscombe, 2016). Det 

resulterade i att vi har intervjuat åtta specialpedagoger, på sex olika skolor. På två av skolor 

har vi intervjuat två specialpedagoger på vardera skolan.  

 

6.2 Genomförande 
Utifrån vårt syfte att studera specialpedagogers upplevelser om samverkan valde vi, som 

tidigare nämnts, att genomföra semistrukturerade intervjuer. 

 

För att kontrollera vår intervjuguide genomfördes en pilotintervju varefter några av frågorna 

ändrades och någon lades till. Vi lade exempelvis till vår inledande fråga i avsikt att ge en 

ingång i samtalet där alla kan berätta utifrån den egna bakgrunden och utbildningsvägen till 
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yrket (se bilaga 1). Pilotintervjun gav även möjlighet att kontrollera och testa funktionerna för 

ljudupptagningen. Intervjuerna i studien genomförde vid besök på respektive specialpedagogs 

skola, och ljudupptagning av intervjuerna gjordes. Vid intervjuerna utgick vi från en 

intervjuguide med förberedda teman och frågor. Intervjuerna transkriberades, för att sedan 

analyseras. Att spela in, och att transkribera innebär så som Fejes & Thornberg (2015) 

uttrycker det att abstraktioner av samtalen sker. Sådant som kroppsspråk, ironi, tonfall och 

pauser är aspekter av samtalet som då inte förs över till transkriptionen. Vid intervjutillfällena 

noterade vi hur situationen upplevdes. Alla intervjuer genomfördes i en ostörd miljö, såsom 

ett kontor eller samtalsrum. Stämningen upplevdes som god och vår upplevelse är att 

specialpedagogerna ville dela med sig av sina erfarenheter och tankar och uppfattade syftet 

som viktigt. Vi har valt att transkribera intervjuerna ordagrant med vardagligt talspråk.  

6.3 Analys och bearbetning av empiri 
Bearbetning och analys av insamlad empiri sker med inspiration i Bergs (2012) modell för 

kulturanalys. En kulturanalys är ett analytiskt verktyg där intervjuer kan användas för att 

synliggöra de inre gränserna, skolkulturen, i en verksamhet. I vår studie innebär det att 

synliggöra rådande traditioner, normer, outtalade värdesystem, samt inställningen till det 

gemensamma uppdraget skolan är ålagd att genomföra. Exempelvis kan rådande perspektiv 

kring samverkan och ansvaret för densamma synliggöras, liksom vilja till samverkan och 

förändring. Vår önskan är att bidra med ökad kunskap och förståelse för hur det vardagliga 

arbetet ter sig utifrån vårt syfte att undersöka specialpedagogernas upplevelse av samverkan. 

Normer, värderingar, aktörsberedskap, styrning och synsätt på det gemensamma uppdraget är 

sådant som ryms i begreppet inre gränser. I analysarbetet har vi använt oss av kategorierna 

samverkansdimension, planeringsdimension och förändringsdimension. Vid analysen 

förhåller vi oss även till de yttre gränser för verksamheten i skolan, som i vårt sammanhang 

utgörs av skolans styr- och stöddokument.  

 

Bearbetning och analys startar till viss del redan under transkriberingsarbetet men det första 

steget i analysarbetet kan ändå sägas börja då man läser igenom det transkriberade materialet 

(Fejes & Thornberg, 2015). Efter transkribering lästes materialet igenom flera gånger med 

olika sökljus utifrån studiens syfte, frågeställningar samt med de olika dimensionerna i 

åtanke. Vi valde att genomföra de första genomläsningarna var för sig, föra anteckningar, och 

sedan tillsammans strukturera upp materialet i de olika dimensionerna. Vi har kontinuerligt 

fört diskussioner och resonemang kring kategoriseringsarbetet. Under arbetes gång har teman 
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och kluster vuxit fram där skillnader och likheter synliggjorts. Utifrån detta arbete har vi 

sedan skapat innehållet i de olika dimensionerna. Som stöd för att uppnå vårt syfte och finna 

svar på studiens forskningsfrågor har vi valt att analysera materialet med hjälp av teori kring 

gruppidentitet samt tvärprofessionella team.  

6.4 Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet 
Det finns olika tankar kring begreppet generalisering (Fejes & Thornberg, 2015). Inom den 

kvantitativa forskningen används begreppet statistisk generaliserbarhet vilket innebär att 

studiers resultat utgör ett stickprov som i sin tur kan ses representera hela populationen som 

studien uttalar sig om. Inom den kvalitativa forskningen används enligt Fejes & Thornberg 

(2015) begreppen analytisk generalisering samt situerad generalisering. Analytisk 

generalisering innebär att den som tar del av forskningen gör en bedömning av i vad mån 

resultatet från undersökningen kan ge information om vad som kan hända i en annan likande 

situation. En analytisk generalisering kan åstadkommas då man betraktar forskningsresultat 

som en ”arbetshypotes” (s.272) där överväganden görs om tillämpbarheten i andra situationer 

med likande premisser, vilket då kan förstås som att forskningen snarare utgör ett perspektiv 

än en sanning (Fejes & Thornberg, 2015). Ytterligare ett sätt att se på generalisering är som 

situerad generalisering. Generalisering realiseras när läsarens tolkning passar in i andra fall än 

det presenterade. Användaren av forskningen tolkar den presenterade forskningen och har 

denna i beredskap när hen möter ett annat fall som kan kännas igen. Generaliseringen sker 

alltså som en form av igenkännande i andra situationer (Fejes & Thornberg, 2015). 

Generaliserbarhet beskrivs av Denscombe (2016) som att läsaren, den som tar del av 

forskningen, avgör om studiens resultat kan översättas och tillämpas vid andra liknade 

situationer och händelser. För att ge läsaren möjlighet att avgöra studiens generaliserbarhet 

måste forskaren tillhandahålla information som gör det möjligt för läsaren att analysera 

studien relevans och tillämpbarhet. Vi har i arbetet haft ambitionen att belysa kontexten för 

vår studies genomförande för att möjliggöra för läsaren att avgöra hur resultatet kan användas 

och tolkas. 

 

Begreppet reliabilitet kan definieras som studiens förmåga att tillföra ny trovärdig kunskap 

(Rienecker & Stray Jörgensen, 2012). Vidare beskriver Fejes & Thornberg (2015) begreppet 

reliabilitet som ett mått på hur noggrann och systematisk forskaren varit då studien 

genomförts samt hur tillförlitliga resultaten är till följd av forskarens tillvägagångssätt vid 

datainsamling samt analys av empirin. Studiens resultat och slutsatser ska vara väl förankrade 
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i studiens empiri. Reliabiliteten handlar enligt Denscombe (2016) om hur forskaren redogör 

för de procedurer och beslut som används i forskningsarbetet för att ge andra forskare 

möjlighet att granska och bedöma om procedurer och beslut verkar rimliga. Som kontroll för 

reliabiliteten krävs en tydlig redovisning av metoder, analys och beslut som tagits, samt ett 

reflekterande förhållningssätt över de val forskaren gjort. För att försäkra oss om hög 

reliabilitet har vi i vårt arbete tydliggjort tillvägagångssätt såväl gällande val av 

undersökningsansats, metod för empirinsamling, genomförande och analysarbete, som 

resultatbeskrivning. Vår ambition har varit att hela tiden vara noggranna och organiserade, 

dels vid våra intervjuer men också i vår presentation av undersökningens resultat. Vi har 

använt oss av en gemensam intervjuguide och för att ytterligare stärka reliabiliteten har 

intervjuerna spelats in och sedan transkriberats. 

 

Begreppet validitet har sitt ursprung i den kvantitativa forskningen men används för att 

beskriva kvalitén på forskningen. Begreppet redogör för hur väl den forskning som 

genomförts och att de metoder man använt verkligen undersöker det man har för avsikt att 

undersöka (Fejes & Thornberg, 2015). Även Kvale & Brinkman (2014) menar att validitet 

handlar om i hur stor omfattning vald teoretisk utgångspunkt, metodansats och metod 

överensstämmer med studiens ämne och syfte. Vi menar att då studiens syfte är att öka 

kunskaper om och få förståelse för specialpedagogers upplevelser av samverkan med olika 

yrkesgrupper i skolan korrelerar det väl med val av kvalitativ ansats med intervju som metod 

för insamlande av empiri. Då intervjuer med fördel kan användas för att fånga människors 

upplevelser av olika fenomen är det ett metodval som överensstämmer med det vi syftar till 

med arbetet. Frågeställningarna i vår intervjuguide ger förutsättningar att få svar på de frågor 

vi ställer, liksom de teman vi inkluderat i guiden (se bilaga 1). Kulturanalysens dimensioner, 

som vi använder för att analysera vår empiri, ger möjlighet att nå kunskap om 

specialpedagogernas upplevelser av samverkan, genom att de visar på normer, traditioner, 

outtalade värdesystem och hur det vardagliga arbetet styrs och genomförs. För att ytterligare 

stärka validiteten har vi använt oss av forskartriangulering (Denscombe, 2016) vilket innebär 

att forskare byter insamlade data med varandra för att undersöka om samma analys och 

tolkning av resultaten görs. I den presenterade studien har vi valt att dela upp materialet, 

analysera utifrån gemensamt överenskomna dimensioner, tolka materialet var för sig, för att 

sedan byta material och jämföra utförda analyser, allt för att öka validiteten i undersökningen. 

Vi tar i analysen även stöd i teorier om grupptillhörighet och tvärprofessionella team. 
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6.5 Etiska aspekter 
Enligt Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer kring god forskningssed är det av mycket stor vikt 

att skydda de personer som ingår i studien från skador eller kränkningar i samband med 

medverkan i forskning. Det finns ett antal forskningsetiska principer man som forskare måste 

ta hänsyn till då man förbereder och genomför sin studie. Dessa krav eller principer är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att leva 

upp till Vetenskapsrådets (2011) informationskrav har vi valt att skriftligt och muntligt i stora 

drag informera deltagarna om studiens syfte samt om frivilligheten att deltaga och om 

möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan. Anledningen till att syftet presenteras i 

stora drag var att ge intervjupersonerna möjlighet genomföra oreflekterade samtal kring 

elevhälsa och samverkan. Efter avklarade intervjuer fick respondenterna ta del av syftet i sin 

helhet. Kravet om samtycke uppfyller studien då de medverkande muntligt fått frågan om 

möjlighet och vilja att delta i studien. I det brev som skickade till rektorer informerades om att 

all insamlad empiri kommer förstöras då arbetet är slutfört samt att alla deltagare och 

deltagande skolor kommer att avidentifieras, allt för att upprätthålla konfidentialitetskravet. 

Samma information gavs muntligt till de medverkande i studien. För att ytterligare stärka 

kravet på anonymitet har vi vid presentation av studien resultat använt kodnycklar där varje 

respondent tilldelats våra åtta informanter en beteckning där arbetsplatsen markerats med en 

bokstav, följt av siffran 1, samt siffran 2 i de fall vi intervjuat två specialpedagoger på samma 

skola (A1, B1, C1, D1, E1, E2, F1, F2). Då namn använts av respondenterna har vi valt att 

markera dem med ett X. Då studien publicerats kommer all insamlad empiri samt kodnycklar 

att förstöras vilket medför att nyttjandekravet uppnås (Vetenskapsrådet, 2002; 

Vetenskapsrådet, 2011). 

7 Resultat 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur specialpedagoger upplever den del av professionen 

som handlar om samverkan med elevhälsan och pedagogisk personal i gymnasieskolan 

fungerar. 

Våra frågeställningar är: 

• Hur utformas samverkan? 

• Vad innehåller den gemensamma samverkan? 

• Vilka önskemål om förändringar synliggörs? 

• Vilken aktörsberedskap blir synlig? 
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I följande avsnitt kommer resultatet av de intervjuer som utgör vår empiri att presenteras. De 

intervjuade specialpedagogernas upplevelser redovisas under tre rubriker, som är inspirerade 

av Bergs (2012) dimensioner för kulturanalys, det vill säga samverkansdimensionen, 

planeringsdimensionen och förändringsdimensionen. Våra frågeställningar behandlas i de 

olika dimensionerna enligt följande: Samverkansdimensionen berör utformningen av 

samverkan, Planeringsdimensionen lyfter fram innehållet i den gemensamma samverkan som 

förekommer och förändringsdimensionen belyser önskemål om förändringar, samt 

aktörsberedskap. Vi betraktar specialpedagogernas utsagor om hur de upplever samverkan 

med olika yrkesgrupper inom skolan, främst med avseende på elevhälsans kompetenser och 

övrig pedagogisk personal och perspektivet är att utsagorna som helhet visar på skolkulturella 

grunddrag utifrån specialpedagogers perspektiv. Även yttre ramar för verksamheten 

synliggörs, liksom aktörsberedskapen på skolorna. Vi förtydligar och exemplifierar vår analys 

med hjälp av citat.  

 

7.1 Samverkansdimension 
Samverkansdimensionen innehåller utsagor som rör samordning mellan och inom grupper på 

skolan, normer, traditioner och outtalade värdesystem i relation samverkan. Synen på 

skolornas gemensamma uppdrag, och hur skolorna fungerar som organisation synliggörs 

utifrån hur det dagliga arbetet beskrivs och upplevs. Fokus i denna dimension är följande 

frågeställning: Hur utformas samverkan? 

 

Gymnasieskolan beskrivs av specialpedagogerna som en komplex organisation. Alla de 

intervjuade specialpedagogerna uppger att de ingår i ett flertal olika konstellationer där 

samverkan av olika slag förväntas ske. Nedanstående uttalanden redogör för  

de olika grupper specialpedagogen kan verka i. Någon form av samlad elevhälsa där 

representanter från elevhälsans olika professioner ingår, förekommer.  
Men den här stora samlade elevhälsan, vi har träffats några gånger. Alla kuratorer, alla 
skolsköterskor, alla speciallärare, specialpedagoger och alla rektorer har varit med i detta. (D1) 

Inom kommunen tillhör i regel varje profession även en grupp, där samverkan gällande mer 

professionsspecifika frågor sker. 
Så att en gemensam specialpedagoghälsa, kan man säga, finns det och vi träffas fyra gånger per 
termin, en gång i månaden, och diskuterar. (B1) 

På varje enskild skola finns som regel en samlad elevhälsa som 

benämns elevhälsoteam (EHT). I EHT ingår rektorer, specialpedagoger, kuratorer, 
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skolsköterskor, skolläkare, skolpsykolog och i vissa fall även studie- och yrkesvägledare 

(SYV), vilket betyder att skolornas elevhälsoteam organiserats utifrån de direktiv som finns i 

styrdokumenten. 
Då har vi en elevhälsa där vi är två professioner alltid och där vår rektor för hela skolan är vår 
chef. Vi är två specialpedagoger, två kuratorer, två skolsköterskor, två SYV […] och en 
speciallärare. (B1) 

EHT-teamet delas upp i mindre enheter som riktas mot vissa program och benämns team. I 

teamen ingår kurator, skolsköterska, specialpedagog samt rektor eller biträdande rektor som 

leder teamets arbete. I något fall ingår även SYV i teamet. 
Sen har vi två team kan man säga som jobbar. Det ena teamet som jag tillhör, vi jobbar med 
estetiska programmet och särskolan och det andra teamet jobbar sam och humanist och IM. (B1) 

Det är tydligt att elevhälsan organiseras och samordnas på olika sätt såväl centralt som lokalt 

på olika skolor. Detta innebär att specialpedagoger ingår i flera olika grupper där de har flera 

andra yrkesgrupper att förhålla sig till och där samverkan förväntas fungera på olika sätt. 

Alla de intervjuade specialpedagogerna ger uttryck för att samverkan på skolnivå främst sker i 

de mindre elevhälsoteamen samt med övrig pedagogisk personal.  
Jag samverkar mest med mitt eget team och så samverkar jag med många lärare kring enskilda 
elever. (A1) 

Av de grupper som specialpedagogerna tillhör framstår teamet som den grupp de har lättast 

att samverka med. Teamen träffas regelbundet och har ett gemensamt uppdrag, vilket skulle 

kunna förklara upplevelsen. I det ovan beskrivna syns att specialpedagogerna tillhör många 

olika grupper. Hur vi väljer att identifiera oss med olika grupper får konsekvenser för hur vi 

sedan ser på andra grupper. De grupper vi upplever oss tillhöra upplever vi som mer positiva, 

än de vi inte anser oss tillhöra. 

 

Som tidigare antytts är gymnasieskolan en komplex organisation som på flera olika sätt 

påverkar möjligheter till samverkan. Det finns fler grupper, förutom de redan omnämnda, för 

specialpedagogerna att förhålla sig till. Några av specialpedagogerna resonerar om 

ledningsgrupper och delaktigheten i dessa. En önskan om att få delta framkommer.  
Jag och X sitter inte med i ledningsgruppen. Det tycker vi är en jättebrist här. Det gör man inte här. 
Eller elevhälsan, rättare sagt. (F1) 

Ytterligare en grupp som lyfts fram av specialpedagogerna är förstelärarna. Innehållet i 

försteläraruppdraget framstår som oklart i uttalandena, men påverkar specialpedagogernas 

arbetssituation. 
När jag jobbade på min förra skola då fanns det inga förstelärare, och då var man väldigt 
involverad som specialpedagog, väldigt, väldigt tidigt. Sedan när förstelärarsystemet kom på något 
sätt, så blev det en grupp med lärare – och så är det ju nu på X-gymnasiet – som jobbar. Och de 
kanske jobbar jättebra, vad vet jag, men det var ingen som riktigt visste vad de gjorde. (B1) 
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I uttalandet ovan har förstelärarnas arbete inneburit att specialpedagogen upplever en 

förändring till det sämre. Möjligheten att involveras kring elever och eventuella svårigheter 

tidigt tycks ha försämrats. Specialpedagogernas syn på förstelärarna och deras uppdrag tyder 

på att det är oklart vad förstelärarna har i uppdrag att göra. I uttalandet ser vi även ett uttryck 

för konkurrens om delar av de olika yrkeskategoriernas uppdrag. 

 

Specialpedagoger samverkar som tidigare beskrivit i flera olika grupper och därmed även på 

flera olika nivåer inom kommunorganisationen, där fokus i vår studie ligger på skolnivå. På 

skolnivå är formen för samverkan med skolans pedagogiska personal utformad på flera olika 

sätt. De flesta specialpedagoger träffar, tillsammans med elevhälsans övriga personal, 

arbetslagen kontinuerligt.  
Ja, sedan går vi ut till alla arbetslag som vi ansvarar för, en gång i månaden […] Då lyfts 
elevärenden, framför allt om det är elever som kanske alla behöver höra i arbetslaget om. Men det 
kan också vara teman; vi pratar om extra anpassningar, särskilt stöd någon gång. Vi kan prata om 
närvaro, vikten av närvaro någon gång. (B1) 

I citatet ovan framkommer en önskan om att lyfta nivån på samtal och gemensamt arbete från 

elevärenden till mer övergripande teman som skulle kunna leda till ett mer förebyggande 

arbete. Förutom samverkan kring elevärenden och teman, görs försök att öka elevhälsans 

tillgänglighet, och därmed utveckla samverkan. Flera av skolornas elevhälsoteam organiserar 

så kallade ”drop-in” där pedagoger har möjlighet att lyfta frågor, ta upp dilemma kring arbetet 

med elever och undervisning, vilket framgår av uttalandet nedan. 
Generellt tänker jag att det kan finnas ett hinder, att, ja, vad gör de i Elevhälsan egentligen? Sitter 
de bara på sitt rum? Jag skulle kunna tänka mig att det finns någon som tänker så. Nu tror jag inte 
att de kanske gör det, för vi försöker ändå vara väldigt tillgängliga med det här med drop-in och gå 
ut i arbetslagen och stötta dem och så här. (B1) 

I ovanstående citat uttrycker specialpedagogen även tankar om hur elevhälsans arbete upplevs 

av den pedagogiska personalen i arbetslagen. Alla specialpedagoger betonar vikten av att vara 

tillgängliga och ge stöd till arbetslagen. Det blir synligt att elevhälsan strävar efter ökad 

samverkan med pedagogisk personal, genom att utforma olika sätt att mötas. Ansvaret för 

samverkan tycks till stor del vila på elevhälsan. Bilden som framkommer visar på en vilja att 

skapa likvärdighet och samsyn i arbetet med elever i behov av särskilt stöd.  

 
Nedan görs ett försök att redovisa de utsagor som framkommit kring vad som påverkar 

möjligheterna till samverkan. En viktig aspekt i detta är som nämndes i inledningen, att 

gymnasieskolan som organisation är komplex och att detta kan påverka 

samverkansmöjligheterna. Vi ser att det är en utmaning för alla parter att få till stånd 

fungerande samverkan men även att fortbildning förekommer i elevhälsan.  
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Det är en stor organisation, mer komplex organisation på ett annat sätt eftersom det är… Varje 
program har sin rektor och samtidigt som X som är rektor för natur också är ledare för elevhälsan, 
så blir det liksom […]. Vad gör man lika och vad gör man inte lika.? När kan programmen 
bestämma själva hur de gör? Jag tror att hen som var rektor här då, X, kände att vi måste få mer 
stringens i det där på något vis, att det måste finnas en annan tydlighet och mer att vi gör lika och 
så. […]. För nu när vi har den här SPSM-kursen, då är alla rektorer med […]. Det är jätteviktigt, vi 
möts aldrig annars. (F1) 

I citatet ovan märks att det finns oklarheter kring hur arbetet bedrivs i olika delar av skolan, 

och vikten av att mötas och nå en samsyn uttrycks. Ytterligare något som flera 

specialpedagoger uppger påverkar samverkan och ofta försvårar detta arbete är andra 

professioners uppfattningar om vad som ingår i specialpedagogernas professionella kunskap 

och uppdrag. Föreställningar om vilka uppgifter som specialpedagoger ska utföra finns bland 

kollegor, såväl i teamen, som hos pedagoger. I det nedanstående citatet är det kollegor i 

elevhälsan som föreslår uppgifter till specialpedagogen: 
Jag har ju, varit ganska irriterad, om man säger, för jag kände mig jättefrustrerad i början för jag 
tyckte att jag inte fick rätt arbetsuppgifter. (A1) 

Citatet synliggör att specialpedagogernas arbete i hög grad påverkas av vilken kunskap 

teammedlemmar och övrig pedagogisk personal har gällande det specialpedagogiska 

uppdraget, och den specialpedagogiska kompetensen. Förståelsen av teammedlemmarnas 

olika professioner påverkar hur väl team samverkar.  
För det är klart, specialpedagog är litet så där diffust. Det är klart, jag tror att det är en del lärare 
som inte riktigt heller vet vad som står i vår befattningsbeskrivning. (B1) 

Upplevelsen av att delar av kompetensen som specialpedagogen besitter inte är känd för alla 

framgår också av ovanstående uttalande. Resultaten visar även att samsyn kring 

specialpedagogens uppdrag behövs på flera olika nivåer, dels i elevhälsoteamen, dels i hela 

kollegiet. Specialpedagoger ger uttryck för att de har en stor mängd arbetsuppgifter, som tar 

plats ifrån det de anser att de bör arbeta mer med.  
Ja, vad har vi. Vi har egentligen inga, ja, det beror ju på hur man ser det, men både X och jag är 
nerlusade med elevärenden som borde ligga på en annan plan, för vi har inte haft speciallärare och 
resurslärare. Så då har det blivit vårt ärende och också det specialpedagogiska uppdraget. Då blir 
det svårt. Tiden räcker inte till. (F1) 

Här uttrycks att det specialpedagogiska uppdraget bör se annorlunda ut, och att yrkesgruppen 

speciallärare, alternativt resurslärare, bör finnas som komplement till specialpedagoger. 

Ett glapp mellan faktiska arbetsuppgifter och det egentliga uppdraget tonar fram. Återigen ser 

vi behov av att specialpedagogens yrkesroll och kompetens synliggörs.  

 

När samsyn, och kunskap om det specialpedagogiska uppdraget finns beskriver en av 

specialpedagogerna det som en framgångsfaktor. Hen fick möjlighet att utforma och 

implementera den specialpedagogiska yrkesrollen på den skolan hen verkar. I detta fallet var 
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specialpedagogutbildningen ny och skolledningen stod bakom implementeringen av 

specialpedagogisk kompetens på skolan.  
Jag […] fick jag ett uppdrag att, ja, försöka genomlysa eller ta reda på behovet av 
specialpedagogisk kompetens på X. Det var jättebra, för då fick jag samtidigt presentera 
kompetensen, vad man kunde förvänta sig eller vad jag skulle jobba med, mitt uppdrag. Jag var 
runt till alla arbetslag, jag träffade en stor skola med många program och pratade med lärare och 
även elever då kring behovet av stöd. Så på så sätt implementerades kompetensen också […]. För 
parallellt här på skolan fanns det en […] speciallärare. Så jag fick på alla sätt och vis försöka visa 
vad skiljer oss åt i sättet och i uppdraget. […] och så hade jag honom i ryggen och har haft jättebra 
chefer under tidens gång, som stöttat mig i rollen som specialpedagog. (E2) 

Rektors roll och förståelse för specialpedagogens yrkesprofession ses som en viktig faktor för 

att skapa förutsättningar för ett arbete i riktning mot de nationellt uppsatta målen för den 

specialpedagogiska utbildningen blir synlig i exemplet ovan. När specialpedagogen berättar 

vidare framgår att yrkesrollen tydliggjorts vilket lett till att de arbetsuppgifter som 

specialpedagogen utför i större utsträckning håller sig till de ramar som uttrycks i skolan 

styrdokument.  
Och samtidigt så är man, som specialpedagog så utmanar man också det som sker i klassrummen, 
naturligtvis. (E2). 

Att specialpedagogen ser klassrumsmiljön och pedagogens arbete med eleverna där som en 

viktig uppgift att arbeta med framgår i uttalandet, och kan betraktas som ett sätt att arbeta 

främjande och förebyggande utifrån ett relationellt perspektiv.  

 

Ytterligare en infallsvinkel gällande specialpedagogers yrkesroll syns i några av intervjuerna 

och uttrycks som en frustration kring den relativ nya yrkeskategorin förstelärare.  
För jag menar, vi har skolutveckling i våra examina. Vi ska jobba med skolutveckling och det ska 
förstelärarna också jobba med. […]. Det har på något sätt varit vårt uppdrag och helt plötsligt är 
det förstelärarnas uppdrag. […] Vi är viktiga, men ändå räknas vi inte riktigt med. (B1) 

En konkurrens gällande arbetsuppgifter blir synlig i uttalandet, liksom frågan om vem eller 

vilka som ska, eller har ansvaret för att utveckla skolmiljön. Specialpedagogen uttrycker att 

förstelärare numera fått skolutvecklingsuppdraget, som tidigare ingått i specialpedagogens 

uppgifter. Specialpedagogerna uttrycker en tydlig önskan om att samverka med förstelärare 

och, som tidigare nämnts, ledningsgrupp som ett sätt att arbeta med att utveckla skolans 

lärmiljö. Samtidigt märks en frustration över att specialpedagogernas kompetens och vilja att 

arbeta med skolutveckling inte tas tillvara. Här nedan ger en specialpedagog uttryck för tankar 

gällande förstelärare, och beskriver ett försök till att samla flera kompetenser i samverkan.  
[…] men nu jobbar vi väldigt mycket i stuprör och sedan sitter lärarna och jobbar i arbetslagen i 
sitt stuprör. Och då kändes det… Vi måste försöka hitta någon brobyggargrej här. Så då pratade 
jag med […], med rektor först då. Om vi kunde på något sätt försöka bygga några broar. Så det här 
samarbetet började egentligen bara strax innan jul, november-december. Så det är väldigt nytt att 
vi två specialpedagoger och specialläraren, vi tre har varit med i den här förstelärargruppen, litet 
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grand nu bara för att se under våren hur funkar det, hur kan vi hjälpa till eller hur kan vi 
tillsammans bygga broar ut mot arbetslagen sedan, till exempel. Så det här är i sin linda. (B1) 

Vi ser en önskan om att få närma sig gruppen förstelärare och därmed få till stånd samverkan. 

Rektor är den som främst har mandat att skapa förutsättningar till denna samverkan. Hinder 

som skymtar är förstelärarnas syn på behovet av samverkan, vilket specialpedagogerna menar 

kan bero på att de olika yrkeskategoriernas uppdrag inte i tillräckligt hög grad är tydliggjorda. 

 

Vidare visar våra resultat att samsyn och förståelse för varandras olika professioner är av 

betydelse för att nå en samverkan inom teamet. Vikten av ett gemensamt synsätt och tydlighet 

gällande uppgifter och roller uttrycks i samband med det vardagliga arbetet. 
Vi har samma syn på sättet att jobba och vad vi kan erbjuda eller bidra med, så att man… Så det är 
viktigt. (E2) 

Uttalandet ovan tyder på att då specialpedagogen och elevhälsans övriga professioner nått 

fram i en samsyn kring uppdraget, och är klara över vilket stöd de kan erbjuda övrig personal, 

utifrån de olika kompetenser de har leder det till en tydligare och mer verkningsfull fördelning 

av arbetsuppgifter. 
[…] får vi ett ärende och den här eleven det är mycket med måendet som gör att den inte riktigt 
lyckas i skolan. Då sätter ju inte jag mig som specialpedagog med det i första läget, utan då bollar 
jag det till kurator eller skolsköterska […]. (B1) 

Det som uttrycks i båda citaten ovan ger en dels en antydan om att tillhörigheten i gruppen är 

viktig, dels att den egna yrkesrollen och yrkeskunskapen tas till vara på ett tillfredställande 

sätt. Då yrkesrollerna inte är tydligt definierade och synliggjorda kan det få konsekvenser, 

dels för specialpedagogens egna arbete och dels för samverkan med övriga yrkeskategorier. I 

citatet nedan blir vikten av att elevhälsoteamets olika kompetenser och ansvarsområden 

klargörs tydlig. Specialpedagogen uttrycker även egna tankar om hur övrig personal ser på 

uppdraget kring eleverna:  
Jag vill jobba med eleverna; jag kan inte tala om för dig och dig vad du ska göra med Kalle om jag 
inte känner Kalle själv. […] den klassen har jag varit som en extra mentor åt hela tiden. Några har 
man kvar; de kommer fortfarande till mig, många vill gå hellre hit än att prata med någon annan, 
men det är som jag säger – man är både mamma och kurator och sköterska och… ja, allt, på en 
gång […]. Jag är van att prata om elever hela tiden och förväntar mig att alla andra är här också för 
elevernas skull och inte för att bara ha ett jobb att gå till eller för sitt ämne eller så. […]. Alla är så 
olika och jag får bli någon sådan här sammanhållande länk. (E1) 

I citatet ovan märks att specialpedagogen utför många olika uppdrag, som andra kompetenser 

har ansvar för, exempelvis mentor eller kurator. Att arbeta med eleverna och lära känna dem 

framhålls som det mest väsentliga, och i rollen ingår att samordna för eleverna. Att det finns 

personal som inte sätter eleverna i första rummet skymtar fram som en upplevelse hos 

specialpedagogen. Det blir märkbart att specialpedagogen tar på sig uppdrag som ligger 



 33 

utanför den egna professionens ramar, vilket kan leda till konkurrens om arbetsuppgifter, och 

därmed påverka samverkan i elevhälsoteamet. 

 

Olika förhållningssätt till det gemensamma uppdraget och det gemensamma ansvaret som 

finns beskrivet i Skollagen (SFS 2010:800) för elever som är i behov av stöd, vilket samtliga 

intervjuade specialpedagogerna ger uttryck för.  
Jag tror att när det är svårt – det är lättare att sätta fingret på det – det är kanske för att man inte 
alltid, tycker jag nu då, som pedagog ser sin roll i detta. Nån-annan-ismen. Det är någon annan. 
Man lämnar in en anmälan till rektor och då är problemet någon annans. Man lämnar över det. 
Den här eleven klarar inte det här, för det är eleven som har svårt. Det här får någon annan lösa. 
(D1) 

Här ses en förväntan på att specialpedagogen ska ansvara för och lösa bekymren kring elevers 

svårigheter. Specialpedagogen ger även uttryck för att samhörigheten mellan elevhälsan som 

grupp och övrig pedagogisk personal inte tycks vara så stor, utan de båda grupperna verkar 

var för sig. Att olika synsätt påverkar samverkan och synen på det gemensamma uppdraget 

kring alla elever syns i följande citat. 
I något arbetslag är det inte så. Då är det mer det här, ja nu kommer elevhälsan, vilka elever vill ni 
ta upp idag? […] De har ett väldigt Vi-och Dom-tänk. (A1) 

Två skilda perspektiv på elever i behov av stöd tonar fram. Specialpedagogen står för det 

relationella perspektivet där skolsvårigheter ses i relation till den miljö elever befinner sig i 

och pedagogen för det kategoriska där svårigheterna mer betraktas som knutna till individen.  

En möjlig förklaring till den här krocken i perspektiv kan möjligen förklaras av 

gymnasieskolans traditioner och normer. En ovana vid att se andra kompetenser eller kollegor 

som en resurs i det pedagogiska arbetet skulle kunna tyda på det.   
[…] ibland på gymnasiet så är man fortfarande litet det här stängda dörrens lärargärning. Man är i 
sitt eget klassrum och man har stängt dörren och sedan har man kanske bekymmersamt, men man 
delger inte riktigt de andra. Och jag tänker att det är så synd, för även om det tar tid med att ha 
någon slags kollegiehandledning eller – jag brukar kalla det för kollegiereflektion nu, för 
handledning då blir det så här, nej, jag behöver ingen handledning. (B1) 

Ordet ’fortfarande’ i uttalandet ovan kan tolkas som att det finns traditioner som inte 

förändrats inom gymnasiet. Trots att bekymmer kan finnas söker pedagoger inte stöd av 

varandra, eller samverkan med andra för att få hjälp i vardagsarbetet. Detta kan tolkas som att 

man inte tydligt känner tillhörighet till omgivande grupper. I det ovan presenterade citatet 

anas ett motstånd till att delta i handledning, eller kollegiereflektion till uttryck. Motståndet 

kan ses som en bristande vilja att förändra gängse arbetsformer eller stå för okunskap om 

handledningens funktion och syfte. Exempel på olikheter i synsätt mellan lärare beskrivs av 

en specialpedagog som resonerar om skillnaden mellan lärare och menar att yrkeslärare hen 

möter har ett större elevfokus och är mer intresserade av att samverka i frågor som rör 
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elevernas utveckling i ämnet, jämfört med de lärare som har teoretiska ämnen. 

Specialpedagogen beskriver att dessa lärare har en tradition av att ”hålla sig på sin egen 

kammare. Vidare ser specialpedagogen också att lärare från grundskolan, som valt att arbeta 

på gymnasiet har en annan inställning än de som arbetat på gymnasieskolan länge. 
Och sedan är det, om jag säger så här, det märks direkt när jag får en lärare som har jobbat på 
grundskolan; de är klockrena. […]. De här som har jobbat väldigt, väldigt många år inom 
gymnasieskolan, det känns som att det är svårt att lära gamla hundar sitta och jag vet inte, men det 
finns ingen förändringsbenägenhet. (E1) 

I uttalandet ovan blir upplevelsen av skillnader i inställningen mellan lärare med olika 

bakgrund tydlig. Även här kan anas olika perspektiv och synsätt på de elever som behöver 

extra stöd och hjälp, vilket även kan sättas i samband med normer och traditioner. Motsatsen 

till det ovan beskriva ger en annan specialpedagog uttryck för och menar att lärarna tar ett 

stort ansvar för elever i behov av stöd. 
Och det är ingen lärare som – jag har inte mött någon i någon situation där jag kontaktat lärare 
kring elever med svårigheter (läs: som sagt:) det här är inte mitt jobb, det här får du göra, det här 
får nån annan göra. Det har jag inte hört en gång. Det är jätteskönt. Så det har skett en fantastisk 
resa.  (E2) 

Detta citat kan kopplas samman med ett tidigare uttalande där implementering av 

specialpedagogens yrkesroll och uppdrag varit tydligt vilket kan beskrivas som gynnsamt. 
 

7.2 Planeringsdimension 
Planeringsdimensionen kan beröra kollektiva och individuella arbetsplaneringar, deras 

innehåll, tidsperspektiv, deltagare, och former för dem. Vi väljer att i denna dimension lyfta 

fram innehållet i samverkan samt talet om rutiner, då specialpedagogerna uttrycker att de är 

väsentliga faktorer som påverkar det vardagliga arbetet. I dimensionen synliggörs normer, 

traditioner och outtalade värdesystem samt förhållningssätt till det gemensamma uppdraget. 

Fokus i denna dimension är följande frågeställning: Vad innehåller den gemensamma 

samverkan? 

 

Alla de intervjuade specialpedagoger uttrycker att stor del av det vardagliga arbetet kring 

samverkan berör enskilda elevärenden, dels när arbetet sker i det lilla eht-teamet, dels vid 

samverkan med arbetslag samt då samverkan sker med enskilda lärare.  
Men mycket är det runt elevärenden. Hur ska vi ta oss an den här eleven? Hur ska vi få den här 
eleven att lyckas? Hur ska vi få lärarna att lyckas i klassrummet med den här eleven? (F2) 

I uttalandet ovan märks att samtal om elever förs på individnivå. En ambition att ge stöd till 

läraren så att denne kan bidra till att eleven lyckas uttrycks. Specialpedagogerna beskriver 
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även att försök görs för att arbeta mer generellt, med frågor som kan stärka pedagoger och 

utveckla lärmiljöer vilket blir synligt nedan.  
Ja, sedan går vi också ut till alla arbetslag som vi ansvarar för en gång i månaden. […] Då lyfts det 
också elevärenden, framför allt om det är elever som kanske alla behöver höra i arbetslaget om. 
Men det kan också vara att vi har teman; vi pratar om extra anpassningar […]. vi kan prata om 
närvaron […]. Vi kan prata om autism någon gång. (B1)  

Trots försöken att arbeta med mer övergripande frågor framhåller specialpedagogerna att 

enskilda elevärenden dominerar samtalen och arbetet. I citatet ovan framkommer att försök 

görs för att arbetet ska behandla generella frågor, som inte har sin utgångspunkt i specifika 

elevers svårigheter, något som kan betraktas som ett mer förebyggande och hälsofrämjande 

sätt att arbeta, vilket specialpedagogerna är tydliga med att belysa avsaknaden av. Nedan 

tycks en viss frustration kring att arbetet inte riktigt ligger i linje med styrdokumentets 

intentioner märkas. 
Tyvärr är det mest elevärenden i sig och det är väl så det ser ut i skolan, medan egentligen ska 
elevhälsan jobba mer med hälsofrämjande och förebyggande arbete. (F2) 

Citatet ovan visar på ett dilemma som framträder och kan ses som någon form av motsättning 

mellan pedagogernas önskan om hjälp med enskilda elever och specialpedagogernas försök 

att förändra synsätt och därmed även lärmiljöer och förutsättningar för eleverna att lyckas 

med sina studier. Specialpedagogerna ger också exempel på hur mer övergripande 

diskussioner förs i arbetsgrupper de ingår i. Det som sägs skulle kunna tolkas som ett sätt att 

försöka utforma verksamheten i riktning mot ett mer förebyggande och hälsofrämjande 

arbete. 
I det stora teamet är det mer övergripande frågor kanske. Vi tittar på elevhälsoplanen till exempel, 
ja vi förhåller oss till den. […]. Just nu jobbar vi väldigt mycket med SPSM kursen att höja 
elevhälsokompetensen på hela skolan. (B1) 

Här belyses ett syfte med att utveckla elevhälsokompetensen på hela skolan vilket kan 

betraktas som att behovet av att nå fram till ett gemensamt ansvar för, och gemensamt arbete 

med elevernas utveckling och lärande. Elevhälsoplanen som verktyg för att tydliggöra arbetet 

lyfts fram. 

 

En viktig faktor för samverkan är att det finns en tydlig struktur för arbetet. I våra intervjuer 

beskriver specialpedagogerna en önskan om att rutiner finns och följs. Rutiner sen som en 

förutsättning för att samverkan ska fungera.  
Påverkas samarbetet då, när man inte följer rutinerna? Ja, det kan det göra. Det kan uppstå en viss 
irritation: vad är det här? En elev som varit borta 40 procent och ingen har slagit larm. (B1) 
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När rutiner inte följs skapas frustration vilket enligt specialpedagogerna minskar 

möjligheterna för samverkan. För att skapa struktur krävs ett långsiktig idogt arbete vilket 

kommer till utryck i citaten nedan.  
Om vi följer rutinerna så kommer alla på något sätt – även om alla får jobba lite mer ett tag – så 
kommer alla tjäna på det till sist. Eleverna mår bättre. (B1) 

Alla de här rutinerna finns ju och någonstans tänker vi, att man behöver ju ha de här rutinerna och 
man behöver ha dem, som man brukar säga, att det är som ledstänger. Annars blir det ju väldigt 
olika och ojämlikt över skolan. (B1) 

Då rutiner finns och följs ökar möjligheter till samverkan och samtidigt skapas förutsättningar 

för likvärdighet i skolans arbete med elever i behov av stöd. I vår empiri kan vi se att när 

förändringar kring exempelvis rutiner genomförts och då ansvarig rektor funnits med och 

varit delaktig beskrivs av specialpedagoger som en framgångsfaktor. 
Och vi är tydliga med att vi inte tar ärenden när vi är i en korridor eller något, utan det är den här 
rutinen som gäller. Det är viktigt. Det får man hålla i gång hela tiden, så att säga. […]. Sen är det 
viktigt att på något sätt sätta in nya lärare som kommer i det här, så att de känner sig trygga också i 
rutinerna. (E2) 

Som nämnts ovan menar specialpedagogerna att det krävs ett medvetet och kontinuerligt 

arbete att upprätthålla rutiner men när arbete lyckas skapar det trygghet för både personal och 

elever. Rutiner kan beröra olika delar i verksamheten. Hur elevärenden hanteras, vem som har 

ansvar för vad, möjlighet att mötas, samt syfte och innehåll i möten. Specialpedagogernas 

upplevelser tyder på en kultur där det vardagliga arbetets utformning påverkas av brister i 

gemensamma arbetsformer och rutiner, och behovet av att organisera arbetet ytterligare 

framställs som väsentligt. 
 

7.3 Förändringsdimension 
I förändringsdimensionen behandlas behov och motiv till önskade förändringar, vilka 

förändringar som tillåts och vem eller vilka som har mandat att ta sådana beslut. I 

dimensionen synliggörs normer, traditioner och outtalade värdesystem samt förhållningssätt 

till det gemensamma uppdraget. Fokus i denna dimension är följande frågeställningar: Vilka 

önskemål om förändringar synliggörs? Vilken aktörsberedskap blir synlig? 

 

 

De intervjuade specialpedagogerna uttrycker en stark önskan om förändring för att öka 

förutsättningarna för elevhälsan att bli mer tillgänglig och arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande.  
[…] att man går ut och pratar med arbetslag på ett helt annat sätt och jobbar mer främjande och 
förebyggande och försöker att bredda basen, leda in stimulans. Så att man inte hamnar på 
individnivå hela tiden. (D1) 
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Detta visar att det finns en tydlig strävan och önskan att närma sig de intentioner som finns 

för elevhälsans arbete. Det framkommer även att specialpedagogerna önskar att den 

kompetens de besitter ska tas tillvara, exempelvis uppdraget att vara en kvalificerad 

samtalspartner.  
Kollegiehandledningen saknas helt. Jag försökte att få igång – också när jag började här – vi var 
tre specialpedagoger och då försökte jag att, vi kan ju faktiskt, kan vi starta varsin 
handledningsgrupp åt varandra. (E1). 

Ytterligare ett område där specialpedagogerna upplever behov av utveckling gäller samsyn 

kring arbetet med elever i behov av stöd.  
[…] det är kanske för att man inte alltid, tycker jag nu då, som pedagog ser sin roll i detta. Nån-
annan-ismen. Det är någon annan. Man lämnar in en anmälan till rektor och då är problemet någon 
annans. Man lämnar över det. (D1) 

En önskan om samsyn samt en förhoppning om delat ansvar kring arbetet med elever i behov 

av stöd uttrycks. En brist på samsyn och gemensamt ansvar kan urskiljas, vilket kan förklaras 

med att olika perspektiv på elever i behov av särskilt stöd intas. Det gemensamma ansvaret 

för uppdraget framhålls som något som behöver bli tydligt för alla som verkar i skolan. 
Och det där måste ju också vara ett tydligt och gediget arbete att det är ett gemensamt ansvar […] 
Och då är man tillbaka vid de här träffarna, att man behöver ses för att uttala det där, prata och 
bestämma. (F1) 

Även här framkommer ett behov av att samtala om det gemensamma uppdraget där rektor har 

en viktig funktion då ansvaret för att skapa en organisation som möjliggör samsyn och 

samverkan ligger på rektor. Ansvaret innebär att förena olika yrkesgrupper i ett gemensamt 

arbete. Vikten av att avsätta tid till gemensamma diskussioner i olika konstellationer om 

utveckling av elevhälsoarbetet blir tydligt i vårt material.  
Det är inte det att de inte vill, men du vet i allt det där dagliga snurren och det är en del i det här 
med att utveckla elevhälsan också, att hitta ett – också schematiskt – när träffas den… När träffas 
man i den gruppen, när man träffas man i den. Det måste finnas på en agenda eller på ett schema 
eller kalendarium, så att man vet. […] Och det sade vi, det måste nästan rektorerna göra åt oss. 
(F1) 

Tid för samtal samt att frågorna sätts på agendan framgår som avgörande. Även här ser vi att 

rektor har en viktig roll för att ansvara för att skapa utrymme för samtal om utveckling. 

Specialpedagogernas önskemål ger uttryck för en stor förändringspotential, medan 

upplevelsen av andra yrkesgrupper är att aktörsberedskapen är lägre.  

 

Den bild som tonar fram i vårt resultat visar till övervägande del en komplex vardag där 

behovet av att utveckla det gemensamma arbetet för elevernas bästa är märkbar. En tydlig 

utmaning består gemensamt skapa förutsättningar för ett mer förebyggande och 

hälsofrämjande arbete. När det gäller samverkan har specialpedagogerna många olika aktörer 

att förhålla sig till där samverkan förväntas ske på olika sätt. Synligt är att den samverkan som 
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beskrivs som enklast att få till är de inom elevhälsoteamet. Trots detta tenderar samverkar till 

stor del att handla om enskilda elevärenden vilket inte helt stämmer överens med 

styrdokumentens intentioner. Försök görs att utveckla arbetet inom teamen mot mer 

förbyggande och hälsofrämjande arbete vilket syns då flera av elevhälsoteamen genomför 

SPSM fortbildning. Den samverkan som sker med övrig pedagogisk personal tenderar att 

beskrivas som mer komplicerad. Vidare uppfattar vi ett glapp mellan specialpedagogers 

kompetens och de arbetsuppgifter och uppdrag specialpedagogerna genomför, vilket uttrycks 

bero på okunskap om specialpedagogernas kompetens hos pedagoger, medlemmar i 

elevhälsoteamen men även hos rektorer. Även förståelse bland pedagoger angående 

elevhälsans uppdrag upplevs av specialpedagogerna som låg. Våra resultat pekar på 

svårigheter för specialpedagoger att genomföra förändringar i riktning mot ett mer 

hälsofrämjande och förebyggande arbete då kulturen kan beskrivas som relativ rigid och där 

lärarkollegiet har ett stort mandat då det gäller tillåtelse till förändringar. Vi menar att detta är 

synligt då elevhälsan är de som försöker initiera samverkansmöjligheter som ska ge 

förutsättningar till ett mer övergripande och därmed förebyggande och hälsofrämjande arbete. 

Ansvaret för samverkan kring elevhälsa och elever i behov av stöd förefaller främst ligga hos 

elevhälsoteamens personal. Aktörsberedskapen kan, med andra ord, sägas vara hög bland 

specialpedagoger medan aktörsberedskapen synes vara lägre bland majoriteten av den 

pedagogiska personalen. Exempelvis uttrycker specialpedagogerna en önskan om att deras 

kompetens ska användas i flera sammanhang än vad som sker nu. De beskriver också ett 

prövande av nya sätt att samverka med övrig personal; allt för att utveckla verksamheten och 

öka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.  

8 Diskussion 
I följande avsnitt avser vi att diskutera våra resultat i förhållande till tidigare forskning. Vi 

inleder med att resonera om och kritiskt granska vårt tillvägagångssätt och våra val i 

genomförandet av studien, och deras konsekvenser. Med det vill vi synliggöra förtjänster och 

svagheter med arbetet, och resonera om möjliga alternativa handlingssätt. Därefter diskuterar 

vi syfte, frågeställningar och resultat. Vi knyter an till forskning inom området, för att 

synliggöra vilken kunskap resultatet kan visa på, och hur samverkan kan förstås utifrån 

specialpedagogers upplevelser. Avslutningsvis föreslår vi områden som kan vara av intresse 

för fortsatt forskning.  
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8.1 Metoddiskussion 
Vårt val att genomföra en intervjustudie med kvalitativ ansats och där använda oss av 

semistrukturerade intervjuer menar vi har gett oss möjlighet att studera specialpedagogers 

upplevelser av samverkan mellan olika professioner i skolan. För att analysera våra intervjuer 

har vi inspirerats av det Berg (2007) presenterar som kulturanalys, ett verktyg för att få syn på 

en verksamhets inre gränser och vi använder de tre dimensionerna samverkansdimension, 

planeringsdimension och förändringsdimension för att kategorisera specialpedagogernas 

utsagor. Fokus i vårt arbete har varit att få syn på någon form av samverkanskultur ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv. De yttre gränserna har i vårt arbete utgjorts av de 

styrdokument som styr gymnasieskolans verksamhet. Resultatet visar, enligt vår mening, 

såväl de inre, som de yttre gränserna för verksamheten, och därmed det tillgängliga 

frirummet. Vi är medvetna om att det är specialpedagogernas uppfattning av samverkan vi får 

syn på, och då vi som mest intervjuat två specialpedagoger på samma skola, kan vi inte påstå 

att vi får en helhetssyn av alla enskilda skolors inre gränser, vilket heller inte varit vårt syfte. 

Vi har därför valt att betrakta likheter och skillnader, och i redovisning och diskussionen 

lyfter vi fram det som tonar fram som gemensamma upplevelser, men även de som avviker. 

På så sätt, menar vi att det blir möjligt att ge en generell bild av specialpedagogernas 

upplevelser av vardagsarbetet, och de normer, outtalade värdesystem, traditioner och synsätt 

gällande det gemensamma uppdraget skolan har.  

 

I arbetet med tolkning och analys av data tar vi också stöd i teorier om grupper och 

tvärprofessionella team, då dessa ger möjlighet att förklara det specialpedagogerna lyfter fram 

om samverkan. Hur människor identifierar sig, och upplever sin tillhörighet hör till faktorer 

som påverkar hur vi ser på andra, och därmed är det rimligt att anta att det påverkar 

samverkanssituationer. Hur grupper fungerar som team, kan även det förklara de upplevelser 

som framkommit. Med den kunskapen blir det möjligt att verka för samverkan som kan leda 

till ett gemensamt arbete för alla elevers bästa, vilket vi ser som en styrka i studien. I vårt 

resultat framgår det inte tydligt för oss vilka olika slags tvärprofessionella team som 

specialpedagogerna verkar i. En möjlig förklaring till denna otydlighet är att vi inte ställt 

tillräckligt fördjupande följdfrågor kring teamen i anslutning till frågor om hur arbetet i 

teamen upplevs.  
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Ett grundläggande metodologiskt dilemma när ett område utforskas är att vi som forskare 

alltid påverkar våra resultat genom den förförståelse vi bär med oss (Westlund, 2015). Redan 

vid val av område vi vill undersöka påverkar vi vår studie, liksom i val av metod, i vårt urval 

och i vår analys. Även då vi planerar och iordningställer vår frågeguide influeras 

undersökningen av våra erfarenheter och den värdegrund vi bär med oss. Våra intervjuer 

påverkas av vår ovana att intervjua men även av vilka frågor vi som intervjuare väljer att följa 

upp och vilka vi väljer att låta passera. Vem vet, vi kan ha missat det absolut väsentligaste 

genom att inte ställa frågan. Kvale & Brinkman (2014) menar att det krävs omfattande träning 

för att bli en bra intervjuare och det är främst genom att intervjua som hantverket lärs. Vi har 

tränat tidigare, och nu genomfört åtta intervjuer och genom det fått nya erfarenheter. Något vi 

lagt märke till är att vår förmåga att ställa följdfrågor för att utforska mer på djupet ökade för 

varje genomförd intervju. Det innebär en viss påverkan på vår empiri, men vi anser att 

intervjuguiden givit oss möjligheten att få med det väsentliga för vårt syfte i alla intervjuer, 

men fått mer detaljerade data i de sista intervjuerna. Även intervjupersonernas uppfattningar 

av oss som intervjuare påverkar vårt resultat (Denscombe, 2016).  

 

Vi anser oss nöjda med vårt urval av specialpedagoger att intervjua, då urvalet gav oss en 

spridning över kommungränser och därmed till flera olika skolor. Vi är även till freds med 

vårt val av att genomföra intervjuer då syftet i studien var att fånga specialpedagogers 

upplevelser gällande samverkan. En annan möjlig metod för datainsamling, utifrån vårt syfte, 

skulle kunna vara en gruppintervju. Sådana kan, enligt Denscombe (2016), ge möjlighet att få 

fram fler synpunkter och åsikter än personliga intervjuer. Deltagarna i en gruppintervju hör 

varandras synpunkter och kan ifrågasätta, eller hålla med det som sägs av andra, och formen 

ger möjlighet till att reflektera över fenomen. Denscombe (2016) belyser vikten av att alla i 

gruppen kan känna tillit till varandra, och att klimatet är förtroendefullt. Vi menar att frågor 

om samverkan, utifrån vårt syfte, skulle kunna vara känsliga att diskutera. Exempelvis kan 

kritiska synpunkter om den egna arbetsplatsen vara svåra att framföra. Organisatoriskt är 

gruppintervjuer också svåra att arrangera och kräver, enligt vår mening, längre 

framförhållning i tid. Vårt val av metod för datainsamling föll av dessa skäl på personliga 

intervjuer.  

 

När det gäller val av analysverktyg är det möjligt att vi kommit fram till en annan bild av 

specialpedagogernas upplevelser av samverkan med en annan utgångspunkt. Vi kunde 

exempelvis ha läst materialet, och skapat egna kategorier genom att, såsom Kvale & 
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Brinkman (2014) beskriver, sätta teman och resultat i olika kategorier som vi skapat utifrån 

relevanta avsnitt i intervjuerna. En fenomenografisk ansats kunde vara ett annat alternativ för 

vår studie då den kan användas för att synliggöra människors tankar om olika fenomen och 

hur de förstås (Kvale & Brinkman, 2014), men då ett fokus inom fenomenografin är att 

studera människors förståelse av omvärlden i relation till lärande, och då ansatsen mestadels 

syftar till att åskådliggöra skillnader (mer än likheter) i uppfattningar (Kvale & Brinkman 

2014), menar vi att ansatsen inte stämmer så väl med vårt syfte. Vårt val att låta oss inspireras 

av Bergs (2011) ramverk samverkansdimension, planeringsdimension och 

förändringsdimension, grundar sig på att dessa, i vår förståelse, ger oss möjligheten att 

synliggöra det som i verksamheten påverkar samverkan. Exempelvis synliggörs olika 

samverkansformer och innehållet i samverkan i det vardagliga arbetet. Förhållningssätt till det 

gemensamma uppdraget, liksom normer och värderingar kan även framträda, liksom 

aktörsberedskapen bland personalen. Dessa faktorer ser vi som vägledande för vårt syfte och 

ger oss möjlighet att nå vårt syfte att belysa olika faktorer som i specialpedagogernas 

upplevelse påverkar samverkan.  

 

8.2 Resultatdiskussion 
Syftet med vårt arbete har varit att öka kunskapen om hur specialpedagoger upplever den del 

av professionen som handlar om samverkan med elevhälsan och pedagogisk personal i 

gymnasieskolan. Vi anser att det är av vikt att undersöka då samverkan framgår som ett 

tydligt uppdrag i den styrning som finns kring skolans, elevhälsans, och specialpedagogens 

arbete.  

Genom att belysa samverkan från ett specialpedagogiskt perspektiv kan kunskaper om och 

förståelse för hur specialpedagoger upplever samverkan nås. Resultaten av vår studie kan 

ligga till grund för resonemang för att skapa bättre förutsättningar att fullt ut lyckas med det 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan. Viktiga frågor under arbetet har varit hur 

samverkan utformas, vad den gemensamma samverkan innehåller, vilka förändringar som 

önskas, samt hur aktörsberedskapen upplevs. I våra intervjuer skildrar pedagoger dilemman 

som uppstår och faktorer som underlättar, respektive hindrar samverkan.  

 

Resultatet av vår studie har gjort det tydligt för oss att samverkan är en komplex företeelse 

och gymnasieskolan är en komplicerad organisation. Skolorna har ofta många elever, stora 

personalgrupper och flera olika program inom samma skola och specialpedagogerna har 
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många olika grupper att samverka med och i. Glenny & Roaf (2007) betonar att alltför 

komplexa eller stora system behöver minskas i omfång för att underlätta samverkan vilket 

bekräftar resultatet i vår studie, som visar att upplevelsen är att samverkan fungerar bäst i de 

mindre team som specialpedagogerna tillhör. Variationen i upplevelser är större gällande 

samverkan med övrig pedagogisk personal. Hur elevhälsans professioner och övrig 

pedagogisk personal upplever sin grupptillhörighet påverkar samverkan. Hur vi väljer att 

identifiera oss beskrivs av Hylander & Guvå (2017) och de menar att våra val av grupper att 

tillhöra får konsekvenser för hur vi sedan ser på andra grupper; det skapas in -och utgrupper. 

De grupper vi anser oss tillhöra, ingrupper, tenderar vi att bedöma mer positivt än de 

utgrupper vi inte anser oss tillhöra enligt Hylander & Guvå (2017). I vår studie kan det 

förklara specialpedagogernas utsagor om fungerande samverkan och de positiva 

beskrivningar av andra yrkesgrupper som framkommer, liksom det även kan förklara 

uttalanden som ser mer negativt på andra yrkesgruppers förmåga att samverka och möta 

elevernas behov.  

 

Studiens resultat synliggör även olika former av samverkan i tvärprofessionella team. Hur 

samverkan i teamen fungerar och ter sig, menar Thylefors (2013), påverkas av flera aspekter 

och då bland annat grad av ömsesidigt beroende, grad av specialisering samt grad av 

samordning mellan teammedlemmarna. Liknande tankar uttrycker Hylander (2011b) som 

menar att premisser för samverkan är att professionernas olika perspektiv synliggöras och 

intar ett gemensamt förhållningssätt för att lösa de komplexa problem som elevhälsan som 

team ofta ställs inför. Som nämnts, ser vi skillnader i elevhälsoteamens inre arbete, men vi 

kan inte uttala oss i detalj om vilken typ av tvärprofessionellt team som framställs av 

specialpedagogerna. Resultatet pekar på att några av teamens arbete många gånger handlar 

om enskilda elevärenden, och samordning kring dessa. Beskrivningarna av andra team visar 

att det finns en samsyn kring de olika yrkesgruppernas kompetens och uppdrag, men arbetet 

handlar fortfarande till största delen om enskilda elevärenden. Det blir inte tydligt för oss 

vilka typer av tvärprofessionella team som beskrivningarna representerar. Vi kan därför inte 

med säkerhet koppla resultaten till Thylefors (2013) beskrivningar av tvärprofessionella team. 

I vår studie ser vi att teamens inre samverkan ofta beskrivs positivt, men specialpedagogerna 

beklagar att de enskilda ärendena tar alltför mycket utrymme. Detta kan tyda på att det, som 

Guvå (2009) lyfter fram, kan vara så att elevhälsan som begrepp, och det förebyggande och 

främjande arbete som lyfts fram i styrdokumenten slagit rot i hur elevhälsan talar om sitt 

arbete, men inte i hur arbetet praktiskt går till. Hjörne & Säljö (2014) som följt 
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elevhälsomöten, och analyserat hur arbetet utförs, lyfter fram att skolsvårigheter där beskrivs 

och definieras som tillhörande eleven, och det förekommer sällan någon analys av 

organisationen eller lärmiljön i diskussionerna. Kunskapen hos de olika professionerna tas 

inte tillvara för att nå fram till mer välgrundade och professionella lösningar, menar Hjörne & 

Säljö (2014) vidare. Kanske är det så som Lundgren och Persson (2003) säger, att det varit 

och är svårt att få samverkan att fungera i praktiken. Det är värt att notera att de positiva 

beskrivningar som framförs kring införandet av tvärprofessionella team i skolan (Thornberg, 

2008; Anthun & Manger, 2006; McKenna, Rosenfield & Gravois, 2009) inte framkommer 

lika tydligt i vårt resultat.  

 

I vårt resultat ser vi dilemman som uppstår i de former för samverkan som beskrivs på 

skolorna. Det framgår att elevhälsan och specialpedagogerna arbetar för att skapa större 

möjlighet att samverka med den pedagogiska personalen på skolorna. Vi menar att ansvaret 

för att få tillstånd samverkan tycks vila på elevhälsan, och frågar oss varför pedagogerna inte 

uttrycker önskemål om samverkan? Det skulle kunna finnas en historisk förklaring på så sätt 

att ett traditionellt synsätt på lärande finns kvar i verksamheten. Ytterligare ett dilemma som 

framträder är en form av motsättning mellan lärarnas önskan om hjälp med enskilda elever 

kontra specialpedagogernas försök att förändra synsätt och därmed lärmiljöer, något som 

belyses i Hylanders (2011a) studie. Hylander (2011a) lyfter även fram att pedagoger önskar 

åtgärder och metoder som får snabb effekt, och det finns en förväntan att specialpedagoger 

ska arbeta med eleverna och avlasta pedagoger, vilket gör att specialpedagoger inte utan 

motstånd kan verka för förändrade synsätt och förändrade metoder i klassrummet, vilket även 

bekräftas av Cole (2005). Ytterligare en möjlig förklaring är att synen på skolans uppdrag och 

hur det ska genomföras inte är samstämmig. Vi menar att specialpedagogernas perspektiv på 

elever i svårigheter inte helt stämmer överens med pedagogernas, vilket leder till att ansvaret 

för elever i behov av särskilt stöd blir snedfördelat. Det i sig tyder på att olika professioners 

perspektiv på elevhälsoarbete inte tydliggjorts, vilket leder till bristande samsyn. För att skapa 

samsyn i grupper där flera kompetenser ingår krävs att alla deltagare har en förståelse för 

varandras yrkesroller och kompetens, att det finns en gemensam syn på uppdraget och arbetet 

det innebär (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Liknande tankar presenterar Hylander 

(2011b) som beskriver vikten av att tydliggöra olika professioners perspektiv, utan att för den 

skull låta ett dominera och menar att det kan leda till en samsyn. Fluijt, Bakker & Struyf 

(2016) betonar att samsyn gällande perspektiv och värdefrågor kan uppnås, under 

förutsättning att gemensam reflektion över lång tid kommer till stånd. Tillit och trygghet, och 
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ett samtalsklimat där allas röst är lika betydelsefull, liksom skolledningens mandat att föra 

dessa samtal, lyfts också fram som avgörande för att nå samsyn. Även Lundgren och Persson 

(2003) påtalar att otydlighet i uppdrag och ansvarsfördelning kan inverka negativt på 

samverkan. Vi ser vi exempel på att synen på yrkesroller, uppdrag, och ansvar leder till både 

hinder för, och möjligheter att, samverka. I vår studie blir det uppenbart att samsyn behövs på 

flera olika nivåer, dels i de olika elevhälsoteamen, dels i hela kollegiet. Specialpedagogens 

samverkan med elevhälsans övriga professioner och annan pedagogisk personal, påverkas av 

uppfattningar och erfarenheter. Den kultur och de värdesystem som finns, dels på skolan och 

dels inom teamen påverkar hur samverkan fungerar (Berg, 2011). Professionernas kompetens 

och ansvarsområden behöver, utifrån de resultat som framkommit i studien, tydliggöras. 

 

Som tidigare nämnt är förståelsen för olika yrkesgruppers profession viktig. I vår studie 

framstår det som problematiskt att specialpedagogens uppdrag och yrkesroll inte i tillräckligt 

hög utsträckning tydliggjorts. Tidigare forskning bekräftar de dilemman vi sett. Exempelvis 

lyfter von Ahlenfeldt Nisser (2014) fram att det är viktigt att yrkesgruppens uppdrag 

tydliggörs, och kompetensen tas tillvara, vilket även påtalas utifrån specialpedagogers 

handledningsuppdrag i Sundqvist, von Ahlefeldt Nisser och Ström (2014) artikel, där ökad 

kunskap om och utbildning i handledning lyfts fram som nödvändigt i lärar-, speciallärare- 

och specialpedagogutbildningen. Lindqvist, (2013), belyser att specialpedagogens uppdrag att 

utveckla lärmiljöer och arbeta med att utveckla skolan inte prioriteras, trots att exempelvis 

skolledare lyfter fram det som väsentligt (Lindqvist, 2013). Specialpedagogerna i vår studie 

påtalar en konkurrenssituation kring det skolutvecklande uppdraget och nämner i detta 

sammanhang förstelärarna. Flera studier visar att en förhandling om uppdrag kan uppstå, då 

det finns flera olika yrkesgrupper som kan genomföra specialpedagogens uppdrag (Lindqvist, 

2013; Göransson, Lindqvist & Nilholm 2015). Ledningsgrupper och deltagande i dessa 

omnämns likaså av specialpedagogerna, vilket vi menar kan vara arena för det 

skolutvecklande uppdraget. Lindqvist (2013) belyser de otydliga riktlinjer som finns för det 

specialpedagogiska uppdraget och att effekterna av specialpedagogens arbete är svårt att 

synliggöra som ett skäl till att vardagsarbetet utformas på olika sätt i verksamheterna. Vi kan 

konstatera att den utbildningsbeskrivning (SFS 1993:10) som finns för specialpedagoger 

innehåller riktlinjer för deras uppdrag men hur det utformas lokalt har huvudmannen och 

därefter rektor ansvar för, vilket får konsekvenser för hur uppdraget ser ut. Specialpedagogen 

omnämns inte i skollagen (SFS 2010:800), vilket även det gör att rektors förståelse för 

specialpedagogers uppdrag får betydelse då hen ansvarar för elevhälsans arbete. Skillnader i 
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hur uppdraget utformas uppstår mellan skolor, och påverkar, som vi fått ta del av, 

specialpedagogens vardagsarbete. Högskoleverket har i sin granskning av 

specialpedagogutbildningen (2006) ställt frågan om det är meningen att specialpedagoger ska 

klara av både de uppgifter som speciallärare hade, och nu har, i sitt uppdrag, och flera andra 

uppgifter. Nu finns speciallärarutbildningen igen, och vår studie visar att de båda rollerna 

behöver förtydligas och tas tillvara och att det gynnar verksamheten när så sker.  

 

Intressant i vårt resultat är att några av specialpedagogerna tycks ha stor frihet att själva 

utforma sitt arbete. Lansheim (2010) påtalar att erfarenheter och inställningar till vad som är 

viktigt att arbeta för kan påverka vad den enskilde specialpedagogen vill ägna sig åt i sitt 

yrke. Det innebär inte nödvändigtvis att det man väljer att verka för överensstämmer med 

utbildningsplanen och yrkets intentioner. Vem eller vilka som ska ha mandat att bestämma, 

och hur utformningen av uppdraget på den enskilda skolan bäst sker blir, mot bakgrund av 

det, viktig att ta ställning till, men vi kan aldrig bortse från att rektor är den som har ansvar för 

skolans inre organisation (SFS 2010:800; Socialstyrelsen & Skolverket, 2016).  

Samverkan påverkas därmed av bristande samsyn kring specialpedagogens uppdrag. 

 

Vi har tidigare konstaterat att samsyn krävs inom och mellan grupper såväl gällande det 

gemensamma uppdraget, enskilda yrkesgruppers kompetens, som synsätt rörande elever i 

behov av särskilt stöd. Samverkan förutsätter även struktur vilket handlar om att mål och syfte 

med samverkan är klart definierat samt att gemensamma rutiner förstås och används av alla 

deltagare (Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen, 2007; 

Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). I vår studie lägger vi märke till att begreppet rutiner kan 

förstås på olika sätt. Dels uppfattar vi att rutiner rör hur elevärenden ska hanteras, dels att det 

även handlar om vem som har ansvar för vad, och dels rör det möjligheter att mötas, samt 

syfte och innehåll i möten. Glenny & Roaf (2008) belyser att det är av vikt med effektiva 

kommunikationssystem för att få samverkan att fungera väl. De intervjuade 

specialpedagogerna påtalar vikten av att rektor skapar förutsättningar för att rutiner efterlevs. 

Glenny & Roaf (2008) ser i sin forskning att samverkanssystem gynnas av att där finns en 

systemskötare, som ansvarar för att syfte, fokus och normer bibehålls. Dessutom menar vi att 

det samverkansmöjligheterna ökar när rektor är tydlig med hur specialpedagogens och 

elevhälsans uppdrag ska genomföras, vilket leder till positiva effekter på arbetet, och 

samverkan. Tydlighet kring vad som ska göras, vilka som ska göra det och hur är av vikt för 

samverkan (Lundgren och Persson, 2003) liksom att tydliga rutiner och ett systematiskt och 
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strukturerat arbete med dessa framhålls som framgångsrikt i teamarbete (Thornberg, 2008), 

vilket även det ger stöd till det som framkommit i vår studie. Ett möjligt skäl till att rutiner 

finns, men inte följs, är att problemet kan uppstå på grund av att alla professioner på skolan 

inte är delaktiga i att utforma rutinerna, men alla förväntas följa dem. Det vardagliga arbetet 

på studiens skolor varierar naturligtvis utifrån de förutsättningar som finns för varje enskild 

skola, men den dominerande bilden visar på en kultur där rutiner inte alltid följs, eller är 

otydliga, vilket utgör hinder utifrån specialpedagogernas upplevelser.  

 

Ett intressant resultat i vår studie är att specialpedagogerna ger uttryck för flera önskemål om 

förändringar i vardagsarbetet. Vi tolkar utsagorna som en vilja att utveckla gemensam 

kunskap och samsyn inom teamen, försök att öka tillgängligheten genom att skapa nya former 

för samverkan utåt med övrig pedagogisk personal, samt en beredskap att utveckla samarbete 

dels med förstelärare, men även med ledningen. Vi menar att detta visar på en 

aktörsberedskap utifrån Berg (2007), som beskriver att uppfattningar av hur det gemensamma 

uppdraget i skolan kan eller bör genomföras i samverkan med all personal påverkar 

organisationen. Aktörsberedskapen uttrycks även som en beredskap eller vilja till 

utvecklingsarbete som har sin utgångspunkt i att personalen uppfattar att de verkar i ett 

kollektiv med en gemensam uppgift att verka för tillsammans (Berg, 2011). 

Aktörsberedskapen är en väsentlig faktor för att lyckas med att utveckla skolans inre arbete, 

fortsätter Berg (2007). Vi menar, utifrån det vi uppfattar i specialpedagogernas utsagor, att 

aktörsberedskapen är högre hos dem, än hos den pedagogiska personalen på skolorna, vilket 

ytterligare åskådliggör behovet av att nå en samsyn kring det gemensamma uppdraget för alla 

som verkar i skolan. Det är graden av förståelse för hur den enskilda individen ser sin roll i 

det kollektiva arbetet som påverkar viljan att delta i det gemensamma uppdraget. I våra 

resultat är det synligt att det inte finns en tydlig samsyn kring det gemensamma uppdraget, 

och synen på hur arbetet med elever i behov av särskilt stöd ska utföras, vilket vi menar 

påverkar aktörsberedskapen. Vi har tidigare resonerat om vikten av en tydlig styrning för att 

nå en gemensam syn kring uppdraget; en förutsättning för samverkan som blir än tydligare i 

anslutning till resonemanget om aktörsberedskap. Styrning i ett samverkansperspektiv innebär 

att ledningen för en verksamhet legitimerar och förankrar samverkan, vilket innebär att 

formulera mål för samverkan, efterfråga resultat och förtydliga verksamhetens uppdrag. 

Viktig är också att tydliggöra gemensamma regelverk. (Myndigheten för skolutveckling, 

Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen, 2007; Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Vårt resultat 
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visar att när rektor är tydlig med hur specialpedagogens och elevhälsans uppdrag ska 

genomföras får det positiva effekter på arbetet, och samverkansuppdraget. 

 

Som tidigare framgått visar de yttre ramarna för specialpedagogen att de ska verka för ett 

inkluderande synsätt, ett relationellt perspektiv på svårigheter, och för att utveckla skolans 

lärmiljö i en sådan riktning (SFS 1993:100). Skolans elevhälsoarbete ska enligt 

styrdokumenten vara förebyggande och hälsofrämjande och utgå ifrån ett relationellt 

perspektiv (SFS 2010:800, Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). All personal i skolan ska 

gemensamt ansvara för att alla elever utvecklas så lång som möjligt utifrån sina 

förutsättningar (Skolverket, 2011). Vår studie visar att det uppstår hinder i detta arbete. 

Traditioner och outtalade värdesystem, som finns i skolkulturen, är tänkbara orsaker till 

svårigheterna som uppstår i att nå samverkan. Vårt resultat visar i vår förståelse en kultur där 

olika perspektiv existerar. I kulturen märks en ansvarsfördelning som vilar tungt på 

elevhälsan, gällande elever i behov av stöd, trots att de yttre ramarna för verksamheten, är 

tydliga med att alla som verkar i skolan har gemensamt ansvar för att alla elever utvecklas så 

lång som möjligt utifrån sina förutsättningar. Det frirum som blir synligt kan i vår förståelse 

betraktas både som litet och stort. Å ena sidan ser vi att utrymmet till utveckling begränsas av 

att förändringsberedskapen inte är samstämmig, då vi uppfattar att specialpedagogerna önskar 

förändra verksamheten och samverkansformer i större utsträckning än övrig pedagogisk 

personal. Ett dilemma som blir synligt i vår studie är att pedagoger uttrycker en önskan om 

direkt hjälp med enskilda elevärenden, medan specialpedagogerna önskar arbeta för att 

förändra lärmiljön. Å andra sidan finns då ett stort utrymme och behov av att förändra och 

utveckla nya former för samverkan och stöd till elever då styrdokumenten uttrycker att arbetet 

ska ske på ett sätt, men i själva verket sker det på ett annat. Det väsentliga utifrån ett 

specialpedagogiskt perspektiv blir då att hitta former för att förändra, utveckla och samverka, 

som alla i verksamheten står bakom. Vi kan inte ha ett kategoriskt perspektiv om de yttre 

ramarna säger något annat. 

 

Vi kan sammanfattningsvis konstatera att de faktorer som Socialstyrelsen & Skolverket 

(2016) beskriver som väsentliga förutsättningar för att nå en framgångsrik samverkan 

nämligen styrning, struktur och samsyn blir synliga i vår studie. Ledningens styrning av det 

gemensamma uppdraget uppmärksammas i resultatet, liksom vikten av ett strukturerat arbete 

med rutiner som finns och följs. Samsyn gällande uppdrag, arbetsuppgifter, perspektiv på 

svårigheter, mål och syfte för verksamhetens arbete urskiljer sig som mest väsentligt, och 
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påverkar, enligt vår åsikt, förutsättningar för samverkan mest. Ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv blir elevhälsans, och specialpedagogens roll att verka för att det gemensamma 

ansvaret för skolans uppdrag av största vikt. Om samsyn inte skapas, riskerar elevhälsan att 

bli ett parallellt system och de skilda perspektiv som blivit synliga i vår studie riskerar då att 

även fortsättningsvis försvåra ett förebyggande och främjande arbete.  

 

Vi menar att syftet med vårt arbete uppfyllts genom den studie vi utfört, och vi har tagit del av 

specialpedagogernas upplevelse av den del av professionen som handlar om samverkan och 

synliggjort hur samverkan mellan och inom grupper sker, hur den gemensamma planeringen 

utformas i samband med samverkan, vilka önskemål om förändringar som synliggörs, och hur 

aktörsberedskapen ter sig. Därmed har vi nått ökad kunskap och förståelse för upplevelserna 

av den del av specialpedagogernas profession som handlar om samverkan. 

 

8.3 Framtida forskning 
Det vi undersökt har gett oss ökad kunskap om specialpedagogernas upplevelser av 

samverkan. Det vore av intresse att undersöka hur övriga yrkesgrupper på skolor upplever 

denna dimension av uppdraget i skolan för att kunna jämföra upplevelserna och få syn på 

ytterligare faktorer som upplevs och som påverkar samverkan. Elevernas syn på skolans 

verksamhet är även det av intresse att belysa då deras skolvardag påverkas av hur arbetet på 

skolan organiseras och bedrivs.  

 

Ytterligare något vi ser som angeläget att undersöka är hur det förebyggande och främjande 

uppdraget utformas på skolor, och vilka innebörder som läggs i uttrycket av de olika 

yrkesgrupper som verkar där. Det vi erfarit i vår studie kan, menar vi, tyda på att förståelsen 

av begreppen inte är samstämmig, vilket skulle vara intressant att närmare studera, då vi tror 

att det påverkar upplevelsen av elevhälsans arbete, liksom möjligheten att verka för en 

gemensam syn på begreppet elever i behov av särskilt stöd.  

 

Ytterligare ett forskningsområde vi ser är att undersöka hur specialpedagogens uppdrag att 

utveckla skolans lärmiljö kan utvecklas. Det vi tagit del av i forskning och vår studie visar att 

den delen av uppdraget inte realiserats i någon högre utsträckning. Att undersöka orsaker till 

att det förhåller sig så vore av värde för att utveckla det förebyggande och hälsofrämjande 

uppdraget, som specialpedagogerna i vår studie framhåller som väsentligt och önskvärt.   
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

 

Berätta lite om din professionella bakgrund (specialpedagogiskt kompetens - utbildning/när? 

Hur är elevhälsan i er kommun/ skola organiserad? 

Med vilka anser du att du samarbetar/samverkar med? 

Hur ser detta samarbete ut? 

Hur skulle du beskriva samarbetet kring arbetsuppgifter i elevhälsan?  

Beskriv din upplevelse av ditt arbete i elevhälsan. 

Era gemensamma mål, rutiner och visioner? 

 

Teman (stöd för följdfrågor) 

Syfte med samverkan (VAD samverkar de om) 

Rutiner för samverkan 

Mandat för samverkan 

Resultat av samverkan 

Framgångsrik samverkan 

Dilemman i samverkan 

Önskeläge/drömläge 

 


