
Specialpedagogisk kompetens i 

elevhälsoteam 
- Ett komplicerat uppdrag för specialpedagoger i skolans 

effektivitetspraktik. 

Sophie Hedfors och David Lundberg 

Specialpedagogiska institutionen 

Examensarbete 15 hp  

Specialpedagogik 

Specialpedagogprogrammet (AN 90 hp) 

Höstterminen 2018 

Handledare: Marie-Louise Stjerna 



 

 

Specialpedagogisk kompetens i 

elevhälsoteam 

- Ett komplicerat uppdrag för specialpedagoger i skolans 

effektivitetspraktik. 

Sophie Hedfors och David Lundberg 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka den specialpedagogiska kompetensen att arbeta hälsofrämjande, 

förebyggande och kollaborativt i elevhälsoteamsmöten (EHT-möten) samt hur den kompetensen 

förhåller sig till biomedicinska, patogenetiska samt kategoriska perspektiv och insatser för elever i 

skolsvårigheter. Studien har en kvalitativ ansats genom etnografiskt inspirerade observationer av fem 

EHT-möten och semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fem specialpedagoger på fem 

grundskolor i Stockholm. De teoretiska utgångspunkterna som tillsammans med empirin ligger till 

grund för kunskapskonstruktionen, är det kategoriska perspektivet och det relationella perspektivet på 

orsaker till skolsvårigheter, samt det salutogenetiska och patogenetiska perspektivet på hälsa. 

Resultatet visar att stor del av EHT-mötena ägnas åt att diskutera enskilda elevärenden, diagnoser och 

åtgärdande insatser. Resultatet pekar även på att specialpedagogerna är i uppdrag som gör att den 

specialpedagogiska kompetensen inte kommer till sin rätt i EHT-mötena. Inkluderingsarbetet och det 

hälsofrämjande arbetet överskuggas av det biomedicinska paradigmets patogenetiska och åtgärdande 

perspektiv som dominerar i EHT-mötena, vilket gör att insatserna på sin höjd blir förebyggande. 
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Förord 

Vi vill framföra vår tacksamhet till de specialpedagoger som har medverkat i föreliggande studie och 

vi vill även tacka rektorerna och elevhälsoteamen på de skolorna vi har fått tillträde att genomföra 

observationer av elevhälsoteamsmöten. Utan er hade denna studie inte varit möjlig. 
 
Vi vill även tacka vår handledare Marie-Louise Stjerna. Dina tankar och din hjälpsamhet har varit 

otroligt värdefullt för oss i vår skrivprocess. Stort tack för ditt engagemang och din feedback under 

arbetets gång. 
 
Vi har arbetat tillsammans med textens alla delar och det har varit väldigt givande att få skriva detta 

examensarbete med varandra. 
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Inledning 

Det specialpedagogiska uppdraget i elevhälsoteam (EHT) behöver inte innehas av en specialpedagog; 

det kan innehas av exempelvis en rektor eller speciallärare (SFS, 2010:800; Skolverket, 2013:126; von 

Ahlefeldt Nisser, 2014). Skolverkets rapport (2013:126), visar samtidigt att det saknas systematisk 

information om vilken profession som står för den specialpedagogiska kompetensen inom EHT 

(2013:126). Det råder även en osäkerhet kring hur elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande 

arbete genomförs (ibid). von Ahlefeldt Nisser (2014) visar i sin studie gällande specialpedagogers 

uppdrag och roller att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är en av specialpedagogens 

huvudsakliga uppdrag, vilket innebär att det finns motiv till att specialpedagoger borde ha ett givet 

uppdrag och en självklar roll i EHT. 

 

Elevhälsan beskrivs på följande sätt i skollagen: 

 
För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, 
psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och 
hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. 
För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 
skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att 
elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses (SFS, 2010:800, 25 §). 
 
Insatser som ska ingå i EHT tydliggörs genom att beskriva vilka professioner som ska bidra med de 

olika kompetenserna, men den specialpedagogiska kompetensen kopplas inte till den 

specialpedagogiska professionen. I skollagen (2010:800) framgår det att specialpedagogisk kompetens 

ska vara en del av EHT. Forskning visar däremot på att specialpedagoger inte alltid deltar (Klang, 

Gustafson, Möllås, Nilholm och Göransson, 2017) och att de specialpedagoger, eller andra 

professioner som ska stå för den specialpedagogiska kompetensen i EHT, inte gör det (Hjörne och 

Säljö, 2013). Därför vill vi undersöka och skapa en förståelse för specialpedagogisk kompetens och 

specialpedagogiskt deltagande i EHT. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka den specialpedagogiska kompetensen att arbeta hälsofrämjande, förebyggande 

och kollaborativt i elevhälsoteamsmöten (EHT-möten) samt hur den kompetensen förhåller sig till 

biomedicinska, patogenetiska samt kategoriska perspektiv och insatser för elever i skolsvårigheter. 

 

1. Hur beskriver och förstår specialpedagoger i grundskolan sitt uppdrag i EHT-möten? 

2. Hur beskriver och förstår specialpedagoger i grundskolan det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet i EHT-möten? 

3. Hur förhåller sig specialpedagogen till biomedicinska, patogenetiska samt kategoriska 

perspektiv och insatser i EHT-möten? 
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Bakgrund 

Sedan den reviderade skollagen (2010:800) trädde i kraft år 2011, har begreppet elevhälsa fått en 

viktig betydelse inom skolan. Elevhälsan ska innefatta olika professioner för att tillgodose medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska behov. Elevhälsans arbete ska främst vara 

hälsofrämjande och förebyggande för att uppnå en inkluderande och likvärdig skola. Därigenom ska 

alla elever och varje elev ges goda förutsättningar för lärande, utveckling och hälsa (SFS 2010:800; 

Skolinspektionen, 2014; Socialstyrelsen, 2016). Under de senaste decennierna har orsaker till att 

elever hamnar i skolsvårigheter förklarats genom att kategorisera eleverna inom ramen för olika 

diagnoser, exempelvis ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), autism eller PTSD (Post 

Traumatiskt Stress Syndrom) (Hjörne & Säljö, 2013). En följd av kategoriseringen och 

diagnostiseringen av eleverna, har varit att de har exkluderats från ordinarie undervisning och 

placerats i särskilda undervisningsgrupper (ibid). Skolsvårigheter har alltid funnits och kommer 

förmodligen alltid att finnas (Hjörne, 2018). Hur skolsvårigheterna uppfattas, analyseras och arbetas 

med, förändras dock beroende på den tid vi lever i (ibid). Kategorisering är en vanligt förekommande 

förklaringsmodell när det handlar om elever i skolsvårigheter, där eleverna ses som bärare av de 

svårigheter de befinner sig i (ibid). EHT-möten är ett möjligt forum för elevhälsan att diskutera och 

perspektivera skolsvårigheter samt för specialpedagogen att lyfta relationella perspektiv som motvikt 

till kategoriska perspektiv (Hjörne & Säljö, 2004). 

Begreppsbeskrivning 

Här beskrivs de begrepp som används frekvent genom hela texten. 

Inkludering 

Enligt Salamancadeklarationen (2006) ska alla elever, oavsett behov av stöd, få ta del av 

undervisningen och inkluderas i pedagogiken i klassrummet. Alla barn har rätt att gå i samma skola 

oavsett svårigheter (Svenska Unescorådet, 2006). Inkludering innebär att skifta fokus från hur elever i 

skolsvårigheter ska kunna anpassas till hur skolan fungerar, till att istället fokusera på hur skolan kan 

anpassas utifrån det faktum att elever är olika. Elevers delaktighet är en avgörande faktor för att skolan 

ska vara inkluderande (Nilholm & Göransson, 2013; Skolverket, 2018). 

Specialpedagogisk kompetens 

Den specialpedagogiska kompetensen innebär till stor del att kunna perspektivera och bidra med en 

tvärprofessionell och kritiskt granskande blick, till fördel för elever i skolsvårigheter (Hjörne & Säljö, 

2013). Utifrån examensordningen (SFS, 2007:638, s. 5) framgår det att specialpedagogisk kompetens 

till största delen handlar om att kunna analysera och kommunicera miljömässiga perspektiv på 

skolsvårigheter och att vara den som leder utvecklingen av inkluderande praktiker; 

  – 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,  
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– 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 2007:638, s. 5). 

Den specialpedagogiska kompetensen innebär till stor del att bidra med miljömässiga perspektiv på 

skolsvårigheter, vilket skulle kunna motivera specialpedagogens närvaro i EHT-möten; för att vidga 

perspektiven inom EHT. 

Kollaborativt arbete 

I den här texten ska det kollaborativa arbetet förstås som en specialpedagogisk kompetens. 

Kompetensen handlar om förmågan att bidra till skapandet av forum där berörda parter kan delta 

genom att få möjligheten att kommunicera sina perspektiv. Mångfalden av perspektiv genererar nya 

och nyanserade sätt att förstå orsaker till olika problem och bekymmer på individ, organisations- och 

samhällsnivå, vilket ger hållbara insatser med hög precision (Ainscow, Dyson, Goldrick & West, 

2012). 

Hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande 

arbete 

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i EHT bygger på att analysera och utvärdera mönster i 

skolverksamheten över tid och på så sätt bygga en skolverksamhet som verkar för att ge alla elever 

bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande (Runström Nilsson, 2017). Lundin (2017) 

beskriver att hälsofrämjande och förebyggande arbete handlar om att lyfta fokus från individen och 

istället titta på vad som kan göras på grupp- och organisationsnivå, genom att göra insatser i den 

psykosociala och fysiska lärmiljön för att gynna alla och varje elevs kunskapsutveckling och 

personliga utveckling. Åtgärdande insatser beskrivs av Nilsson (2014, s. 14) på följande sätt: 

“Åtgärdande insatser riktar sig till enskilda individer med ett enskilt problem som kan vara såväl 

fysiskt, psykiskt som socialt. Åtgärdande insatser ligger nära behandling.” 
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Tidigare forskning 

Här presenteras forskning som visar på att specialpedagoger är i uppdrag och roller som riskerar att 

försvåra inkluderingsarbetet i skolan. Lösningar för elever i skolsvårigheter blir åtgärdande insatser 

när bekymmer redan har uppstått, exempelvis genom diagnostisering och medicinering. Vidare 

presenteras forskning som pekar på att den specialpedagogiska kompetensen; att arbeta kollaborativt, 

främjande och förebyggande för större inkludering, saknas i EHT-arbetet. 

 

Perspektiv för inkludering 

Det specialpedagogiska uppdraget och den specialpedagogiska rollen behöver tydliggöras (von 

Ahlefeldt Nisser, 2014). I sin studie undersökte von Ahlefeldt Nisser (2014) specialpedagogers och 

speciallärares olika uppdrag och roller. Resultatet visar på två spår gällande formuleringen för 

speciallärares och specialpedagogers uppdrag. Spåren kan beskrivas genom skillnaden i det 

inifrånperspektiv och det utifrånperspektiv som specialpedagogen behöver navigera mellan (ibid). 

Utifrånperspektivet innebär att specialpedagogen behöver ha distans till verksamhet och kollegor för 

att inte färgas av lokal skolkultur och förgivettagna förklaringsmodeller. Inifrånperspektivet medför en 

närhet till verksamhet och kollegor, exempelvis genom att specialpedagogen undervisar både klasser, 

enskilda elever och således befinner sig i samma roll som lärare (ibid). Det innebär att 

specialpedagogen kan vara en del av de problematiska aspekter som finns i verksamheten, vilka 

specialpedagogen är tänkt att kunna observera utifrån. Inifrånperspektivet kan vara nödvändigt, men 

det kan också implicera svårigheter i att organisera specialpedagogiska insatser och lösningar som 

främst ska bygga på miljömässiga perspektiv för större inkludering (ibid). Resultatet i von Ahlefeldt 

Nissers (2014) studie visar även på att det i dagsläget föreligger hinder för att specialpedagoger ska 

kunna bidra med utifrånperspektivet, genom att det i praktiken inte finns en tydlig beskrivning av hur 

den specialpedagogiska kompetensen skiljer sig från speciallärares kompetens (ibid). 

Specialpedagoger har uppdrag och är i roller som inte stämmer överens med syftet för uppdraget och 

rollen, vilket gör att den specialpedagogiska kompetensen inte får eller tar den plats som den borde i 

skolan (Klang et al., 2017; von Ahlefeldt Nisser, 2014). Klang et al. (2017) visar i sin studie att 

specialpedagoger, trots att de har samma utbildning, är i uppdrag som skiljer sig åt i praktiken (ibid). 

En del av deltagarna i studien (Klang et al., 2017) är i uppdrag som snarare stämmer överens med det 

inifrånperspektiv som von Ahlefeldt Nisser (2014) beskriver för speciallärares uppdrag. Att 

specialpedagoger är i uppdrag och roller som inte stämmer överens med syftet för rollen utifrån 

utbildningsplanen kan utgöra hinder för att den specialpedagogiska kompetensen ska kunna ta det 

utrymme som behövs för att skapa inkluderande praktiker (Klang et al., 2017; von Ahlefeldt Nisser, 

2014). 

Det biomedicinska paradigmet som hinder för 

inkludering 

Det biomedicinska paradigmet definierar hälsa utifrån sjukdomstillstånd samt huruvida en diagnos kan 

definieras och behandlas (Ashcroft & Van Katwyk, 2016). Mental hälsa och ohälsa definieras främst 

utifrån fysiologiska symptom (ibid). Det biomedicinska paradigmet bortser till stor del från 

hälsofrämjande och förebyggande strategier, samt individers sociala förutsättningar. Strukturella och 

miljömässiga svårigheter observeras inte och orsakerna till svårigheterna tillskrivs individen och ska 

lösas medicinskt och åtgärdande (ibid). Det biomedicinska paradigmets kategoriska 

förklaringsmodeller, har ett företräde gällande lösningar för elever i skolsvårigheter (Brady 2014; 

Cameron & Lindqvist, 2013; Graham & Harwood, 2011). Graham och Harwood (2011) pekar i 

resultatet av sin fallstudie på att skolor har svårigheter med att stå emot standardisering och enkelt 
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mätbara resultat för effektivitet och ekonomisk tillväxt, vilket gör att snabba och åtgärdande lösningar 

genom kategorisering och diagnostisering resulterar i exkludering. Resultatet pekar vidare på att 

förändringar har gjorts i styrdokument, pedagogisk praktik och gällande kunskap kring exkluderande 

lösningar, men att det fortfarande är kategoriska förklaringsmodeller som leder diskursen kring barn i 

skolsvårigheter (ibid). Även Cameron och Lindqvist (2013) beskriver hur diskursen kring medicinska 

och kategoriska förklaringar till att elever hamnar i skolsvårigheter är ett hinder som resulterar i 

exkluderande lösningar. Trots att studien visar på en positiv trend gällande specialpedagogers 

inflytande, beskriver Cameron och Lindqvist (2013) hur kritik har riktats, såväl inifrån som utifrån den 

specialpedagogiska professionen, mot de biomedicinska och kategoriska förklaringsmodeller som 

fortfarande leder till åtgärdande insatser och exkluderande lösningar för elever i skolsvårigheter i 

Sverige och Norge (ibid). Cameron och Lindqvist (2013) påvisar även att specialpedagogen har ett 

viktigt uppdrag i att synliggöra och perspektivera orsaker till skolsvårigheter i tvärprofessionella och 

kollaborativa forum.  

 

Brady (2014) pekar på det biomedicinska paradigmets framfart i skolan och att det urskiljningslöst 

sker medicinska lösningar för barn och ungdomar, utan att lyssna på vad barnen och ungdomarna 

själva har att säga. Mycket pekar på att det handlar om en anpassning till sociala och kunskapsmässiga 

normer som gör att barns egna upplevelser och kompetens förbises och inte beaktas som giltig 

kunskap (ibid). Studien bygger på berättande intervjuer där barn med diagnosen ADHD har fått 

beskriva sina upplevelser kring att leva med diagnosen (ibid). Resultatet i studien pekar på att barn och 

ungdomar i stor utsträckning har insikt i sin egen situation och kan beskriva sina tankar och känslor 

kring sina skolsvårigheter och eventuella lösningar på situationen. Dock blir vuxnas förutfattade 

meningar avgörande i beslutsfattandet kring eventuell medicinering och insatser, utan att barnen och 

ungdomarna själva får möjlighet att uttrycka sina önskemål kring sin situation (ibid).  

 

Forskning pekar på att det biomedicinska paradigmets åtgärdande och kategoriska synsätt har ett 

övertag och leder diskursen gällande lösningar för elever som har hamnat i skolsvårigheter (Brady 

2014; Cameron & Lindqvist, 2013; Graham & Harwood, 2011). Skolans effektivitetspraktik stärker 

det biomedicinska synsättet, vilket gör det svårt för specialpedagoger att ställa sig utanför den 

diskursen (ibid). 

Det kollaborativa arbetet för inkludering 

Tillfällen för kollaborativt arbete där specialpedagogisk kompetens ingår, skapar möjligheter för 

specialpedagogen att lyfta fokus från individen till orsaker som lärmiljö och organisation, för 

att undvika exkluderande lösningar och istället skapa inkludering (Ainscow et al., 2012; Cameron & 

Lindqvist, 2013; Klang et al., 2017). Cameron och Lindqvist (2013) påvisar i sin studie att 

specialpedagogisk kompetens utgör en kunskapsbas som är nödvändig för att kunna skapa 

inkluderande praktiker, samt för att kunna avgöra om inkludering är uppnått. Resultatet i studien pekar 

trots den kritik som har lyfts gällande det specialpedagogiska uppdraget kring rådande kategoriska 

förklaringsmodeller, att det sker en utveckling och att det finns en större efterfrågan på 

specialpedagoger (ibid). Klang et al. (2017) visar i sin studie att specialpedagogen har många olika 

roller och att undervisning är en stor del av uppdraget. Specialpedagoger behöver arbeta med 

skolutveckling mot tydliga mål i kollaborativa möten med både ledning, pedagoger och andra 

professioner i skolan (Ainscow et al., 2012; Klang et al., 2017). När specialpedagogers roll blir att 

undervisa istället för att arbeta mer kollaborativt, främjande och förebyggande på en mer övergripande 

nivå, försvåras inkluderingsarbetet i skolan (Klang et al., 2017). Forskning pekar även på att 

specialpedagoger behöver arbeta i perspektiverande och kollaborativa möten och samtal med både 

ledning, pedagoger och andra professioner i skolan (Ainscow et al., 2012; Klang et al., 2017).  
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Specialpedagogisk inkluderingskompetens i EHT 

Specialpedagogers uppdrag och deras roll i EHT är inte självklar (Klang et al., 2017). De 

specialpedagoger som faktiskt deltar i EHT-möten, bidrar där inte med den inkluderande 

specialpedagogiska kompetensen att arbeta hälsofrämjande och förebyggande i förhållande till elever i 

skolsvårigheter (Hjörne & Säljö, 2004). I sin studie undersökte Hjörne och Säljö (2004) hur EHT-

möten gick till utifrån hur de olika professionerna i EHT talar om elever i skolsvårigheter. 

Datainsamlingen skedde genom deltagande observation och ljudinspelning. Resultatet visar på att den 

breda kompetens som de närvarande professionerna förväntas ha, inte syns i samtalen. Hjörne och 

Säljö (2004) pekar på att deltagarna i EHT-möten håller med varandra där beskrivningar, av orsaker 

till att elever hamnar i skolsvårigheter, på ett kategoriskt sätt lägger ansvaret på individen genom 

diagnostisering och medicinering. Pedagogiska aspekter av skolsvårigheter, exempelvis hur 

undervisning bedrivs, är sällsynt förekommande. Studiens resultat pekar på tillkortakommanden i både 

mötesstruktur och deltagarnas kompetens att ställa sig utanför de givna förutsättningarna kring 

undervisning och sättet att se på kunskap och lärande (Hjörne & Säljö, 2004). Lojaliteten mellan 

kollegor hindrar perspektivering, då rädslan för att förlora den kollegiala gemenskapen genom att 

ställa sig kritisk till sina kollegor, bidrar till att olika perspektiv inte får ta den viktiga plats de behöver 

i diskussionerna (ibid). Hjörne och Säljö (2004) pekar även på att det krävs ett epistemiskt ansvar av 

deltagarna i EHT-mötena för att kunna utveckla en inkluderande skola. Ansvaret innebär att utmana 

skolans traditionella kunskapssyn och undervisningspraktik för att sätta de relationella orsakerna till 

att elever hamnar i skolsvårigheter, på agendan i EHT-möten, samt att ge elevers egna perspektiv plats 

och värde i förhållande till de lösningar som föreslås på mötena (Hjörne & Säljö, 2004). 

Cameron och Lindqvist (2013), Klang et al. (2017) och von Ahlefeldt Nisser (2014) pekar i sina 

studier på att specialpedagogen, genom examensordningen, ska vara utbildad för att arbeta främjande 

och förebyggande för en inkluderande skola, men att det inte ser ut så i praktiken. Studierna pekar på 

att den specialpedagogiska inluderingskompetensen inte är självklar i EHT-möten (Cameron & 

Lindqvist, 2013; Hjörne & Säljö, 2004; Klang et al., 2017; von Ahlefeldt Nisser, 2014). 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Forskning pekar på att specialpedagogisk kompetens innefattar expertis på hälsofrämjande och 

förebyggande arbete, främst genom ett relationellt perspektiv på orsaker till skolsvårigheter (Hjörne & 

Säljö, 2004). För att den specialpedagogiska kompetensen ska få utrymme i praktiken behöver 

specialpedagogen ha förutsättningar för att kunna hålla ett utifrånperspektiv på skeenden och mönster i 

verksamheten (von Ahlefeldt Nisser, 2014). Specialpedagogers undervisningsuppdrag och närhet till 

verksamheter skapar roller med inifrånperspektiv (ibid). Närheten kan vara nödvändig och fördelaktig 

(Klang et al., 2017; von Ahlefeldt Nisser, 2014), men den implicerar lojalitetsaspekter, som försvårar 

inkluderingsarbetet (Hjörne & Säljö, 2004). Det biomedicinska paradigmets diskursiva övertag (Brady 

2014; Cameron & Lindqvist, 2013; Graham & Harwood, 2011), stärks genom effektivitetsaspekter i 

en resultatorienterad praktik (Brady 2014; Graham & Harwood, 2011). EHT-möten ska vara ett 

kollaborativt forum (Ainscow et al., 2012; Klang et al., 2017) med specialpedagogisk kompetens, men 

forskning visar att det inte är det i praktiken (Hjörne & Säljö, 2004; Klang et al., 2017). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Här presenteras de teoretiska utgångspunkter som bidrar i tänkandet och kunskapskonstruktionen 

genom hela studien. 

Kategoriskt och relationellt perspektiv på 

specialpedagogik 

Ett sätt att se på problemet med specialpedagogers uppdrag och roll i EHT, är det kategoriska och det 

relationella perspektivet. Det kategoriska perspektivet har sin utgångspunkt i en medicinsk och 

psykologisk förståelsemodell (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Perspektivet benämns även 

kompensatoriskt, funktionalistiskt, eller som individperspektiv (Nilholm, 2005). Detta traditionella 

perspektiv har sina centrala utgångspunkter i att orsaker till problem tillskrivs individen och att det 

som eftersträvas är att hitta rätt undervisningsmetoder för diagnostiserade grupper, samt att 

perspektivet har sin utgång i positivistisk forskningstradition (Nilholm, 2005). Detta innebär att det 

rådande synsättet inom perspektivet är att se eleven som problematisk (Emanuelsson et al., 2001; 

Fischbein, 2007). Det kategoriska perspektivet karaktäriseras av att individen, genom att ha en viss 

bakgrund eller vissa egenskaper, identifieras genom att tillskrivas en grupptillhörighet utifrån sina 

svårigheter (Nilholm, 2005). Anledningen till att kategorisera eleverna på detta sätt är att hitta orsaker 

samt att hitta lösningar på problemen (ibid). Detta perspektiv har historiskt sett varit det rådande inom 

specialpedagogisk forskning, men har senare kompletterats mer av det relationella perspektivet 

(Emanuelsson et al., 2001). 

  

Ur ett relationellt perspektiv lyfts fokus från individens tillkortakommande och riktas istället mot 

sociala konstruktioner och ses ur en pedagogiskt formulerad tankemodell (Emanuelsson et al., 2001; 

Fischbein, 2007; Nilholm, 2005). Här beskrivs eleven som att vara i svårigheter snarare än att, som i 

det kategoriska perspektivet, tillskriva eleven svårigheterna (Emanuelsson et al., 2001; Fischbein, 

2007). Det relationella perspektivet ställer höga krav på kunskap om komplexiteten i lärmiljöer, vilket 

i sin tur innebär att det krävs långsiktigt tänkande och planering som gynnar ett livslångt lärande 

istället för att tillämpa kortsiktiga insatser som lösning på problemen (Emanuelsson et al., 2001). Det 

relationella perspektivet präglas av långsiktiga insatser där arbetsstrategier läggs upp genom att 

problematisera förekomsten av specialpedagogiska behov (ibid). För att se verksamheten ur ett 

relationellt perspektiv blir det viktigt att kunna analysera samband mellan interaktion, samspel och 

förhållanden mellan olika aktörer (ibid). Framförallt blir interaktionen med lärmiljöer, att se såväl 

fysiska som psykosociala lärmiljöer och hur dessa påverkar individer olika, den fundamentala del som 

utgör det relationella perspektivet (Emanuelsson et al, 2001; Nilholm, 2005).  

  

Det kategoriska och det relationella perspektivet står i dagsläget båda kritiserade, framförallt för 

bristen på kommunikation mellan de olika lägrens företrädare (Emanuelsson et al., 2001). I den 

specialpedagogiska praktiken krävs det dock kompetens att kunna se elever i skolsvårigheter ur olika 

perspektiv för att möjliggöra analyser, med precision (Fischbein, 2007). Elever i skolsvårigheter kan 

således studeras med utgångspunkt i att individuella förutsättningar och omgivningens krav skulle 

kunna skapa möjligheter istället för svårigheter, vilket blir viktigt för att se specialpedagogiken som en 

hälsofrämjande och förebyggande praktik snarare än en åtgärdande, som tillämpas när problemen 

redan har uppstått (ibid). De två perspektiven utgör radikalt olika sätt att förstå och analysera olika 

forsknings- och verksamhetsparadigm, men behöver dock inte utesluta varandra (Emanuelsson et al., 

2001). 
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Patogenetiskt och salutogenetiskt perspektiv på 

hälsa 

Ytterligare ett sätt att definiera och förstå det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbetet är 

genom Antonovskys (1991) beskrivning av det salutogenetiska och patogenetiska perspektivet på 

hälsa och ohälsa. Det patogenetiska perspektivet utgår från att det finns riskfaktorer som endast är av 

ondo och orsakar ohälsa, exempelvis mikrobiologiska, psykosociala sjukdomsperspektiv, vilka kan 

diagnostiseras och åtgärdas genom behandling och medicinering (ibid). Det patogenetiska perspektivet 

handlar således om att fokusera på det som inte är bra och hälsofrämjande, dock med den goda 

intentionen; hälsa (ibid). Även det förebyggande arbetet har sin utgångspunkt i ett patogenetiskt 

perspektiv, genom att insatser ska göra att specifika problem och bekymmer inte uppkommer (ibid). 

Det salutogenetiska perspektivet bidrar till att nyansera bilden av riskfaktorer genom att rikta blicken 

mot friskfaktorer (ibid). Antonovsky (1991) menar att riskfaktorerna och sjukdomar alltid finns 

närvarande och att det behövs ett helhetsperspektiv på hälsa, där hela människans livsvärld tas i 

beaktning för att hälsofrämjande insatser ska kunna realiseras. Antonovsky (1991) definierar genom 

det teoretiska ramverket KASAM (känsla av sammanhang), var en människa befinner sig i förhållande 

till hälsa och ohälsa. Med begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet visar Antonovsky 

(1991) hur det salutogenetiska perspektivet får betydelse för hälsa och ohälsa. Begripligheten handlar 

om att känna tillit till att allvarliga saker som händer i livet är förutsägbara och i någon mening 

förståeliga (Antonovsky, 1991). Hanterbarheten beskrivs som förmågan att från en rådig ståndpunkt 

kunna se att dessa allvarliga saker kommer att ordna sig utifrån tillgängliga resurser (ibid). 

Meningsfullheten är motivationen och den känslomässiga drivkraften till att bemöta livets allvarliga 

händelser (ibid). Antonovsky (1991) pekar på att både det patogenetiska och det salutogenetiska 

perspektivet är nödvändiga, men att det salutogenetiska perspektivet behöver stärkas, för att hitta 

främjande insatser som leder till hälsa, parallellt med livets svåra situationer och bekymmer. Det 

salutogenetiska perspektivet kan således ses som ett stöttande perspektiv i samexistens med det 

patogenetiska, där allt det som stärker hälsa genom livet gör att sjukdomstillstånd eller allvarliga 

händelser blir en naturlig del av livet (Antonovsky, 1991). 
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Metod 

Den här studien har en kvalitativ ansats genom etnografiskt inspirerade observationer (Ahrne & 

Svensson, 2015), och semistrukturerade kvalitativa intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014), som 

metoder för datainsamling. Dock är datakonstruktion ett mer passande begrepp i kvalitativa studier 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Kvale och Brinkmann (2014) menar att en definition som visar på att 

datan är något som kan hämtas in i en färdig och objektivt observerbar form, snarare hör hemma i 

kvantitativ forskning och en positivistisk kunskapstradition. I kvalitativa studier är kunskap socialt 

konstruerad mellan forskare och det som undersöks; därför passar datakonstruktion bättre som begrepp 

(ibid). Kvalitativa metoder passar bra i undersökningar i specifika kontexter där människor ingår som 

medlemmar i grupper (Ahrne & Svensson, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014). Etnografiska 

observationer är en datainsamlingsmetod som lämpar sig väl för att få en bättre förståelse för 

deltagarnas perspektiv, i det sammanhang som forskaren avser undersöka. Det som forskaren 

observerar i den specifika kontexten blir en viktig pusselbit som inspirerar och påverkar det fortsatta 

arbetet med uppföljande intervjuer och den socialt konstruerade kunskapen (Ahrne & Svensson, 

2015). Genom den kvalitativa forskningsintervjun skapas förutsättningar för intervjuaren att utifrån 

sina frågeställningar följsamt guida både sig själv och informanten på ett fördjupande sätt utifrån det 

som framkommer i intervjun. Det är informantens perspektiv och intervjuarens förmåga att lyssna och 

följa upp, som leder intervjun framåt (Kvale & Brinkmann, 2014). För att höja kvaliteten i 

genomförandet av intervjuerna skapades, utifrån syfte och frågeställningar, en intervjuguide (bilaga 2) 

med tematiska och övergripande frågor som operationaliserades till ett fåtal dynamiska frågor (Kvale 

& Brinkmann, 2014). 

Den kvalitativa konstruktionen av kunskap pågår genom hela arbetsprocessen, och i den här studien 

har analysarbetet en abduktiv ansats (Fejes & Thornberg, 2015). I en abduktiv ansats kan den 

teoretiska utgångspunkten vara definierad men i analysarbetet initialt få stå tillbaka för att låta empirin 

träda fram genom mönster, teman, empirinära begrepp och kategorier (Fejes & Thornberg, 2015). 

Därefter kan teorin få större utrymme för vidare analys av datamaterialet och det är essentiellt att 

forskaren är transparent i sitt förhållningssätt gentemot teorin för att visa på hur kunskapen har 

konstruerats i förhållande empirin (Fejes & Thornberg, 2015). 

Tillträde till skolorna 

Utifrån problemformulering och syfte värderades vilka informanter som skulle kunna ge mest 

täckande svar på problemställningen, vilket Rienecker och Stray Jørgensen (2014) benämner som 

exemplarisk empiri. För att kunna hitta lämpliga deltagare och informanter till undersökningen söktes, 

information om elevhälsoteam och dess deltagare på olika grundskolor. Specialpedagoger som var 

med i respektive skolas elevhälsoteam på 22 skolor kontaktades, med förhoppningen om att de skulle 

kunna ge oss tillträde till att observera EHT-möten och genomföra intervjuer. 

Studiens deltagare 

I studien ingår fem grundskolor i en stad i mellansverige. Tre av skolorna är F-9 och två skolor är F-6. 

På skola 1 (F-9) deltog två biträdande rektorer, två specialpedagoger och en skolpsykolog på det 

observerade EHT-mötet. Specialpedagog (SP1) intervjuades i anslutning EHT-mötet. SP 1 har en 

speciallärarexamen och kompletterar för närvarande sin utbildning till specialpedagog genom 

masterprogrammet i specialpedagogik. 

På skola 2 (F-9) deltog tre biträdande rektorer, tre specialpedagoger, en skolpsykolog, en skolkurator, 

en skolsköterska och en resurspedagog på det observerade EHT-mötet. Specialpedagog (SP2) 

intervjuades i anslutning till EHT-mötet. SP2 har en specialpedagogexamen från 2005. 
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På skola 3 (F-6) deltog en rektor, en biträdande rektor, tre specialpedagoger, en skolsköterska och en 

skolkurator på det observerade EHT-mötet. Specialpedagog (SP3) intervjuades i anslutning till EHT-

mötet. SP3 har en specialpedagogexamen från 2013. 

På skola 4 (F-6) deltog en biträdande rektor, två specialpedagoger, en skolsköterska och en 

specialassistent. Rektorn deltog i det observerade EHT-mötet via telefon. SP4 intervjuades i anslutning 

till EHT-mötet. SP4 har en specialpedagogexamen från 2011. 

På skola 5 (F-6) deltog en biträdande rektor, en specialpedagog, en skolsköterska, en skolkurator, en 

speciallärare och en skolpsykolog i det observerade EHT-mötet. SP5 intervjuades i anslutning till 

EHT-mötet. SP5 har en specialpedagogexamen från 2007. 

Genomförande 

För att få tillträde till skolorna skapades ett missivbrev (Bilaga 1), där syfte, genomförande och 

forskningsetiska principer med fokus på frivillighet och anonymisering beskrevs. Emfas lades på hur 

gällande sekretesslagstiftning skulle följas, med tanke på den känsliga informationen som hanteras i 

EHT-möten. Missivbrevet skickades via mail.  

Utifrån syfte och frågeställningar skapades en kombinerad observations- och intervjuguide som stöd 

vid genomförandet (Bilaga 2). I observationerna var det framförallt specialpedagogernas handlande 

och förhållningssätt i förhållande till andra deltagare som observerades. I intervjuerna söktes svar på 

hur specialpedagogerna beskriver och förstår sina uppdrag i EHT-möten och hur de beskriver arbetet i 

EHT-möten. Utifrån det skapades sex frågor med en hög grad av öppenhet och två frågor som 

specifikt sökte svar på om det observerade EHT-mötet varit ett typiskt EHT-möte (Bilaga 2). 

Intervjuerna avslutades med en fråga om vilken utbildning specialpedagogerna har.  

Observationer 

Observationerna genomfördes i par för att generera en så nyansrik data som möjligt, från de en till två 

timmar långa EHT-mötena. Parobservationerna möjliggjordes på tre av skolorna. För att kunna hålla 

fokus på det som hände i observationerna användes den kombinerade intervju- och observationsguiden 

som stöd (Bilaga 2) samt förandet av korta anteckningar i ett tvåspaltigt observationsschema (Bilaga 

3), där den ena spalten bestod av stödord och den andra tankar och reflektioner. I direkt anslutning till 

observationerna utvecklades anteckningarna till nyanserade fältanteckningar. Efter observationerna i 

par, diskuterades observationerna och fältanteckningarna samt det som ansågs relevant att följa upp i 

intervjuerna. Genom att genomföra intervjuerna efter observationerna, möjliggjordes förtydliganden 

och fördjupning i specialpedagogernas handlande och förhållningssätt som visat sig i observationerna. 

Intervjuer 

Intervjuerna, som tog mellan 30–45 min, genomfördes enskilt efter respektive observation och de 

spelades in och transkriberades ordagrant. Syftet med att genomföra intervjuerna enskilt var att skapa 

en avslappnad situation som mer liknade ett samtal än en utfrågning. Tid och plats för intervjuerna 

bestämdes av deltagarna/informanterna. I intervjuandet eftersträvades lyssnande och bekräftande för 

att skapa en trygghet för deltagarna/informanterna att uttrycka sig. Samtidigt fungerade intervjuguiden 

som en riktlinje, både för fördjupning, följsamhet och fokus när informanterna/deltagarna började 

berätta mer fritt.  

Samtliga fältanteckningar och transkriberingar lästes igenom och intervjuinspelningarna lyssnandes 

igenom flera gånger, för att göra materialet välbekant. 
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Trovärdighet och tillförlitlighet 

I kvalitativ forskning används ofta begreppen trovärdighet och tillförlitlighet som kvalitetsbegrepp för 

hur noggrant och systematiskt arbetet har genomförts (Fejes & Thornberg, 2015). Det handlar om att 

undersökningens alla delar ska redovisas på ett transparent sätt för att läsaren ska kunna avgöra 

huruvida de val som har gjorts är lämpliga och rimliga (ibid). Val och genomförande av 

datainsamlingsmetod, analys, teorival och reflexivt förhållningssätt till teori och empiri, struktur och 

presentation av resultat och forskningsetiska ställningstaganden ska tillsammans bilda en kvalitativ 

helhet för bedömning och granskning (ibid), vilket har gjorts i strävan efter att ge denna studie 

trovärdighet och tillförlitlighet. 

En annan kvalitetsaspekt i kvalitativa studier handlar om vad som i kvantitativa studier benämns som 

generaliserbarhet. Fejes och Thornberg (2015) beskriver det i kvalitativa termer som användbarhet. De 

menar att resultatet från en kvalitativ analys kan få en pragmatisk validering genom att bli användbart 

för läsaren ur ett nyttoperspektiv där ökad insikt, praktisk och direkt tillämpning påverkar 

förutsättningar för att analysera och förändra sin praktik (Fejes & Thornberg, 2015), vilket i den här 

studien möjliggjorts genom att erbjuda deltagarna att få ta del av studien. 

Forskningsetiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2011) beskriver fyra allmänna huvudkrav inom forskning. Dessa kallas 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att studiens deltagare ska ta del av syftet för arbetet och villkoren för deras deltagande, samt 

att deltagandet är frivilligt och att de har möjlighet att avbryta sin medverkan när de vill under studiens 

gång (ibid). Samtyckeskravet innebär att deltagarna måste ge sitt samtycke till att delta i studien samt 

möjligheten att avbryta sin medverkan under studiens gång (ibid). Konfidentialitetskravet innebär att 

deltagarna i studien ska ges största möjliga konfidentialitet (ibid). Detta innebär även att deltagarna i 

studien ska anonymiseras och att det inte ska vara möjligt att röja deras identiteter (ibid). 

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som har samlats in om enskilda personer endast får användas i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2011). 

Missivbrevet (bilaga 1) skickades ut till deltagarna i studien, där syftet och studiens tänkta 

tillvägagångssätt beskrevs (Kvale & Brinkmann, 2014). Deltagarnas anonymitet garanterades och 

medvetenhet om, och beaktande av gällande sekretesslagstiftning, klargjordes. Vid intervju- och 

observationstillfällena tydliggjordes att resultatet endast skulle användas i examensarbetet och att allt 

material skulle raderas efter detta. Deltagarna erbjöds även ta del av uppsatsen om de önskade. 

Deltagarnas anonymitet garanterades utifrån konfidentialitetskravet (Kvale & Brinkmann, 2014) vilket 

i studien innebär att deltagarnas namn, ålder, kön eller namn på skolorna inte har nämnts. Inför varje 

intervju fick deltagarna ge sitt medgivande till att samtalen spelades in och det tydliggjordes 

ytterligare en gång att materialet skulle raderas efter examensarbetets slut. 

Det är viktigt att bedöma konsekvenserna utifrån såväl eventuell skada deltagarna kan ta, men även de 

vetenskapliga fördelar deltagandet i studien kan medföra (Kvale & Brinkmann, 2014). För att minska 

riskerna för att deltagarna ska ta skada utgår studien från den etiska principen att “göra gott” 

(beneficence) (ibid). Fördelarna för deltagarna och vikten av den kunskap som studien genererar ska 

väga upp för den eventuella risken att deltagarna skulle kunna skadas på något sätt (ibid). Under 

arbetet har reflektioner gjorts över gjorda val samt överväganden av möjliga konsekvenser för såväl 

deltagarna som den grupp de representerar (ibid). Det har framförallt varit viktigt i hur 

specialpedagogernas uttryck presenteras i intervjuerna och hur mötesdeltagarnas uttryck och 

handlanden i observationerna har skrivits fram (ibid).  

Integriteten spelar en avgörande roll för kvaliteten och hållbarheten i de etiska beslut som har fattats 

inom ramen för denna studie. Aspekter som spelar in i det moraliskt ansvarsfyllda forskningsarbetet är 

bland annat den moraliska integriteten, empatin, känsligheten och engagemanget i moraliska frågor 

(Kvale & Brinkmann, 2014). I kvalitativa studier får forskarens integritet förstärkt betydelse för hur 

kunskapen till stor del erhålls, genom analyser och tolkningar av materialet. Det krävs även 
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medvetenhet om balansen mellan närhet och distans till deltagarna i studien, att samla in kunskap men 

samtidigt respektera deltagarnas integritet (ibid). Etiken innebär här att skapa en så bekväm situation 

som möjligt för deltagarna (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Databearbetning och analys 

 

Den kvalitativa ansatsen i undersökningen ska genomsyra hela arbetet och framförallt i 

databearbetning och analys (Fejes & Thornberg, 2015). På ett sätt pågår analysen redan i 

datakonstruktionen, eftersom erfarenheter och det teoretiska ramverket inte kan eller ska kopplas bort 

(Fejes & Thornberg, 2015). Utifrån observationer, intervjuer, fältanteckningar och transkriberingar 

fördes ett första samtal där tankar och idéer delades om den konstruerade datan. Mönster och möjliga 

teman diskuterades i förhållande till empirinära begrepp och kategorier, samt de teoretiska 

utgångspunkterna (Fejes & Thornberg, 2015). Utifrån det första samtalet trädde följande skissartade 

mönster fram; effektivitet, tid, dagordning, elevantal, rektor, kan inte göra något åt det, anpassningar 

som åtgärder.  

Därefter fokuserades empirin igen genom läsning av fältanteckningarna och transkriberingar, samt 

genomlyssning av de inspelade intervjuerna, med de skissartade mönstren i minnet. Efter denna 

genomgång skapades teman som färgkodades i uttryck och citat i fältanteckningar och 

transkriberingar. Uttrycken och citaten sorterades sedan in under de nya teman som konstruerades i 

sorteringsprocessen; diagnoser och enskilda elever, hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande 

insatser samt effektivitet. 
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Resultat 

Här presenteras studiens resultat gällande specialpedagogers kompetens, uppdrag och roll inom EHT. 

De teman som konstruerats är; diagnoser och enskilda elever, hälsofrämjande, förebyggande och 

åtgärdande insatser samt effektivitet. Konstruktionen av teman bygger på det mest framträdande och 

återkommande i transkriberingarna av intervjuerna samt i fältanteckningar från observationerna. 

Skolorna är numrerade utifrån den ordningen de besöktes och specialpedagogerna har samma nummer 

som skolan de representerar (Skola 1–5 och SP1-5). 

Diagnoser och fokus på enskilda elever 

Temat beskriver och exemplifierar resultat från observationerna och intervjuerna som berör diagnoser 

och enskilda elever. Störst del under samtliga av de observerade EHT-mötena gick till att diskutera 

sådana ärenden. 

 

Under EHT-mötena var utgångspunkten att observera vilka perspektiv specialpedagogerna bidrog med 

i diskussionerna. I diskussionerna kring elever i skolsvårigheter går det att se mönster av att elever och 

vårdnadshavare tillskrivs ansvar för skolsvårigheter. 

 
Skola 1: Det diskuterades även huruvida eleven hade tagit sin medicin den här dagen och den 

biträdande rektorn berättade då att eleven själv hade fått välja dosering av medicinen den dagen, enligt 

vårdnadshavarna. Något som övriga deltagare i mötet reagerade på genom att sucka och skaka på sina 

huvuden. Inte heller gällande detta ställde någon deltagare i mötet följdfrågor gällande vilka 

förebyggande eller hälsofrämjande insatser som skulle kunna göras för att elevens skolvistelse skulle 

kunna underlättas. Båda specialpedagogerna satt tysta under större delen av denna diskussion. 

(Fältanteckning skola 1) 
 

Skola 4: SP4 pratar en hel del om olika diagnoser som underlag för att eleverna ska få vistas i studion 

(Vårt förtydligande: studion är ett exempel på en studioverksamhet där elever i skolsvårigheter vistas i 

mindre undervisningsgrupper). 
(Fältanteckningar skola 4) 

 
Skola 5: En elev vars föräldrar är separerade har uttryckt att hen inte får den hjälp med läxor som hen 

skulle behöva hemma. Skolkuratorn uttrycker då att det är föräldrarnas ansvar att hjälpa sitt barn med 

läxorna.  

(Fältanteckningar skola 5) 
 

Dessa fältanteckningar visar på mönster av att specialpedagoger tillskriver elever svårigheter och att 

de fastnar i förklaringsmodeller där eleven eller vårdnadshavarna blir ansvarsbärande för de 

omständigheter som påverkar de svårigheter eleven har hamnat i. Under EHT-mötena bidrog 

specialpedagogerna till att upprätthålla normerna kring sådana förklaringsmodeller genom att tillskriva 

elever svårigheter, spekulera kring elevers eventuella diagnoser eller skjuta ifrån sig ansvar för 

skolsvårigheterna som diskuteras. Vid några tillfällen valde specialpedagogerna att inte säga någonting 

alls kring det ämnet som diskuterades.  

 

I diskussionerna kring enskilda elever återkommer inslag av att de deltagande professionerna i EHT-

mötena uttrycker misstankar om att elever har olika diagnoser. Det talas ofta i medicinska termer och 

diagnoserna används som en referensram för att beskriva vilka svårigheter de olika eleverna har 

hamnat i. SP4 beskriver att utredningar av exempelvis NPF-diagnoser (Neuropsykiatriska 
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funktionsnedsättningar) eller läs- och skrivsvårigheter blir ett verktyg att vända sig till när elever 

hamnar i skolsvårigheter på olika sätt: 

 
SP4: Det är därför man gör utredning, för att det inte fungerar.  
(Transkribering från intervjun med SP4) 

 
När SP4 sedan ska beskriva exempel vad det innebär att det inte fungerar beskrivs det på följande sätt: 

 
SP4: De orkar inte vara i klassrummet, de klarar inte av att ta den instruktionen, det är för mycket 

intryck.  

(Transkribering från intervjun med SP4) 
 
Ett sätt att lösa situationen på beskrivs genom att eleverna får lämna klassrummet och istället vistas i 

skolans studioverksamhet, som SP4 arbetar i. Detta innebär att lösningarna blir exkluderande för 

elever som hamnar i skolsvårigheter. Även under EHT-mötet på skola 5 verkar exkluderande lösningar 

för elever i skolsvårigheter vara vanligt förekommande. 

 
Skola 5: Inte i någon beskrivning av elever i bekymmer nämns faktorer som är kopplade till 

undervisning och inkludering. Åtgärder som innebär att eleverna ska öva enskilt med specialpedagog 

utanför klassrummet, förekommer frekvent.  
(Fältanteckningar skola 5) 

 
Ordet inkludering, eller insatser som skulle kunna främja inkludering, har inte nämnts under någon av 

de fem observationer och fem intervjuer som har genomförts i denna studie. Däremot har diskussioner 

kring exkluderande lösningar för elever i skolsvårigheter varit återkommande på flera av skolorna, 

utan några djupare reflektioner om vilka konsekvenser de exkluderande lösningarna kan få för 

eleverna i fråga. 

 

En specialpedagog gav uttryck för sina egna misstankar om en elev som är i skolsvårigheter och menar 

att skolsvårigheterna beror på att eleven borde ha en diagnos. 

 
Skola 3: Specialpedagogen för årskurs 5-6 uttrycker misstankar om autismspektrumtillstånd-diagnos för 

en elev, eleven har inte någon diagnos i nuläget. Specialpedagogen uttrycker att eleven visar typiska 

drag för just den diagnosen och verkar mena att det är viktigt med en utredning för eleven.  
(Fältanteckningar skola 3) 

 
Diskussioner kring elevers misstänkta diagnoser återkom under flera av de observerade EHT-mötena 

och det var vanligt att deltagarna i mötet håller med varandra i förklaringsmodeller som grundar sig på 

att eleverna och eventuella skolsvårigheter de hamnat i kan kategoriseras utifrån olika diagnoser. På 

skola 5 syns detta på följande sätt: 

 
Skola 5: En elevs föräldrar hade tackat ja till att gå vidare med en utredning gällande 

koncentrationssvårigheter, men ändrade sig. Kuratorn frågar då hur man ska gå vidare med det? Vad 

kan vi göra för eleven nu? Specialpedagogen (SP5) berättar att hen har gjort observationer i 

klassrummet, men säger inget om vilka fynd som gjorts där. Frågan fördjupas inte och det blev ingen 

tydlig plan för eleven.  

(Fältanteckningar, skola 5) 
 
Deltagarna i mötet visar på att de behöver gå vidare med ärendet trots att föräldrarna har ändrat sig och 

tackat nej till en eventuell utredning, men ingen i mötet har några konkreta förslag eller idéer på hur de 

skulle kunna gå vidare utan att utreda eleven för koncentrationssvårigheter. Mötet går istället vidare 

till nästa punkt och en annan elev. 

 
Flera av specialpedagogerna beskriver sin roll i EHT-mötet som att vara en länk mellan lärare och 

EHT. Det verkar som att specialpedagogerna ser detta som en viktig del av sitt arbete och att föra 

lärarnas talan vidare till EHT-mötena: 
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SP1: Min uppgift är väl att vara en länk mellan lärarna och övriga professioner, just det här att 

signalera om det är elever som kanske har olika svårigheter i undervisningen, lärmiljön och lärarna 

tycker att någonting inte fungerar...  
(Transkribering från intervju med SP1) 

 
Specialpedagogerna beskriver att de har ett viktigt uppdrag genom att vara en länk mellan lärare och 

EHT, men det är ingen av specialpedagogerna som, varken under observationerna eller i intervjuerna, 

nämner någonting om att vara länken mellan eleverna och EHT. Fokus ligger på samarbetet mellan 

vuxna där lärarnas perspektiv förmedlas till EHT-deltagarna via specialpedagogen, men det är ingen 

som ger uttryck för medvetenhet kring varför det skulle vara viktigt att involvera eleverna i EHT:s 

arbete.  

 

I intervjun samtalas det om huruvida specialpedagogerna ifrågasätter varandra eller bidrar med 

perspektiv i varandras elevärenden och SP3 svarar då följande: 

 
SP3: Vi har väldigt högt i tak. Vi träffas ju vi tre också och bollar med varandra kring vissa ärenden.  
(Transkribering från intervju med SP3) 

 

 

Trots att SP3 beskriver att de har högt i tak i sina diskussioner, både specialpedagogerna emellan och 

de övriga professionerna som deltar i EHT-mötena, ges inga sådana diskussioner utrymme under det 

två timmar långa EHT-möte som observerades. Eleverna avhandlas i snabb takt och inga djupare 

diskussioner ges utrymme.  

 

Sammanfattningsvis visar temat på att mycket tid under EHT-möten ägnas åt att diskutera enskilda 

elevers skolsvårigheter och diagnoser, utan perspektivering av orsakerna.  De insatser som 

specialpedagogerna beskriver är av exkluderande karaktär, där lösningar för elever i skolsvårigheter 

handlar om att elever ska lämna ordinarie undervisning för att deras behov ska kunna tillgodoses. 

Specialpedagogernas uppdrag i EHT-möten handlar till stor del om att förmedla lärares bild av elevers 

individuella skolsvårigheter. 

Främjande, förebyggande och åtgärdande 

insatser 

Temat ger exempel från intervjuerna och observationerna som berör hälsofrämjande, förebyggande 

och åtgärdande insatser för elever i skolsvårigheter. Stor del av EHT-mötena ägnades åt att diskutera 

åtgärdande insatser. 

 

Under observationen av EHT-mötet på skola 1 diskuteras ett fall där en elev är utsatt för mobbning av 

sina klasskamrater, specialpedagogen förklarar att hen har varit medveten om den beskrivna 

situationen under lång tid och att hen är irriterad för att ingen har gjort någonting.  

 
Skola 1: I diskussionen kring ärendet bryter skolpsykologen in och frågar varför inga förebyggande 

åtgärder har vidtagits ifall de har varit medvetna om situationen i klassen så länge. Efter en stunds 

diskussion frågar skolpsykologen om inte specialpedagogen skulle kunna ta en timme i veckan till att 

sitta med den berörda gruppen elever och under ett flertal veckor göra insatser för att få mobbningen att 

upphöra. 
(Fältanteckningar skola 1) 

 
Specialpedagogen beskriver att hen är irriterad för att ingenting har gjorts för att motverka 

mobbningen som nu har skett, men gör själv inte uttryck för att ha gjort någon hälsofrämjande eller 

förebyggande insats på egen hand för att förhindra att mobbningen ska fortgå. Skolpsykologens 

uttryck säger även en del om hur synen på mobbning som fenomen tycks uppfattas i skolan, samt hur 
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tron på korta och åtgärdande insatser skulle vara lösningen på mobbningsproblemet. Det beskrivs inga 

främjande och förebyggande insatser för att mobbning ska motverkas.  

 

Under EHT-mötet på skola 1 diskuteras åtgärder som SP1 har gjort för en elev som är i 

skolsvårigheter. SP1 beskriver för övriga deltagare i EHT-mötet att hen har försökt tvinga eleven att 

lägga grönsaker på sin tallrik i matsalen, men att eleven då istället har vägrat äta överhuvudtaget.  

 
Skola 1: Skolpsykologen försöker då komma med förslag på hur situationer som denna skulle kunna 

förebyggas genom att välja sina strider med denna eleven och eventuellt inte tvinga eleven att lägga 

grönsaker på sin tallrik och istället se det som en vinst ifall eleven faktiskt äter lunch. Skolpsykologen 

föreslog även att specialpedagogen skulle kunna handleda läraren i fråga gällande olika 

tillvägagångssätt och förebyggande insatser som skulle kunna göras.  
(Fältanteckningar skola 1) 

 
Det är skolpsykologen som kommer med perspektiven och frågorna som den specialpedagogiska 

kompetensen innefattar, med tankar om vilka olika sätt specialpedagogen skulle kunna agera för att 

eleven ska få så goda förutsättningar som möjligt för att orka delta under hela skoldagen. 

Skolpsykologen vidgar perspektiven kring vilka strider som är värda tiden och energin och för vems 

skull saker ska göras på ett visst sätt. 

 

Under EHT-mötet på skola 2 diskuteras lärarnas perspektiv på eleverna.  

 
Skola 2: Vid samtal om hur lärarna går tillväga i dagsläget säger kuratorn att hen inte vill antyda att de 

har ett kategoriskt perspektiv (hen använder uttrycket “kategoriskt perspektiv” specifikt), men att 

lärarna skulle kunna lyssna in elevernas egna tankar och känslor mer än vad de gör i dagsläget. 
(Fältanteckningar skola 2) 

 
Efter observationen beskriver SP2 sin syn på det kuratorn sa under EHT-mötet: 

 
SP2: (. . .) det pågår liksom parallellprocesser att lärare är frustrerade på elever som inte gör som de 
tycker att eleverna ska och det har jag full förståelse för, jag har själv jobbat som lärare, men sen när 

det är EHT så har jag EHT-kollegor som är frustrerade över att lärarna inte gör som de tycker att 

lärarna borde göra... Då kan jag ibland tycka att det är ju samma sak som lärarna upplever. Där behöver 

vi höja oss istället för att säga ‘nej men det har du verkligen rätt i’, så får man tänka ‘okej, det är inte 

eleven som är problembärare utan det är vad du ger för förutsättningar med din undervisning’ och där 

kan min roll också bli att vi får ju hjälpas åt ibland att ‘men vad är det lärarna faktiskt behöver av 

elevhälsan på skolan’?  

(Transkribering från intervju med SP2) 
 
SP2 har uppmärksammat vad kuratorn uttrycker och beskriver parallellprocesser kring synen på 

skolsvårigheter som uppstår och vem som bär ansvar för att ta ansvar för att lösa svårigheterna. Precis 

som att eleverna inte ska ses som problembärare, beskriver SP2 att inte heller lärarna kan ses som 

problembärare i relation till upplevda svårigheter i sin yrkesroll. Parallellprocesserna handlar om vem 

som tar på sig ansvaret för att komma med lösningar på olika skolsvårigheter och skifta fokus från att 

skjuta ifrån sig ansvar och istället försöka hitta alternativa vägar för att komma ur svårigheter. 

 

Specialpedagogerna beskriver att de förväntas arbeta hälsofrämjande och förebyggande i EHT-möten 

och de beskriver prioriteringen kring dessa insatser. SP3 beskriver att de i EHT-mötena har fyra olika 

teman som rullar varje vecka. 

 
SP3: Det här förebyggande jobbet så att vi liksom inte snöar in oss på enskilda elever på varje EHT 

möte. Utan vi måste ha ett förebyggande jobb också och då så har vi dom här temana på rullning. 
(Transkribering från intervju med SP3) 
 
SP3: Ja. Så vi har alltid det förebyggande arbetet först, det generella jobbet och samarbetet mellan oss 

och sen kommer vi till individ. 
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(Transkribering från intervju med SP3) 
 

Specialpedagogen beskriver att det främjande och förebyggande arbetet alltid diskuteras först under 

mötena, för att de inte ska fastna i enskilda elevers ärenden.  

 
Skola 3: Trots detta läggs störst del av mötet till att diskutera enskilda elever, medan de främjande och 

förebyggande insatserna får betydligt mindre utrymme.  
(Fältanteckning skola 3) 

 
Skola 3: Under observationerna synliggörs insatser av åtgärdande karaktär framförallt genom att det 

diskuterades material som skulle beställas för att kunna göra anpassningar för olika elever. 

(Fältanteckningar skola 3) 
 
Trots att mötesstrukturen är uppbyggd på ett sätt som gör att det hälsofrämjande och förebyggande 

insatserna ska diskuteras först, är det ändå en mycket större del av mötena som ägnas åt att diskutera 

enskilda elever och skolsvårigheter. Dessutom ägnas stor del av mötena åt att diskutera olika 

exkluderande lösningar för dessa elever. Det uttrycks flera idéer som är av förebyggande och 

åtgärdande karaktär, vilket syns på följande sätt på en av de observerade skolorna: 

 
Skola 3: SP3 beskriver att eleverna har gjort en skattning kring var på skolan de känner sig otrygga och 

att omklädningsrummen till idrotten är en sådan plats. Med anledning av detta ska SP3 göra en 

åtgärdande insats genom att göra bildschema för omklädningsrummen och eventuellt sätta in en time-

timer så att eleverna ska veta hur lång tid de har på sig att byta om och för att få hjälp att hålla fokus på 

detta.  

(Fältanteckningar skola 3) 
 
Det är först när problem eller svårigheter har uppstått som åtgärderna sätts in. SP3 beskriver även hur 

idrottspedagogerna berättar hur elever hamnar i svårigheter vid de muntliga instruktionerna under 

idrottslektionerna, vilket har lett till att SP3 har gjort åtgärder för att underlätta de många muntliga 

instruktionerna i undervisningen: 

 
Skola 3: SP3 beskriver att idrottspedagogerna har bett om hjälp med hur de ska gå tillväga gällande 

några elever som hamnar i svårigheter under de muntliga genomgångarna under idrottslektionerna. 

Eleverna får tillgång till instruktionerna via filmer eller bilder som de får ta del av på iPads innan 

lektionen inleds.  

(Fältanteckningar skola 3) 
 

SP3: Det här med ipadsen kanske underlättar då för idrottsläraren och barnen för att slippa liksom 

muntligt verbalt hela tiden upprepa vad de ska göra utan ta hjälp av ipads så gör vi det liksom.  
(Transkribering från intervju med SP3) 

 
SP3 beskriver vidare att, trots att så stor del av mötet läggs på enskilda elevers ärenden, finns det 

många elever som är i behov av särskilda insatser men som inte lyfts i EHT: 

 
SP3: För att det finns ju så många fler elever som är i behov av särskilda anpassningar och åtgärder än 

som tas upp på EHT, men många kan jag ju ändå reda ut själv, jag kan liksom sätta in anpassningar som 

jag tycker att jag kan hantera och som jag kan förmedla till pedagoger, men sen är det vissa ärenden där 

jag behöver hjälp av en kollega i spec-teamet eller skolsyster eller biträdande rektor eller skolkurator 

eller en extern person. Och då blir det en möjlighet där att få hjälp, så min roll i EHT är väl att lyfta 

fram dom elever som inte får rätt stöd och en möjlighet för mig att få stöd. 
(Transkribering från intervju med SP3) 

 
De ärenden som lyfts i EHT-möten är sådana fall där specialpedagogen själv inte upplever att elevens 

behov kan tillgodoses enbart med hjälp av den enskilda specialpedagogens kompetens. Trots detta är 

det ändå oftast bara en av deltagarna i mötena som presenterar ett fall för övriga deltagare, utan att 
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någon av de andra deltagande professionerna kommer med olika perspektiv på hur skolsvårigheterna 

skulle kunna förebyggas. 

 

 

SP2 beskriver att deras EHT-möten ser olika ut beroende på vilken vecka på rull-schemat det är. Just 

det mötet där observationen genomfördes var vad de på skolan kallar för stor-EHT, där 

specialpedagoger och biträdande rektorer från samtliga stadier ingår tillsammans med skolpsykolog, 

skolkurator och skolsköterska: 

 
SP2: Elevärenden lyfts inte i det här forumet som du var med på nu, utan det gör vi däremot här (pekar) 

nu har vi haft bedömningskonferens precis i måndags, eleverna hade studiedag och vi hade alltså 
klasskonferens bedömningskonferens och då satt biträdande och jag idag då när vi sågs och tittade 

igenom vad sa lärarna egentligen lärarna i åk 4 när de tittade på eleverna sådär. Då tittar vi att ja men de 

här eleverna behöver ju faktiskt, men har det upprättats åtgärdsprogram? Vad gjorde lärarna? Vad sa 

de? Var behöver vi gå in någonstans? Behöver vi prata med skolpsykologen nästa EHT om att göra en 
utvecklingsbedömning? 
(Transkribering från intervju med SP2) 

 
SP2 beskriver att det finns andra forum än EHT-möten för att diskutera eventuella åtgärder för 

enskilda elever. Specialpedagogen och biträdande rektorn för respektive stadie träffas varje vecka för 

att gå igenom enskilda elevärenden, men sådana ärenden lyfts inte i EHT-sammanhang. 

Utöver de åtgärdande insatser som lyfts under EHT-mötena som observerats beskrivs även en del av 

det förebyggande arbetet som bedrivs på skola 5: 

 
SP5: Vi har bland annat haft sådana här dagar, då har man haft korta pass så har eleverna gått runt och 

så har vi lett dem med olika ämnen och innehåll. Sen är det mycket arbete med de här 

likabehandlingsplanerna till exempel. Det kan man sitta ett par gånger om året med. Jag vet inte om det 

är förebyggande… fast det är det ju faktiskt! 
(Transkribering från intervju med SP5) 

 
Specialpedagogerna beskriver de olika insatserna som behövs i arbetet inom EHT, och största delen av 

mötena går till att diskutera förebyggande och åtgärdande lösningar.  

 

Temat visar på att specialpedagogerna förväntas arbeta hälsofrämjande och förebyggande, men de 

lösningarna som till störst del syns i de observerande EHT-mötena är av åtgärdande karaktär och 

lösningarna för elever i skolsvårigheter blir riktade mot enskilda individer. I förhållande till att det som 

har synliggjorts i observationerna och beskrivits i intervjuerna tyder på att arbetet i EHT-möten går ut 

på att diskutera bekymmer som ska lösas, blir arbetet åtgärdande, i viss mån förebyggande men det 

hälsofrämjande arbetet verkar saknas helt. Den specialpedagogiska kompetensen framträder i 

intervjuer, men saknas i EHT-mötena. 

Effektivitet 

Under majoriteten av både observationerna och intervjuerna beskrivs vikten av att EHT-möten ska 

vara effektiva. Temat presenterar exempel på hur kraven på och strävan efter effektivitet syns och 

beskrivs av deltagarna i EHT-möten. 

 

Specialpedagogerna uttrycker att det är viktigt att EHT-mötena är effektiva och att så många ärenden 

som möjligt hinner betas av. Flera av informanterna beskriver EHT-mötena som effektiva och det 

förefaller vara viktigt att mötena håller ett visst tempo, där tidshållare och dagordning är viktiga 

aspekter för denna effektivitet. Detta synliggörs i flera av observationerna, bland annat på skola 2: 

 
Skola 2: Det upplevs som att mötet är en maskin som ska beta av alla aktuella elever i rask takt. På 

skola 2 beskrivs mötet på följande sätt; Bitr rektor för åk 4-6 säger i samband med detta att det känns 

viktigt att “beta av” så många ärenden som möjligt.  
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(Fältanteckningar skola 2) 
  
I efterföljande intervju beskriver SP2 EHT-mötet: 

 
SP2: Effektivt (skratt). Det är ju alltid lite så här efter våra stor-EHT:n att man kommer ut därifrån och 

bara ‘fouf, vad var det som hände?’ 
(Transkribering från intervju med SP2) 

 
Även på skola 3 beskrivs effektivitet och vikten av att hinna med alla punkter i mötesprotokollet, som 

en avgörande faktor för ett framgångsrikt EHT-möte: 

 
SP3: Jag skulle säga att det var ett effektivt… effektivt möte för det är många punkter som vi ska gå 
igenom. Men du fick ju inte hela bilden, för dels så gick ju X (biträdande rektor lågstadiet) en 

halvtimme tidigare, sen hade vi ju inte biträdande rektorn för mellanstadiet hen är ju också väldigt 

involverad i elevärenden. Och träffar barn och föräldrar enskilt också. Så att vi var inte full styrka. Men 

annars tycker jag det var ett bra möte, vi hann med det vi skulle göra. 
(Transkribering från intervju med SP3) 

 
En anledning till varför det förefaller vara viktigt att EHT-mötena är effektiva, beskrivs av SP2 som 

att rektorn är den som leder mötena och således den som bestämmer tempot under mötets gång. SP2 

beskriver även att hen ibland upplever att det inte är läge att bryta in och störa effektiviteten, då det 

oftast inte landar väl hos rektorn med avbrott i tempot och effektiviteten i mötena: 

 
SP2: (. . .) rektor, men ibland kan det vara att hen inte riktigt låter gruppen samtala, utan det kan vara 

lite för mycket såhär dagordning. ‘Tjoff tjoff tjoff, check, check, check’. 
(Transkribering från intervju med SP2)  
 
SP2: Men hen kan liksom signalera lite om vi sitter att ‘Ja, okej, då går vi vidare!’ Alltså så att 
man känner okej, nej det är inte läge att säga ‘fast jag behöver faktiskt prata mer om det här, jag 
förstod inte riktigt här, nu backar vi bandet’. 
(Transkribering från intervju med SP2) 

 
SP2 beskriver en önskan om att ibland få avbryta och uttala att ärenden behöver diskuteras på ett 

djupare plan, eller när någon känner att den inte riktigt förstår det som diskuteras. Rektorns strävan 

efter effektiva möten där ärenden “checkas av” leder dock till att sådana diskussioner inte tar plats 

under EHT-mötena, utan fokus ligger på att på ett effektivt sätt hinna med och avhandla så många 

ärenden som möjligt. 

 

Tidshållning, dagordning och effektivitet är drivkrafter i EHT-mötena. Specialpedagogerna lägger stor 

vikt vid att beta av så många ärenden som möjligt under mötenas gång. Specialpedagogerna uttrycker 

att de upplever att tiden inte räcker till inom ramen för deras uppdrag. En av anledningarna till den 

upplevda tidsbristen beskrivs som en hög arbetsbelastning. En anledning till att EHT-mötena behöver 

vara effektiva och avhandla så många ärenden som möjligt, beskrivs och syns som att det upplevs 

finnas en tidsbrist i samtliga deltagares yrkesroller:  

 
Skola 3: Vid observation på skola 3 diskuteras tidsaspekten flera gånger under mötet. Samtliga 

professioner verkar uppleva att tiden inte räcker till för det de skulle vilja åstadkomma.  
(Fältanteckningar skola 3) 

 
Vidare beskriver SP3 och SP4 utmaningarna med sitt uppdrag och sin roll i EHT-möten på följande 

sätt:  

 
SP3: Utmaningarna tycker jag är bristen på tid och att hinna med. Det är många ärenden som då 
man ska gå vidare med och man hinner inte… Det var någon pedagog som hade återkopplat att de var 
missnöjda med återkopplingen från EHT. Ibland finns det missnöje och man kan inte försöka mer än att 
räcka till. Utmaningen är tiden och hinna med behoven och ändå är vi tre (vårt förtydligande: tre 
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specialpedagoger). 
(Transkribering från intervju med SP3) 
 
SP4: Det finns stora utmaningar eftersom det är så mycket att göra, att hinna med allt som behöver 

göras. Det ska skrivas pedagogiska utredningar, det tar lång tid. Man känner ibland att det blir lite 

tungrott, att det blir segdraget och att det händer inte så mycket. Det är en stor utmaning. 
(Transkribering från intervju med SP4) 

 
SP3 beskriver att det höga antalet ärenden som ska hinnas med bidrar till att tiden inte räcker till när 

det gäller att hinna ge återkoppling till lärarna och att hinna tillgodose alla elevers olika behov. Vidare 

beskriver SP3 hur det känns att inte hinna med allt hen skulle vilja: 

 
SP3: Nej men det är mer att man tycker att det är trist för då blir det ju barnen som blir lidande och att 
barnen kanske inte får den hjälpen dom behöver här och nu direkt, det dröjer en tid innan dom får (vårt 
förtydligande: hjälp) och lärarna dom hinner ju inte, dom vänder ut- och in på sig själva för att hitta 
anpassningar och men jag tror det är så om du skulle ställa den frågan till övrig personal skulle du få 
samma svar. Tiden räcker inte till. 
(Transkribering från intervju med SP3) 

 
Även SP2 beskriver att deltagarna i EHT-mötet ofta beskriver att deras tid inte räcker till för att kunna 

stötta elever i skolsvårigheter: 

 
SP2: Elev, klass, frågeställning, åtgärder och åtgärdat och när vi kommer till vad vi ska göra om vi  
Till exempel pratar om en elev som är i någon form av svårigheter, det kan vara socialt eller skola eller 
bägge delarna, kan jag tycka ibland att det ägnas lite mycket åt “jag har inte tid”, man liksom bollar det 
vidare… 
(Transkribering från intervju med SP2) 

 
Vid frågan vad den beskrivna tidsbristen skulle kunna bero på svarar SP2:  

 
SP2: Ja men dels är det väl en hög arbetsbelastning, säger de ju… och det tvivlar jag nog inte på så…   
(Transkribering från intervju med SP2) 

 
SP1 beskriver att tiden inte räcker till för att hinna med allt som ingår i uppdraget som specialpedagog: 

 
SP1: Utmaningen är väl att det ibland ställs väldigt orimliga krav på vad man ska hinna med, inom 
den ramen som man har så ska vi hinna undervisa enskilda elever under skoldagen, efter det ska 
du hinna planera, efter det ska du göra ÅP (åtgärdsprogram) och därefter ska du ha PU (pedagogisk 
utredning) och efter ska du vara med på ett elevhälsoteams… fortbildning för elevhälsoteam. Samtidigt 

ska du vara med i arbetslaget för lärarna och så ska du följa upp vad de pratar om, vad de ser. Så ibland 

blir kraven så pass orimliga att hinna med. 
(Transkribering från intervju med SP1) 

 
SP1 beskriver att hen upplever stora krav på att hinna med det som ingår i uppdraget och ger uttryck 

för att kraven känns orimliga att hinna med inom ramen för uppdraget. SP1 beskriver även att det är 

problematiskt att ledningen inte är insatta i det arbetet som specialpedagogerna genomför och att det 

bidrar till att tiden inte räcker till för att göra det som ledningen menar ingår i uppdraget för 

specialpedagogen:  

 
SP1: Just det där kan jag känna att vi inte hinner göra i tid det vi ska hinna göra, för det är så många 

andra som ska blanda sig i det arbetet som jag gör. 
(Transkribering från intervju med SP1) 

 
SP1: Just det här med uppdraget kan man känna ibland att det blir orimligt och att man har mer koll än 

vad rektorerna har. 
(Transkribering från intervju med SP1) 
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SP1 antyder att det skulle vara lättare att hinna genomföra sina arbetsuppgifter ifall de inte var 

beroende av att ledningen skulle godkänna och skriva under de dokument som specialpedagogen 

fyllde i. Det går att tyda en frustration från specialpedagogen, som upplever att hen är mer insatt i vad 

som behövs göras än vad ledningen är, i frågor som specialpedagogen ställs inför i sitt dagliga arbete. 

 

SP5 beskriver att kraven på effektivitet enbart kommer från ledningen, medan hen själv inte riktigt 

alltid håller med om att allt behöver gå så fort: 

SP5: Ibland tror jag att ledningen är lite mer inriktade på resultat och effektivitet, för de har ju en helt 

annan vinkel när de tittar på verksamheten. Jag kan tänka ibland att det får ta lite tid innan det blir en 

utredning eller så, det kanske får ta några samtal. 
(Transkribering från intervju med SP5) 

 
Temat visar på olika aspekter som spelar in gällande kraven på effektivitet. Specialpedagogerna 

beskriver hur ledning ställer krav kring effektivitet och resultat. Sammanfattningsvis uttrycks 

upplevelser av det generella specialpedagogiska uppdraget där orimliga krav, hög arbetsbelastning och 

tidsbrist, leder till att specialpedagogerna inte hinner utföra sitt arbete. EHT-mötena håller ett högt 

tempo och fokusering på att hinna igenom dagordningen förefaller att vara en bidragande faktor till att 

perspektivering av orsaker till att elever hamnar i skolsvårigheter uteblir. 
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Diskussion 

Syftet är att undersöka den specialpedagogiska kompetensen att arbeta hälsofrämjande, förebyggande 

och kollaborativt i elevhälsoteamsmöten (EHT-möten) samt hur den kompetensen förhåller sig till 

biomedicinska, patogenetiska samt kategoriska perspektiv och insatser för elever i skolsvårigheter. 

Här diskuteras och problematiseras resultatet i förhållande till tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter. 

 

Konsekvenser av förmedlingsuppdrag 

Exkluderande insatser förekommer frekvent under de observerade EHT-mötena vilket tyder på att 

kategoriska perspektiv och förklaringsmodeller (Emanuelsson et al., 2001) är vanligt förekommande 

inom ramen för EHT-mötena. Resultatet i föreliggande studie visar likt Hjörne och Säljö (2004) att 

deltagarna i EHT-mötena lutar sig mot det biomedicinska paradigmets (Ashcroft & Van Katwyk, 

2016; Brady 2014; Cameron & Lindqvist, 2013; Graham & Harwood, 2011) kategoriserande synsätt 

utan att samtidigt titta närmare på hur relationella aspekter i miljön påverkar eleven, framförallt i 

undervisningen (Emanuelsson et al., 2001; Fischbein, 2007; Nilholm, 2005). Det finns även likheter 

med Hjörne och Säljös (2004) resultat, att föräldrar blir pressade av skolan till att deras barn ska 

utredas, men att de ändrar sig när de får utrymme att tänka och känna efter vad de tror blir bäst för 

barnet. I likhet med Klang et al. (2017) och von Ahlefeldt Nisser (2014) visar den här studiens resultat 

på att specialpedagogerna till viss del är i uppdrag som implicerar roller som försvårar arbetet, bland 

annat att specialpedagogerna inte har tillräckligt med tid att återkoppla vad som diskuteras under EHT-

möten till berörda lärare. Specialpedagogernas förmedling av lärares perspektiv i EHT-mötena, 

gällande skolsvårigheter, kritiseras inte av specialpedagogerna själva och blir en naturlig del av EHT-

mötena som fortsätter att producera förklaringar i linje med det kategoriska perspektivet (Nilholm, 

2005). Resultatet i den här studien synliggör således ett förmedlingsuppdrag, där specialpedagogerna 

beskriver sina uppdrag i EHT-mötena som att de ska vara en länk mellan lärare och ledning. Det är ett 

tillskott till tidigare forskning som pekar på hur olika uppdrag (Klang et al., 2017; von Ahlefeldt 

Nisser, 2014) hindrar specialpedagogerna att praktisera sin kompetens. I föreliggande studie handlar 

det om ett specialpedagogiskt uppdrag i EHT som styrs av en strikt dagordning där rollen som 

kollaborativ samtalsledare eller deltagare (Ainscow et al., 2012; Cameron & Lindqvist, 2013; Klang et 

al., 2017) för hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete (SFS, 2010:800) med 

inkluderingsfokus (Nilholm & Göransson, 2013; Svenska Unescorådet, 2006) inte ges utrymme. 

 

Biomedicinsk och patogenetisk dominans i det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet 

Det hälsofrämjande begreppet är inte självklart för specialpedagogerna i studien. Begreppet används 

och synliggörs, framförallt genom att specialpedagogerna använder begreppen när de beskriver 

strukturen i EHT-mötena i intervjuerna, men det förväxlas framförallt med det förebyggande 

begreppet. Resultat visar att det finns en medvetenhet kring att arbetet till största delen ska vara 

hälsofrämjande och förebyggande, men att arbetet i praktiken främst lutar sig mot åtgärder. Ett sätt att 

beskriva komplexiteten i det hälsofrämjande begreppets funktion i EHT-möten, är genom förhållandet 

mellan det patogenetiska och salutogenetiska perspektivet på hälsa (Antonovsky, 1991), samt hur de 

samspelar med det biomedicinska paradigmets kategoriserande och åtgärdande synsätt som dominerar 

hälsans (Antonovsky, 1991; Brady 2014; Cameron & Lindqvist, 2013; Graham & Harwood, 2011; 

Nilholm, 2005) och EHT-mötenas förståelsehorisont (Hjörne & Säljö, 2004). Genom att det 

patogenetiska perspektivet kommer från det biomedicinska paradigmet (Antonovsky, 1991), hamnar 
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fokus på ohälsa och riskfaktorer i EHT-mötena. Det leder till att förebyggande och åtgärdande 

lösningar på skolsvårigheter får störst utrymme, medan det salutogenetiska perspektivet, som behövs 

för att stärka hälsofrämjande insatser på hälsa och ohälsa, uteblir. Den specialpedagogiska 

kompetensen att arbeta hälsofrämjande, verkar ha fastnat i det biomedicinska och patogenetiska 

perspektivets dominans i EHT-mötena. 

Skolans effektivitetspraktik som hinder för 

specialpedagogisk kompetens 

I likhet med tidigare forskning (Cameron & Lindqvist, 2013; Graham & Harwood, 2011), pekar 

resultatet i föreliggande studie på att de insatser som gjorts för att lyfta inkluderingsarbete (Nilholm & 

Göransson, 2013; Skolverket, 2018) och hälsofrämjande arbete (Lundin, 2017; SFS 2010:800), inte 

har varit tillräckliga. Den otillräckliga genomslagskraften för att motverka de exkluderande insatserna 

för elever i skolsvårigheter, har i studiens resultat visat sig genom svårigheter för deltagarna att 

hantera begreppen som ska leda arbetet, samt en frånvaro av det salutogenetiska perspektivet på hälsa 

(Antonovsky, 1991) och det relationella perspektivet (Emanuelsson et al., 2001; Fischbein, 2007; 

Nilholm, 2005) på orsaker till att elever hamnar i skolsvårigheter. Det behöver inte betyda att 

deltagarna inte vet vad begreppen betyder, snarare att förutsättningarna för att använda dem i praktiken 

inte är gynnsamma. Vid analys av specialpedagogernas utbildningsbakgrund, framträder inte någon 

betydelsefull skillnad i den specialpedagogiska kompetensen i EHT-mötena, oavsett vilken utbildning 

specialpedagogerna har. Det höga tempot och strukturen i EHT-mötena, specialpedagogernas uppdrag 

och höga arbetsbelastning och tidsbrist visar på effektivitetsaspekter, som även Graham och Harwood 

(2011) pekar på som orsak till att exkluderande insatser fortfarande är vanligt förekommande. Likt 

resultatet i Hjörne och Säljös (2004) studie saknas kompetensen i EHT-mötena att stå emot 

förgivettaganden gällande undervisning, kunskap och lärande, vilket gör att standardisering, 

kategorisering och enkelt mätbara resultat (Graham & Harwood, 2011), kan fortsätta att styra 

skolverksamhetens villkor för möjligheter till hälsofrämjande inkluderingsarbete. Föreliggande studie 

visar att de strukturella aspekter som skapar skolans effektivitetspraktik, gör det svårt för deltagarna i 

EHT-mötena att ta sig tid att lyssna in olika perspektiv, vilket skapar ett kunskapsglapp i 

kartläggningen av uppkomna bekymmer. De ogynnsamma förutsättningarna som 

effektivitetspraktiken implicerar, gör att lyssnandet till elever och vårdnadshavare uteblir. 

Kollaborativa samtal med elever och vårdnadshavare som värdefulla samarbetspartners möjliggörs 

inte och den nödvändiga delaktigheten och tillvaratagandet av elevers upplevelser och kompetens för 

vidgad kunskap (Brady, 2014), och inkludering (Nilholm & Göransson, 2013; Skolverket, 2018), visar 

sig inte i EHT-mötena. 

 

Hjörne och Säljös (2004) argumentation för ett epistemiskt ansvarstagande hos deltagarna i EHT-

mötena, verkar fortfarande vara en nyckelfaktor för att jämna ut förhållandet mellan å ena sidan det 

biomedicinska paradigmet, patogenetiska och kategoriska perspektivet, och en positivistisk 

kunskapssyn (Nilholm, 2005), å andra sidan salutogenetiska och relationella perspektiv och en 

hermeneutisk kunskapssyn, för en mer nyanserad diskurs kring hälsa, delaktighet och inkludering. För 

att skapa förutsättningar till ett epistemiskt ansvarstagande hos deltagarna i EHT, behöver hindren som 

visat sig i den här studien undersökas närmare.  

Sammanfattning av diskussion och vidare 

forskning 

Specialpedagoger fortsätter att hamna i uppdrag och roller som försvårar inkluderingsarbetet i skolan 

(Klang et al., 2017; von Ahlefeldt Nisser, 2014). Förmedlingsuppdraget i EHT-mötena gör att den 

specialpedagogiska kompetensen inte kommer till sin rätt i det sammanhanget och specialpedagogerna 

uttrycker inga bekymmer med att uppdraget ser ut på det sättet. Det hälsofrämjande begreppet 

överskuggas av det biomedicinska paradigmets patogenetiska och åtgärdande perspektiv i EHT-
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mötena och insatserna eller lösningarna blir på sin höjd förebyggande (Antonovsky, 1991; Brady 

2014; Cameron & Lindqvist, 2013; Graham & Harwood, 2011; Nilholm, 2005). Det nödvändiga och 

komplementära förhållandet mellan hälsa och ohälsa (Antonovsky, 1991), individ och miljö, sociala 

mål och kunskapsmål, kan inte skapas om det biomedicinska paradigmet ges fortsatt 

tolkningsföreträde (Cameron & Lindqvist, 2013). Skolans effektivitetspraktik (Graham & Harwood, 

2011), verkar ha stor inverkan på förutsättningarna för hur den specialpedagogiska kompetensen 

värderas och praktiseras i EHT-mötena. Specialpedagogers kollaborativa arbete (Ainscow et al., 

2012), relationella perspektiv (Emanuelsson et al., 2001; Fischbein, 2007; Nilholm, 2005), och 

hälsofrämjande perspektiv (Lundin, 2017; Runström Nilsson, 2017), behöver stärkas och tydliggöras i 

EHT-mötena, för ökad inkludering i skolans effektivitetspraktik. För att en sådan utveckling av den 

specialpedagogiska kompetensen ska kunna ske och komma elever i skolsvårigheter till gagn, behöver 

ytterligare frågor besvaras i strävan efter hållbara och inkluderande lösningar: 

 

Hur sker implementeringen av elevhälsoarbete i skolan? 

 

Hur ser de strukturella och organisatoriska förutsättningarna ut för att utveckla den specialpedagogiska 

kompetensen i EHT-mötena?   

 

Hur kan förutsättningar skapas för det epistemiska ansvarstagandet hos specialpedagogerna och övriga 

deltagare i EHT-mötena? 
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Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka den specialpedagogiska kompetensen att arbeta hälsofrämjande, 

förebyggande och kollaborativt i EHT-möten samt hur den kompetensen förhåller sig till 

biomedicinska och patogenetiska synsätt och kategoriska insatser för elever i skolsvårigheter. 

Frågeställningarna gällde specialpedagogers beskrivningar och förståelse av sitt uppdrag och sin roll i 

EHT, hur de beskriver och förstår hälsofrämjande och förebyggande arbete i EHT samt hur de 

förhåller sig till biomedicinska och patogenetiska synsätt och kategoriska förklaringsmodeller i EHT-

möten.   

 

En kvalitativ metod med etnografiskt inspirerade observationer och semistrukturerade intervjuer, har 

varit värdefullt för studien genom att samspelet mellan observationerna och intervjuerna har bildat en 

metodtriangulering (Kullberg, 2014), för en så nyanserad bild som möjligt av den specialpedagogiska 

kompetensen i EHT-möten på de fem skolorna. Trianguleringen innebär att slutsatserna får en högre 

tillförlitlighet då de har undersökts på olika sätt, för att få en djupare förståelse för det som studeras 

(ibid). Studien bygger även på en teoritriangulering (Kullberg, 2014); de kategoriska, relationella, 

salutogenetiska och patogenetiska perspektiven. Anledningen till att observationerna genomfördes före 

intervjuerna, var för att få möjlighet att fånga upp och fördjupa förståelsen för sådant som syntes i 

EHT-mötena, när specialpedagogerna sedan intervjuades. För att få möjligheten till fördjupning och 

specialpedagogernas egna beskrivningar, skapades en intervjuguide som till störst del innehöll frågor 

med en hög grad av öppenhet (Kvale & Brinkmann, 2014). I den inledande fasen av studien fanns en 

tanke om att spela in och transkribera observationerna, men för att den känsliga informationen som 

behandlas under EHT-möten inte skulle äventyra berörda individers integritet, fördes korta 

anteckningar utifrån ett tvåspaltigt observationsschema för att sedan skriva fältanteckningar. En fördel 

med att filma eller ljudinspela EHT-mötena hade dock varit att deltagarnas kroppsspråk och minspel 

under mötet kunde synliggöras och därigenom bredda materialet och berika analysen (Ahrne & 

Svensson, 2015).  

 

Genom att kombinera deltagande observationer med uppföljande intervjuer, för att att komma nära 

deltagarna i studien, kan studien sägas vara etnografiskt inspirerad. Dock kan studien inte definieras 

som etnografisk i någon vidare bemärkelse då tidsaspekten av närvaron i de olika sammanhangen har 

varit alltför låg (Ahrne & Svensson, 2015). Studien strävar efter en hög pragmatiska validitet (Fejes & 

Thornberg, 2015), med förhoppningen om att studien kan bidra till ökad insikt, påverka förutsättningar 

för att förändra praktiker samt motivera vidare forskning i hur praktiken ser ut på skolor där 

specialpedagoger ingår i EHT. 

 

I studiens arbete har en hög reflexivitet och transparens eftersträvats för att kunna synliggöra 

konstruktionen av kunskap samt vilka konsekvenser de personliga valen kan komma att få för studiens 

deltagare och de som berörs av studien ur ett vidare perspektiv. Personliga tankar och åsikter har 

diskuterats för att synliggöra i vilken utsträckning resultatet har påverkats av dessa, samt hur 

deltagarna framställs i tolkningarna. Det har varit viktigt att fokusera på den specialpedagogiska 

kompetensen i förhållande till strukturella aspekter. 
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Bilagor 

Bilaga 1, missivbrev 

 
Specialpedagogens uppdrag i EHT 

  

Hej, 

  

Vi är två studenter som läser sista terminen på specialpedagogprogrammet vid Stockholms 

universitet. Vi ska under denna termin genomföra ett examensarbete. Syftet med 

examensarbetet är att undersöka specialpedagogiska uppdraget i elevhälsoteamsarbetet 

(EHT). 

  

Vi vill genomföra en intervju med dig som är specialpedagog på skolan. Intervjun, som 

beräknas ta 30–45 minuter, kommer att ljudinspelas. Utöver intervjun skulle det vara 

värdefullt för oss att få vara med och observera ett EHT-möte. Vi är medvetna om att det kan 

förekomma integritetskänslig information och vi vill därför försäkra er om att vi kommer följa 

gällande sekretesslagstiftning samt att allt intervju- och observationsmaterial kommer att 

anonymiseras i examensarbetet och raderas därefter. 

  

Under examensarbetet kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska 

principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och att du som deltagare kan avbryta sitt 

deltagande när som helst. 

  

Vi hoppas att du vill delta i vårt examensarbete. 

  

Kontakta oss gärna vid frågor 

  

David Lundberg 

52davlun@student.su.se  

 

Sophie Hedfors 

soso0308@student.su.se 

 

Handledare: 

Marie-Louise Stjerna 

marie-louise.stjerna@specped.su.se 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Bilaga 2, kombinerad observations- och 

intervjuguide 

 

Syftet med föreliggande uppsatsarbete är att undersöka specialpedagogers uppdrag i 

elevhälsoteamsarbetet. 

 

Frågeställning 

Hur deltar specialpedagogen i 

elevhälsoteamsarbetet? 

 

Observationsguide 

Specialpedagogens talutrymme. 

Vad säger specialpedagogen i mötet? 

 

Ljudinspelning och transkribering med 

fokus på specialpedagogen i förhållande till 

andra deltagares uttryck. 

Frågeställning 

Hur beskriver specialpedagoger sitt uppdrag 

i elevhälsoteamsarbetet? 

 

Intervjuguide 

Hur skulle du beskriva din roll och ditt 

uppdrag i EHT? 

 

Hur skulle du motivera din roll och ditt 

uppdrag i EHT? 

 

Hur skulle du beskriva de andra deltagande 

professionernas roller och uppdrag i EHT? 

 

Vilken utbildning har du och när tog du 

examen? 

Frågeställning 

Hur beskriver specialpedagoger arbetet i 

EHT? 

 

Intervjuguide 

Hur skulle du beskriva EHT-mötet? 

 

Kan EHT-mötena skilja sig åt i 

genomförande? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

 

 

Bilaga 3, observationsschema 

 

Stödord utifrån observationer Tankar, reflektioner, analysidéer 
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