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Sammanfattning  
Syftet med detta examensarbete är att bidra med kunskap om variationen i hur rektorer 

använder speciallärarens kompetens i och utanför elevhälsoteamet för att säkerställa elevers 

läsinlärning. Denna studie vill beskriva hur speciallärarens uppdrag ser ut utifrån rektorers 

uppfattningar och erfarenheter. Studiens datainsamling omfattar nio kvalitativa intervjuer med 

rektorer från tre olika kommuner. Rektorerna arbetar i grundskolor som innefattar en 

skolverksamhet mot F-6 som studien riktar sig mot. Metodansatsen i studien är inspirerad av 

Grundad teori som är en kvalitativ metodansats där man strävar efter att utveckla teorier och 

begrepp genom analyser av empiriska data. 

Studiens resultat uttalar sig om variationer av rektorernas erfarenheter och uppfattningar. I 

analysarbetet synliggjordes tre olika inriktningar av de nio rektorernas organisation av 

elevhälsan.   

• Rektorerna i en grupp uttrycker en tillit och en tro på den specialpedagogiska 

kompetensen som finns i elevhälsoorganisationen där specialläraren ingår. 

•  Rektorerna i en grupp som har en utbildning inom specialpedagogik uttrycker sitt 

engagemang av specialpedagogiken i elevhälsan och helhetssynen av eleven. De 

uttrycker även vikten av ett kollegialt samarbete med andra yrkeskategorier och stöd 

och uttalar ett inkluderande och relationellt perspektiv.  

• Rektorer i en grupp har en utbildning i svenska och uttrycker en koppling mellan 

läsinlärning och elevhälsa. 

 

Studiens syfte var även att synliggöra på vilket sätt rektorerna använder speciallärarens 

kompetens i relation med andra yrkesgrupper för att säkerställa elevers läsinlärning. 

Resultatet av detta analysarbete skapade begreppen Problemlösande dialogande och Delat 

ansvarstagande för att synliggöra på vilket sätt rektorerna använder speciallärarens insatser 

och kompetens i relation med andra yrkesgrupper. Dessa begrepp blev centrala i min 

användning av tidigare teorier och analysen av data. Problemlösande dialogande är ett 

begrepp som beskriver den dialog som sker i syfte för att lösa problem i samråd. Delat 

ansvarande är ett begrepp som sker efter att ett Problemlösande dialogande har ägt rum. Det 

innebär att det sker en ansvarsfördelning i interaktion och samarbete. Dessa handlingar sker 

enligt rektorerna i samarbetet inom elevhälsoteamet men också i samarbete och interaktion 

mellan olika yrkesgrupper utanför elevhälsoteamet nära elevens lärmiljö. Resultatet i denna 

studie visar att rektorerna uttrycker att speciallärarens insatser styrs initialt utifrån elevens 



 
 

svårigheter och behov utifrån ett kategoriskt perspektiv i elevhälsoteamet för att därefter 

riktas vidare utifrån ett relationellt perspektiv till elevernas lärmiljö.  
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Inledning 

Alla människor har rätt att få lära sig att läsa Sverige idag, då denna förmåga krävs för att få 

känna sig delaktig och inkluderad i dagens samhälle.  Har du inte den förmågan så missar du 

viktig information, du hamnar i underläge i situationer där läsning krävs både i yrkeslivet eller 

som student. Här har skolan, där rektor, lärare och speciallärare är aktörer, ett stort ansvar för 

att eleven ska lyckas. Rektor har det huvudsakliga ansvaret för att kvalitetsarbetet kring extra 

anpassningar och särskilt stöd ska ske på individ-, grupp- och organisationsnivå och ska även 

se till att elevhälsans kompetens sätts in i ett tidigt skede (Skolverket, 2014a). Utifrån ett 

vetenskapligt perspektiv inom läsundervisningen stärks detta resonemang av Høien och 

Lundberg (2013) som belyser vikten av att tidigt kunna synliggöra elevernas svårigheter och 

möjligheter och ge rätt stöd för att kunna hjälpa elever i deras inlärning. Syftet med detta är 

att eleverna ska få rätt förutsättningar att utvecklas i sin inlärning (Skolverket, 2014a).   

Jag har arbetat som lågstadielärare i 40 år på ett antal skolor och i mitt uppdrag som lärare har 

jag alltid varit intresserad av hur det pedagogiska arbetet ska hjälpa elever att nå sina 

kunskapsmål. Min erfarenhet av elevhälsoarbetet är att man som lärare fått lämna in en 

anmälan till ett elevhälsoteamsmöte om den elev man hyser oro kring, därefter har ett 

elevhälsomöte skett där speciallärare och berörda yrkeskategorier tagit vid arbetet kring 

eleven. Jag har aldrig erfarit eller upplevt mig som klasslärare vara en del av elevhälsoarbetet 

utan har upplevt elevhälsoteamet som en distanserad expertgrupp man rådfrågar då ens egna 

resurser inte räcker till.  

Speciallärarens insatser inom språk-, läs och skrivning är en del av det elevhälsoarbete som 

rektor har ett övergripande ansvar för, då den specialpedagogiska verksamheten ingår i 

elevhälsan (Svensk Författningssamling, SFS, 2010). Utifrån den erfarenhet jag har i 

samarbetet med rektorer, specialpedagoger och speciallärare inser jag att speciallärarens 

arbetsuppgifter kan bestå av olika och varierande uppdrag då det specialpedagogiska 

uppdraget kan tolkas på olika sätt av rektorer och speciallärare. Trots att det finns riktlinjer för 

hur det specialpedagogiska uppdraget för specialläraren ska utföras i examensordningen (SFS, 

2011) så uppfattar jag att det finns en oklarhet i vad det specialpedagogiska uppdraget för 

specialläraren egentligen ska bestå av. En anledning till detta kan vara att den 

specialpedagogiska verksamheten kan ses ur olika perspektiv där det relationella och det 

kategoriska perspektivet påvisar två olika sätt att se på det specialpedagogiska arbete som 

sker. Utifrån det relationella perspektivet som har ett långsiktigt och inkluderande perspektiv 
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är synen på elevens svårigheter orsakade av faktorer i lärmiljön (Emmanuelsson, Persson, & 

Rosenqvist, 2001; Persson, 2013). Det kategoriska perspektivet utgår från elevens svårigheter 

och förestår ett mer kortsiktigt perspektiv (Persson, 2013). Denna uppsats ska utifrån 

rektorernas uppfattningar och erfarenheter ge en inblick i vad uppdraget för specialläraren i 

elevhälsan kan bestå av. 

Syfte och frågeställningar 

Syfte: 

Det specialpedagogiska arbetet är en del av elevhälsan vilket rektor har det övergripande 

ansvaret för. Syftet med detta examensarbete är att bidra med kunskap om variationen i hur 

rektorer säger sig använda speciallärarens kompetens i och utanför elevhälsoteamet för att 

säkerställa elevers läsinlärning. Denna studie vill beskriva hur speciallärarens uppdrag ser ut 

utifrån rektors uppfattningar och erfarenheter.  

 

Frågeställningar: 

• Hur organiseras arbetet i elevhälsoteamet enligt rektor? 

• På vilka sätt kan rektorers egna erfarenheter och uppfattningar ha betydelse för hur de 

organiserar det elevhälsoarbete som utförs av specialläraren?  

• På vilka sätt används speciallärarens kompetens i läsinlärning i relation till de övrigas 

funktion i elevhälsan enligt rektorerna?   
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Bakgrund 

Under denna rubrik redovisas de styrdokument och de myndighetsrapporter som beskriver 

rektorns organisation av elevhälsoarbetet i elevhälsoteamet och speciallärarens uppdrag. Jag 

har på grund av studiens omfattning valt bort lokala och kommunala styrdokument, 

exempelvis den elevhälsoplan som många skolor har för att beskriva sitt elevhälsoarbete och 

likabehandlingsplaner.  

Rektors styrning och speciallärarens uppdrag 

Elever i skolan har enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011) rätt till undervisning som ska anpassas till 

deras behov och förutsättningar och dessutom gynna den fortsatta inlärningen. Vidare står det 

att utbildningen ska vara likvärdig utifrån de nationella målen som finns och att detta inte 

innebär att undervisningen ska vara utformad på samma sätt i alla skolor utan att det kan se 

olika ut. Skolverket (2014 a) beskriver vikten av att tydliggöra för rektor och elevhälsoteamet 

vilka svårigheter elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd möter i sin inlärning. 

Regeringskansliet (2000) beskriver att kommunala huvudmän inte har tillräcklig kunskap om 

elevvårdens ekonomi och styrning i kommunerna. I utredningen efterlyste man övergripande 

och genomtänkt organisation med klara mål för elevvården. Skolinspektionen (2015) menar 

att de största bristerna i elevhälsoarbetet är att man främst har satt in åtgärdande insatser och 

att dessa har utförts i första hand av lärare och inte av elevhälsans personal. Skolinspektionens 

rapport beskriver även att rektorns förutsättningar att bedriva och organisera elevhälsoarbetet 

är begränsat och att detta beror på att det inte funnits en tydlig strategi och plan där det ingår 

en planering, ett genomförande, en uppföljning och analys (Skolinspektionen, 2015).  

I den nu gällande skollagen 2 kap 9 § och 10 § (SFS, 2010) står det att rektor ska samordna 

och leda det pedagogiska arbetet och att rektor beslutar om den inre organisationen där 

fördelning av resurser för elevers olika behov ingår. Rektor ska också se till att elevens behov 

utreds skyndsamt företrädesvis i samråd med elevhälsan om en elev inte når kunskapskraven 

(3 kap, 8 §, SFS, 2010). Skolverket (2014 b) skriver att rektor ska se till att val av arbetssätt 

och resursfördelning ska skapa gynnsamma förhållanden för elevens inlärning. Pedagogiskt 

ledarskap och kollegialt lärande ges som exempel på faktorer som har en positiv effekt på 

elevens lärande. En elev som är i behov av särskilt stöd ska få det stödet i den grupp som 

eleven vanligtvis tillhör (3 kap, 7 §, SFS, 2010). Socialstyrelsen och Skolverket (2016) skriver 

att rektorn har en avgörande roll för att samordna den professionella kompetensen till elevens 

bästa.  
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Speciallärarens uppdrag och färdigheter preciseras i examensordningen (SFS, 2011) inom 

områdena Kunskap och förståelse, Färdighet och förmåga och Värderingsförmåga och 

förhållningssätt. Kunskap och förståelse handlar om att specialläraren har en fördjupad 

kunskap om de insatser som ges när det gäller elevers lärande inom språk-, skriv- och 

läsutveckling. Specialläraren ska utifrån sin specialisering, där det finns en balans mellan 

beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, skapa ett lärande för elever i behov av 

specialpedagogiskt stöd. Färdighet och förmåga och Värderingsförmåga och förhållningssätt 

handlar om speciallärarens förmåga att visa förståelse kring samverkan med andra 

yrkesgrupper stödja elever i deras lärmiljö. Specialläraren får i samarbete med berörda 

pedagoger men också andra yrkeskategorier kartlägga, utreda och utifrån sin analys göra en 

pedagogisk bedömning av elevens svårigheter och bedöma vilka specialpedagogiska insatser 

som krävs. Specialläraren har också en möjlighet att utöva sin färdighet i att vara en 

kvalificerad samtalspartner och rådgivare utifrån sin specialisering i frågor som rör elevers 

språk-, skriv- och läsutveckling (SFS, 2011).   

Elevhälsa och elevhälsoteam från dåtid till nutid 

Den verksamhet som tidigare kallades elevvård och skolhälsovård kallas i dag för elevhälsa i 

skolan (Regeringskansliet, 2000). Begreppet ändrades från elevvård till elevhälsa med ett 

förebyggande och hälsofrämjande (salutogent) perspektiv när Skollagen (SFS, 2010) började 

tillämpas 1 juli 2010 (Skolverket, 2014b). Begreppet elevhälsa kommer tidigare utifrån ett 

medicinskt perspektiv då man var mer fokuserad på elevernas kroppsliga hälsa för att 

exempelvis förebygga vitaminbrist, motverka bristande hygien och undernäring. Idag riktas 

elevhälsans fokus mer på pedagogiska och psykosociala problem (Hjörne & Säljö, 2013).  

Regeringskansliet (2000) konstaterade att elevvården och skolans verksamhet fungerar 

parallellt med varandra och att det fattas en verklig integrering mellan bl.a. elevvård och 

pedagogisk verksamhet. De menar att man bör koppla ihop lärande, hälsa och skolmiljö och 

poängterar att de faktorer som är viktiga för elevers lärande är också avgörande för deras 

hälsa och uttrycker sig att lärande och hälsa går ”hand i hand”. Vidare menar man att det inte 

går att separera undervisning från skolans miljö utan skolans verksamhet utgör tillsammans 

den miljö där elevernas lärandes sker. Dessutom skriver man att det finns ett behov av samsyn 

och samverkan mellan olika yrkeskategorier i skolan. Skolinspektionen (2015) och 

Gustafsson (2009) menar att elever upplever sig ha en god hälsa när de har en större möjlighet 

att lyckas i sitt skolarbete, då lärande och hälsa förutsätter varandra.  
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På varje skola hade man tidigare elevvårdskonferenser men dessa bytte senare namn till 

elevhälsoteamsmöten när den nya skollagen började gälla. Regeringskansliet (2000) beskriver 

att de tidigare elevvårdskonferenserna kunde se olika ut på skolorna och att dessa 

elevvårdskonferenser (EVK) kunde ske vid behov eller regelbundet varje vecka.  I den 

nuvarande skollagen 2 kap 25§ (SFS, 2010) står det ingenting om elevhälsoteamet (EHT) 

eller elevhälsoteamsmöten, däremot står det att skolläkare, skolsköterska och psykolog ska ge 

insatser inom medicin och psykologi i elevhälsan. Kurator ska ge psykosociala insatser och 

personal med specialpedagogisk kompetens, där specialläraren ingår, ska tillgodose elevers 

behov med specialpedagogiska insatser. Enligt 1 kap 4 § (SFS, 2010) ska eleven få stöd och 

utvecklas så långt det går och att man i sin undervisning ska sträva efter att ”uppväga 

skillnader” utifrån elevernas förutsättningar  

Elevhälsa inom och utanför elevhälsoteamet  

Socialstyrelsen och Skolverket (2016) skriver att uppdraget i elevhälsoteamet ska ha ett 

salutogent perspektiv där man i dialog ska utgå från elevens förutsättningar på ett respektfullt 

sätt för att öka elevens delaktighet och tro på den egna förmågan. Socialstyrelsen och 

Skolverket (2016) skriver också att elevhälsoteamet och skolans personal behöver samverka 

för att kunna skapa den lärmiljö som eleven behöver. De insatser som elevhälsoteamet utför 

beskrivs som generella när de sker på en organisatorisk nivå men insatserna kan också ske 

mer riktat på grupp- och individnivå.   

Enligt Skolverket (2014 b) ska både den specialpedagogiska kompetensen och elevhälsans 

kompetens stödja lärarnas arbete. Syftet med detta är att möjliggöra så eleverna får den 

undervisning de behöver i sitt lärande. Socialstyrelsen och Skolverket (2016) skriver att 

samarbetet mellan de olika yrkesfunktionerna i elevhälsoteamet innebär att elever upptäcks 

mycket tidigare då de utbyter erfarenheter för att bidra till en gemensam bild och därigenom 

skapa de bästa förutsättningarna för eleven.  

I den nu gällande läroplanen för grundskolan, Lgr 11 (Skolverket, 2011) står det att alla som 

arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd och samverka 

för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Undervisningen och 

elevhälsans verksamhet ska utformas på skolan så att eleverna får den hjälp de behöver. 
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Tidigare forskning 

Elevhälsoteamets mötesorganisation och uppdrag 

Hjörne och Säljö (2013) beskriver elevhälsoteamet som den enhet som har uppdraget att 

analysera, förbereda och fatta beslut i elevhälsofrågor i skolan. De menar att de olika 

yrkeskategorierna ska skapa en vidare uppfattning om elevens problematik och kunna ge olika 

förslag till lösningar. Elevhälsoarbetet ska syfta till att elevens rätt stärks och det ska vara 

förebyggande. Hjörne och Säljö (2013) skriver att arbetsgången ser likadan ut på de flesta 

skolor vilket innebär att någon har anmält en elevs problem som därefter diskuteras och 

anlyseras. Gustafsson (2009) skriver att det ska finnas ett elevhälsoteam som leds av en rektor 

på varje skola där hen har en beslutande funktion och fördelar skolans resurser. 

Elevhälsoteamets aktörer ska veta vilka olika yrkeskategorier som ingår och vilken funktion 

dessa har. Dessutom ska all personal veta hur man kommunicerar inom teamet då det 

exempevis finns olika grader av sekretess hos deltagarna (Gustafsson, 2009). 

Hjörne och Säljö (2013) har i sin studie funnit att elevhälsoteamsmötet i skolan består av tre 

delar: en introduktion av ärendet där man redovisar ett problem som oftast handlar om en 

elevs avikelse mot det normala. Därefter sker en diskussion där oftast det sker en lojal 

samstämmighet mellan mötesdeltagarna och mer sällan en djupgående analys. Sist sker en 

konklusion där oftast resultatet blir en åtgärdande insats såsom en utredning eller möte med 

föräldrar. Gustafsson (2009) menar att man nästan aldrig kan peka ut en enskild orsak till 

problemet och det handlar om ett invecklat samspel mellan olika faktorer både inom eleven 

och i elevens yttre miljö. För att lyckas måste elevhälsans arbete ske grundligt och med en 

långsiktig målmedvetenhet. Att hitta ett sätt att bedriva skolans elevhälsoarbete kan se olika ut 

på skolorna men det gäller att hitta sätt ett som fungerar för alla medverkande i skolans 

elevhälsoteam.  

Runström Nilsson (2017) skriver att elevhälsa handlar om de stunder som lärande och 

utveckling sker och att det är angeläget att hitta en fungerande organisation och arbetsformer 

inom elevhälsan. Runström Nilsson (2017) menar att elevhälsa börjar i varje möte mellan 

eleven och skolmiljön, då lärande och hälsa påverkar varandra. Upplever eleven delaktighet 

och inflytande påverkar det elevens självkänsla och motivation till lärande.  De yrkesgrupper 

som ingår i elevhälsoteamet ska kunna samarbeta och ta del av varandras kompetenser. 

Elevhälsan ska inte vara en isolerad grupp av specialkompetenta individer som ”en egen ö” 

som får rycka ut när en elev inte klarar av mötet med skolan (Runström Nilsson, 2017).  
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Runström Nilsson (2017) menar att elevhälsan är ett gemensamt ansvar där skolans 

värdegrund har en viktig del och att en lärare aldrig ska behöva vara ensam i svåra situationer 

med eleverna.  

Rektorns roll och behov av samverkan i elevhälsan 

Törnsén (2009) har studerat rektorers ledarskap i grundskolan och har funnit att 

framgångsrika rektorer ger eleverna möjligheter att få tillgång till en likvärdig skolgång där 

pedagogiskt ledarskap och intresse för elevernas undervisning är viktiga delar. Faktorer som 

också har betydelse för rektorers framgångar är förutsättningar som de själva besitter, såsom 

kunskaper, egenskaper och utbildning men också samspelet med lärarna. Rektorer med ett 

framgångsrikt ledarskap har höga förväntningar på sig själva och sina lärare och innehar ett 

demokratiskt ledarskap där dialog och samarbete ingår. Studien påvisar att rektorer men också 

lärarnas framgång i förlängningen har betydelse för att eleverna lyckas i skolan. 

Niemelä Widing (2015) menar att en av de viktigaste uppgifter en rektor har är att skapa 

möjligheter för skolans pedagoger och elevhälsans professioner att mötas och samarbeta kring 

möjligheten att stödja elevernas utveckling. Partanen (2012) skriver att elevhälsouppdraget 

ska ägas gemensamt i elevhälsoteamet. Här har då rektor en viktig roll som ytterst ansvarig 

för elevhälsan och det krävs mycket av rektors ledarskap för att ett elevhälsoteam ska kunna 

utvecklas tillsammans i tillit. Det gäller att skapa en gemensam förståelse och att man 

intresserar sig för varandras arbete för att det ska kunna utvecklas framgångsrikt. Jakobsson 

och Lundgren (2013) skriver att ett sådant arbete ska styras utifrån elevens behov i 

kommunikation och inte utifrån ett verksamhetsperspektiv och att det krävs att alla arbetar 

utifrån ett gemensamt synsätt.  

Partanen (2012) menar att om det finns det en otydlighet kring de olika rollerna och vilket 

arbete som ska utföras, kan det skapa oklarheter i elevhälsoarbetet. Höög (2011) har gjort en 

studie där han har intervjuat rektorer, personal i elevhälsan och lärare angående elevhälsans 

organisation. Studien visar att elevhälsan är organiserad på flera olika sätt och att det inte 

finns någon enhetlig väg i arbetet. Det finns inga generella riktlinjer för personalen i 

elevhälsan utan man gör egna prioriteringar där främst akuta fall behandlas vilket gör att 

arbetet blir kortsiktigt. Jakobsson och Lundgren (2013) skriver om den komplexitet som kan 

finnas i ett samverkansarbete där flera yrkeskategorier ska samarbeta och hitta strategier för 

att en elev ska få det stöd som den behöver. De beskriver de hinder som kan uppstå i ett 

samverkansarbete som exempelvis maktkamp, revirtänkande, skilda uppfattningar och 
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kontrollbehov. Här är det viktigt att det finns en tydlig ledning och ett ansvarstagande mellan 

olika aktörer. Höög (2011) skriver att skillnader som exempelvis utbildningsbakgrund, 

kompetens, maktanspråk och förhållningssätt kan skapa ett sämre samarbetsklimat i 

elevhälsoteamet. Spänningar uppstår när de skilda kulturerna såsom hälsovården och skolan 

möts. Rektor har stöd i skollagen och läroplanen och har således makt och ansvar för 

elevernas välbefinnande. Detta kan i sin tur enligt Höög (2011) leda till konflikter mellan de 

olika yrkeskategoriernas arbetssätt och försvåra samarbetet.  

Lindqvist (2013) har i sin doktorsavhandling studerat olika yrkesgruppers syn på arbetet kring 

elever i behov av särskilt stöd i skolan. När det gäller rektorerna i studien, så anser de att 

elevers individuella svårigheter är den vanligaste orsaken till att elever är i behov av särskilt 

stöd. Samtidigt anser rektorerna att de pedagogiska insatserna bör ske i klassrummet och att 

kommunikationen och interaktionen är viktig för att skapa en trygghet och goda relationer. 

Rektorerna tycker också att rollen som pedagogisk ledare är en viktig del för att skapa en 

framgångsrik skola. Rektorerna verkar ha olika syn på hur specialpedagogen bör arbeta då 

man i studiens resultat påvisar att den specialpedagogiska undervisningen kan innehålla både 

kategoriska och relationella insatser. Lindqvist (2011) belyser svårigheterna för rektorerna att 

hantera sin roll som pedagogiska ledare då de behöver kunna hantera meningsskiljaktigheter 

mellan personal när det gäller olika ståndpunkter kring styrdokument eller svårigheter i 

skolans vardag. Rektor har ett utmanande och komplext uppdrag att skapa en inkluderande 

skola. Finns det en osäkerhet hos rektorn kring detta arbete kanske man delegerar inflytandet 

till andra ”experter” och detta kan i sin tur påverka verksamheten och enskilda elever.  

Förebyggande, salutogena och patogena insatser inom elevhälsan 

Partanen (2012) beskriver att ett förebyggande arbete utgår i högre grad från att identifiera 

riskfaktorer som kan bidra till att elevers hälsa, lärande och utveckling hotas.  

Salutogena eller hälsofrämjande insatser menar Partanen stimulerar hälsa i större grupper av 

individer till exempel frågor som handlar om förbättrad livsstil eller lärmiljö eller hur lärarnas 

pedagogiska arbete kan vidareutvecklas utifrån ett relationellt perspektiv. Det handlar om att 

våga ta ett steg i det dagliga arbetet på åtgärdande nivå samt att hitta ett sätt att fokusera på 

vilka processer som styr god undervisning och effektivt lärande över tid. Partanen (2012) 

menar att ett kollegialt stöd kring elever i behov av stöd är en viktig del av elevhälsoarbetet. 

Förståelse för elevens förmågor och styrkor kräver att man utforskar elevens förutsättningar 

för lärande utifrån ett positivt och framåtsyftande perspektiv och där har arbetslaget god insikt 
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om eleven. Gustafsson (2009) skriver att en fungerande klassrumsmiljö tillsammans med en 

engagerad lärare som bedriver god undervisning är en hälsofrämjande hälsofaktor. Gersten 

och Baker (2001) har i sin studie funnit att bland annat att undervisning i skrivprocessens 

olika steg men också att tydliga instruktioner och återkoppling på elevers skrivande har en 

positiv effekt på deras lärande. 

Guvå (2009) beskriver det salutogena elevhälsoarbetet som en riktning där man från att 

fokusera på det som är sjukt till att fokusera insatserna till att förebygga hälsa och rikta 

blickarna mot det som är friskt och främja hälsa. I ett patogent perspektiv riktar man in sig på 

individriktade åtgärder medan i ett salutogent perspektiv så använder man sig av kontextuella 

åtgärder. Guvå (2009) skriver att den utveckling som sker med en integrerad verksamhet i 

elevhälsan, består av olika kompetenser, traditioner, erfarenheter och bakgrunder och har 

olika perspektiv på sin egen och andras funktioner. Denna utveckling får i sin tur 

konsekvenser på elevhälsans arbete och insatser som bygger på olika yrkeskategoriers samsyn 

och samarbete. Guvå (2009) påvisar ett spänningsfält mellan olika synsätt på olika nivåer vad 

som är primärt och sekundärt och redovisar olika orsakskedjor.  

Medicinskt: Hälsa leder till välbefinnande och trygghet som i sin tur leder till lärande 

Pedagogiskt: Lärande leder till välbefinnande och trygghet som i sin tur leder till hälsa 

Psykologiskt-socialt: Trygghet leder till lärande som i sin tur leder till hälsa. (Guvå, 2009, s. 24) 

Studien visar att trots dessa skilda synsätt finns det inte klara skillnader mellan olika 

yrkeskategorier för vad elevhälsa innebär på ett retoriskt plan. Däremot visar studien att det 

finns en skillnad i vad elevhälsan praktiskt egentligen utför.  Retoriskt uttrycks ett salutogent 

perspektiv av yrkeskategorierna i elevhälsan men att man i praktiken arbetar utifrån ett 

patogent synsätt (Guvå, 2009).  

Specialläraren i relation till andra yrkesgrupper i och utanför 

elevhälsoteamet 

Aspelin (2013) skriver att vi som lärare kontinuerligt ingår i relationer både med andra lärare 

och elever och skriver om mellanmänskliga relationer som Aspelin benämner som en 

relationsform. De bygger på personliga möten exempelvis mellan specialpedagog och lärare i 

en handledningssituation. Här får relationen betydelse där delaktighet, ömsesidig 

kommunikation, förtroende och respekt är viktig. Här analyseras elevens svårigheter och en 

förståelse skapas i en omedelbar kontext tillsammans med lärare och elever. 

Helhetsförståelsen sätts i relation till olika nivåer som organisation, grupp och individnivå 
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men också en mellanmänsklig nivå där elevens möjligheter och hinder i relation till andra 

synliggörs.  

von Wright (2002) förtydligar vikten av den beskrivning av en elev som ges i elevhälsoteamet 

inför andra yrkeskategorier. De olika yrkesgrupperna i elevhälsoteamet betonar det som är 

angeläget att berätta eller diskutera utifrån sin egen verksamhet eller kompetens. Hon menar 

att för att kunna göra en unik redogörelse av en elev så är det väsentligt att ha mött eleven 

med ett intresse för att få reda på vem eleven är.  I det mellanmänskliga mötet framträder vi 

för varandra som någon och endast då blir det uppenbart vem vi är. Risken blir annars att 

beskrivningarna synliggör vad man är, exempelvis finsk och duktig i skolan. 

Kommunikation och samverkan inom elevhälsoteamet 

Partanen (2012) menar att i ett elevhälsoteam är alla yrkeskategorier specialister inom sitt eget 

område och att ett ärende ska behandlas utifrån ett tvärprofessionellt perspektiv. Här ska 

arbetet lösas i samverkan och i dialog med varandra då elevhälsoteamets personal inte kan 

bestämma hur lärarna ska arbeta och tvärtom. Partanen (2012) nämner arbetsmetoder som 

lärande samtal, handledning, utredningar och kartläggningar där den tvärprofessionella 

kompetensen ska synliggöras i samverkan och där reflektioner kan ske utan att bli bedömd.    

Thornberg (2008) skriver i en rapport att elevhälsoteamet med sina olika medicinska, 

psykologiska och specialpedagogiska yrkeskompetenser har en positiv effekt för att minska 

elevers svårigheter och exkludering från den ordinarie undervisningen. Det Thornberg (2008) 

beskriver som en svårighet är att strukturen och organisationen på dessa möten är ojämlik 

eller ineffektiv för att gemensamt lösa problem eller nå ett gemensamt mål. Elevhälsoteamet 

fokuserar på elevens problematik i för hög grad istället för att studera elevens lärmiljö med 

hjälp av systematiska observationer eller tester. Dessutom synliggör Thornberg (2008) ett 

ojämlikt inflytande av elevhälsoteamets deltagare där status och sociala krafter avgör hur 

mycket deltagarna bidrar till insatsen och i beslutet. Det finns en variation i hur olika 

yrkeskategorier förmedlar sina förslag på insatser på grund av den sociala process som sker i 

elevhälsomötet. Exempel på detta kan vara att medlemmar med högre status och större 

inflytande påverkar andra mötesdeltagare som undviker konflikter och tar framtagandet av 

insatserna för givet (Thornberg, 2008). 

Hjörne och Säljö (2013) påpekar vidare på en annan intressant aspekt av det språkliga fokus 

som sker på elevhälsoteammötet. Har man som aktör inom elevhälsoteamet varaktigt deltagit 

på ett antal elevhälsomöten bildas det en samtalskultur där man etablerar och befäster ett 
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mönster för hur man löser problem. Hjörne och Säljö (2013) skriver att elevhälsomöten 

representerar en samtalskultur där beskrivningar av barns svårigheter synliggörs. Den 

muntliga framställningen kan vara subjektiv då det finns en personlig prägel på den utförda 

beskrivningen eller framställningen kan ha karaktär av andrahandsinformation om man har 

fått beskrivningen av någon kollega. Här uppmärksammar Hjörne och Säljö (2013) dilemmat 

av ”sanningshalten” av den information som elevhälsoteamet får ta del av, då de berättelser 

eller narrativer som framförs är mycket viktiga och centrala i arbetet när mötesdeltagarna för 

en dialog, resonerar och diskuterar för att hitta lösningar som är adekvata och rimliga.  

Thornberg (2008) skriver att om medlemmarna i elevhälsoteamet har problem med att sätta 

upp gemensamma mål, behålla maktbalansen mellan medlemmarna och inte ha kopplingen 

till aktuell forskning blir det svårt att föra elevvårdsarbetet framåt. Har man inte utvecklat ett 

yrkesprofessionellt metaspråk kan det innebära kommunikationsproblem mellan olika aktörer 

som påverkar tempot vid de olika insatserna i elevhälsoarbetet. 

Kommunikation och samverkan utanför elevhälsoteamet 

Partanen (2012) menar att elevhälsan ofta börjar i klassrummet då man här kan göra 

iakttagelser och reflektioner i eleven lärmiljö. Partanen (2012) menar att elevhälsoarbetet 

behandlar frågeställningar som å ena sidan handlar om ett behov av att skapa lärmiljöer i 

samspel och å andra sidan utveckla ett gemensamt ansvarstagande i detta. Här kanske det 

upplevs att man lägger sig i varandras arbete och det kan skapas ett spänningsfält.  Det är 

viktigt att skapa en gemensam förståelse för hur de berörda yrkeskategoriernas insatser ska se 

ut i elevhälsoarbetet. Blir reaktionen den motsatt kan det skapa en uppgivenhet.  

Ett spänningsfält kan uppstå om avståndet mellan nuläget och det önskade läget är för stort i 

elevhälsoarbetet. Partanen (2012) menar att detta spänningsfält inte behöver vara av ondo utan 

att det som saknas är en rörelse mot ett önskat läge. Ett sådant spänningsfält kan skapa en 

motivation exempelvis genom att ett gemensamt meningsskapande skapas genom ett lärande i 

samspel eller i ett lärande samtal mellan personal och olika verksamheter (Partanen, 2012).   

Nisser von Ahlefeld (2009) skriver att samverkan mellan exempelvis specialpedagogen och 

olika yrkesgrupper är en nödvändighet ur ett specialpedagogiskt perspektiv och där samtalet 

och den kommutativa aspekten har en central roll. Nisser von Ahlefeld (2009) nämner också 

kunskapande samtal där man har möjlighet att tala om sitt lärande. Det är också ett sätt att 

skapa en förståelse och insikt i varandras kunskap och på detta sätt synliggöra den 

specialpedagogiska kompetensen. Nisser von Ahlefeld (2014) vill belysa användandet av 



12 
 

kunskapande samtal som ett sätt att skapa en medvetenhet kring speciallärares professionella 

uppdrag. Thornberg (2008) menar att om man lyckas utveckla och förhindra de språkliga 

hindren i kommunikationen kan det generera ny kunskap hos de olika aktörerna i elevhälsan.  

Struktur i elevhälsoarbetet 

Partanen (2012) menar att det behövs en god struktur i elevhälsoarbetet och det måste finnas 

tydliga arbetsformer och rutiner så att alla yrkesgrupper som är involverade vet hur man 

professionellt ska samspela med varandra. Denna struktur kallar Partanen för ledstänger som 

ska tydligt ska påminna om riktningen och hur arbetet i samråd ska gå till och dessutom skapa 

en begriplig meningsfullhet och en känsla av sammanhang. Partanen (2012) menar att 

begreppet ledstång har en koppling till ledarskap och att elevhälsoarbetet ska löpa ner från 

elevhälsoteamet ner i arbetslagen där den pedagogiska vardagen finns. I arbetslagen ska det 

finnas en plats där den enskilde läraren ska kunna ge och få kollegialt stöd och lärande, då 

detta arbete är minst lika viktigt som det som försiggår i elevhälsoteamet på 

organisationsnivå.  Partanen (2012) menar att arbetslagen har en stor roll i det elevhälsoarbete 

som försiggår i den vardagliga verksamheten på skolan. Han menar även att det är viktigt att 

utveckla samarbetet i elevhälsoteamet som ett arbetslag så att man agerar enhetligt och 

målinriktat och att insatserna är stabila vid akuta och påfrestande situationer. 

 

Specialpedagogiska insatser  

Specialläraren ska i samarbete med andra yrkeskategorier göra en pedagogisk bedömning som 

ska avgöra vilka specialpedagogiska insatser som ska utföras. Specialläraren kan även ha en 

handledande funktion som rådgivande samtalspartner (SFS, 2011).  Einarsson (2011) menar 

att de insatser elevhälsans personal utför kan vara direkta, där exempelvis specialläraren 

arbetar direkt med eleven i en undervisningssituation eller indirekta där insatserna går via 

läraren till eleven. Dessa insatser beskrivs som handledning eller som konsultativa insatser där 

specialläraren handleder läraren i hur man ska arbeta med eleven. 

Guvå (2009) beskriver elevhälsans arbete där det finns generella eller särskilda insatser. 

Generella insatser beskrivs som förebyggande åtgärder på grupp eller organisationsnivå där 

särskilda insatser är inriktade mot enskilda elever som exempelvis inte når kunskapskraven. 

Guvå (2009) menar att det finns samstämmighet i att elevhälsoarbetet förutsätter samarbete 

mellan olika yrkeskategorier och arbeta med förebyggande och hälsofrämjande insatser. 
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Däremot visar studien att det finns ett spänningsfält mellan olika synsätt (patogent respektive 

salutogent perspektiv) och olika nivåer (generellt och individuellt).  

Specialpedagogiska insatser som sker i samarbete mellan yrkeskategorier 

Sundqvist (2014) beskriver olika typer av handledning. Ett exempel på detta är det 

samarbetande handledningssamtalet som har ett samverkande perspektiv då lärarna utövar ett 

professionellt utbyte eftersom de är aktiva och bidrar med sin egen kunskap. Ett tankeutbyte 

äger rum då man reflekterar tillsammans över en situation och olika aspekter synliggörs. 

Sundqvist (2014) menar således att om man lyckas utveckla gemensamma lösningar och 

skapa ett professionellt utbyte bildas ett kunskapsutbyte som gör att perspektiv vidgas och nya 

handlingsstrategier utvecklas. Åsén Nordström (2014) belyser vikten av att lärarna utbyter 

sina tankar i ett handledningssamtal då det i sin tur kan skapa nyfikenhet i lärargruppen som 

ökar delaktigheten. Det måste skapas en skolmiljö där lärarna kan känna tillit för att kunna ge 

och ta emot tankar och åsikter.  

Langelotz (2014) menar att kollegial handledning utvecklar lärarna samarbetsförmåga och 

kollegialitet som i sin tur ökar lärarnas lärarskicklighet. Lärarnas kommunikativa förmåga 

ökar, då deras förmåga att lyssna och inte värdera deltagarnas åsikter utvecklas. En följd av 

detta blev att det utvecklas en tillit och självdisciplin bland aktörerna i lärargruppen. 

Dessutom bidrar handledningen till att lärarna utvecklar strategier i sin undervisningspraktik, 

så att det kommer eleverna till godo.  

Holmström Wirf (2016), Lindqvist och Holmström Wirf (2016) beskriver Co-teaching som en 

modell där samarbetet mellan klassläraren och specialläraren kan gagna alla elever i klassen 

men att speciallärarens spetskompetens kommer till sin rätt för att stötta elevernas 

individuella behov. Vidare menar Holmström Wirf (2016) att Co-teaching kan vara ett sätt att 

skapa en inkluderande verksamhet då undervisningen sker inom klassens ram. Cook och 

Friend (1995) skriver att Co-teaching är när två eller flera lärare levererar väsentliga 

instruktioner till en varierad och blandad grupp av elever i en sal. Syftet med att 

undervisningen sker av flera lärare, exempelvis av en speciallärare och en klasslärare, är att 

man tar vara på den unika möjligheten som uppstår då instruktionerna utgår från ett 

kompletterande perspektiv beroende på lärarnas kompetenser.  Klassläraren kanske fokuserar 

på organisationen av elevernas lärmiljö medan specialläraren koncentrerar sig på att 

identifierar de behov som eleverna har för att klara av undervisningen i klassrummet. I denna 

metod är det viktigt att lärarna får möjlighet att kontinuerligt kommunicera för att vårda sina 
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samverkande relationer. Dessutom ska lärarna kunna planera och fördela ansvaret för de 

strategier och metoder så att undervisningen kan genomföras systematiskt.  

Bethany och Vail (2013) visar i sin studie att samarbete mellan lärare med exempelvis co-

teaching ökade elevens framgångar i sin inlärning. Det påvisades även att specialläraren och 

läraren ökade elevens möjlighet till individuella instruktioner men också ett ökat akademiskt 

stöd för de inblandade deltagarna. Ett problem som lyfts fram av Friend, Cook, Hurley-

Chamberlain och Shamberger (2017) är att de yrkesgrupper som blir involverade i arbetet 

med co-teaching måste förstå att deras yrkesskicklighet måste synliggöras i 

klassrumssituationen annars är risken att exempelvis specialläraren blir en elevassistent 

istället för en jämbördig instruerande lärare. Intentionen med Co-teaching är att elever i behov 

av stöd ska få samma förutsättningar som andra elever och få hjälp med vägledande strategier 

som hjälper deras inlärning. Även Sundqvist (2014) beskriver samundervisningen mellan 

specialläraren och läraren som ett inkluderande arbetssätt.  Det är speciallärarens uppgift att 

förtydliga men också konkretisera undervisningsinnehållet utifrån elevens behov så att lärarna 

bättre kan differentiera undervisningen och bemöta eleven på den kunskapsnivå där hen 

befinner sig.  

Läsundervisning  

Specialläraren har en fördjupad kunskap kring de insatser som eleven ska tillhandahålla där 

det ska finnas en koppling mellan erfarenhet och vetenskapliga teorier. De specialpedagogiska 

insatser som specialläraren utför inom läsning kan ske på olika nivåer (SFS, 2011). Insatserna 

kan ske indirekt, via läraren och komma eleven tillgodo eller direkta insatser där eleven 

arbetar med specialläraren (Guvå, 2009). För att de specialpedagogiska insatserna ska ge rätt 

stöd för eleven är det viktigt att behärska vilka och på vilket sätt insatserna ska ges. Myrberg 

(2007) skriver att det är en fördel om man kan identifiera lässvårigheter tidigt, då det är lättare 

att komma till rätta med problemen, något som Høien och Lundberg (2013) instämmer i. 

Dessa kunskaper inom läsning illustrerar en del av den unika kompetens som specialläraren 

kan förväntas bidra med i elevhälsoteamet. 

 

Läsning 

Läsning är en komplex process där koordinering av olika strategier och kunskaper ska fungera 

tillsammans (Cain, 2010). Läsning består av två huvudsakliga delar där Decoding 

(Avkodning) är den tekniska delen av läsprocessen och Comprehension (Förståelse av 
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språket) är den process som kräver mer kognitiva förmågor såsom att dra slutsatser och att 

göra tolkningar (Høien & Lundberg, 2013; Taube, 2007). Dessa delar har ett ömsesidigt 

förhållande av varandra i en multiplikationsformel (Reading=Decoding x Comprehension) 

där läsningen är en produkt av dessa faktorer. Gough och Tunmer (1986) förklarar detta i sin 

teori The Simple View of Reading. Elbro (2004) använder samma modell där avkodningen 

multipliceras med språkförståelsen för att få värdet av läsfärdigheten. Elbro (2004) förklarar 

att det som händer vid Avkodning är att läsaren känner igen och kan ljuda ihop bokstäverna 

och kan därför uttala och avgöra vad ordet betyder. Begreppet Förståelse förklaras att det 

omfattar flera komponenter som gör att det skapas ett föreställningsinnehåll. Läsaren har en 

förtrogenhet om hur meningar är uppbyggda, underförstådda betydelser och kännedom om 

olika texttyper.  Läsaren har ingen läsfärdighet om Avkodning respektive Förståelse inte har 

något värde. Är faktorerna noll, blir därför produkten noll och påvisar ingen läsförmåga med 

läsförståelse hos läsaren.  

Språklig medvetenhet och Fonologisk medvetenhet  

Lundberg (2007) skriver att ett språkligt medvetet barn börjar uppmärksamma hur språket 

låter och att det är uppbyggt av ord och meningar. Barnet uppmärksammar språkets form och 

kan bortse från innehållet.  

Lundberg och Herrlin (2014) och Gillon (2007) beskriver den fonologiska medvetenheten 

som också handlar om en medvetenhet om språkets uppbyggnad men också att man kan skifta 

sin uppmärksamhet från budskapets innehåll till vilka ljud som bygger upp ett ord, dvs. en 

förmåga att förstå språkets ljudmässiga uppbyggnad och att bokstäver representerar språkljud. 

Fonologisk medvetenhet är en förmåga där man kan ta bort ljud i början eller i slutet av ord 

men också kunna sätta samman bokstavsljud till ord som saknar betydelse s. k. nonsensord. 

Fonologisk medvetenhet är en förutsättning och en grundläggande förmåga för att kunna lära 

sig att läsa.  

Insatser inom fonologisk medvetenhet: 

Lundberg (2007) har skapat Bornholmsmodellen som är ett material som tränar den 

fonologiska medvetenheten i förskoleklass. Här inleds arbetet med att eleverna får lyssna efter 

och uppmärksamma olika ljud, hitta på ord med samma begynnelsebokstav och hitta det sista 

ljudet i ord. Vidare får de rimma, lyssna efter antalet boktavsljud, fundera över vilket ord som 

är längst, tåg eller lokomotiv, bli medveten om att ord kan sättas ihop till meningar och en 

mängd andra övningar. Genom denna metod utvecklas eleverna vidare till en fonemisk 
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medvetenhet så att de kan rikta sin uppmärksamhet mot språkets minsta betydelseskiljande 

byggstenar, fonemen. De kan då klara av byta ut boktäver i ord och identifiera och ljuda ihop 

skrivna ord, dvs koppla ihop grafem (bokstavstecknet) med fonem (bokstavsljud). Övningar 

kring fonologisk och fonemisk medvetenhet liknande de som ingår i Bornholmsmodellen kan 

förebygga läs- och skrivsvårigheter (Cain, 2010; Westlund, 2009; Høien & Lundberg, 2013; 

Myrberg, 2007).  

Avkodning: 

Høien och Lundberg (2013) skriver att avkodningen av ord visar att läsaren kan känna igen, 

uttala och förstå ordets betydelse. Denna förmåga tar tid att lära sig men efter hand 

automatiseras avkodningsförmågan genom övning. Kognitiva resurser kommer då att frigöras 

och fokus i läsningen kommer att riktas mer mot förståelseprocessen. 

Bjaalid, Høien och Lundberg (1997) beskriver läsprocessen som en kombinerad modell som 

består av The dual-route model (tvåvägs modellen) där man antingen efter att ha gjort en 

visuell analys av ordet ljudar ihop fonem (indirekt läsning) eller läser ordet ortografiskt 

(direkt läsning). Den indirekta vägen som används vid obekanta ord är den fonologiska vägen 

då läsaren avkodar dvs. ljudar ordet. Fonologisk läsning innebär att de alfabetiska tecknen 

omkodas till dess ljud och att läsaren binder samman dessa till ord som en ljudmässig enhet. 

 Den direkta vägen är den ortografiska läsningen då läsaren går till sitt inre ordförråd (inre 

lexikon) för att kunna tolka det lästa ordet. Den direkta vägen är den snabbaste och mest 

effektiva vägen och används när avkodningen är automatiserad. Taube, 2007; Høien och 

Lundberg, 2013 och Elbro, 2004 beskriver begreppet ortografi som att läsaren visuellt känner 

igen ett ords stavnings- eller bokstavsmönster och kan koppla det till sitt ordförråd eller 

kunskap om ordet eller som Bråten (2008) uttrycker sig, som en ”ortografisk identitet”. 

Insatser inom avkodning: 

Vartefter barnet lär sig fler och fler bokstäver och har utvecklat sin fonemiska medvetenhet 

kan eleven läsa ljudenliga ord och ordbilder i böcker som är anpassade till deras läsförmåga. 

För att träna sin fonologiska läsning kan en elev högt läsa ord med konsonantförbindelser 

eller att läsa nonsensord. Lästräningen fortskrider och utvecklar den ortografiska läsningen 

vilket kan tränas genom att läsa ljudstridiga ord (ex. stjärna, sova och hjärta) i anpassade 

texter. Vidare kan även flytet i läsningen övas upp genom upprepad läsning, där eleven läser 

en anpassad text till sin läsförmåga flera gånger så att eleven upplever att läsningen går bättre 

för varje gång (Lundberg & Herrlin, 2014).  
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Läsförståelse: 

Läsförståelseprocessen innehåller många olika komponenter som samverkar för att ge läsaren 

en kunskap om vad en text handlar om. Westlund (2009) och Bråten (2008) betonar vikten av 

att ha en effektiv avkodning och flyt i sin läsning då det inverkar på läsförståelsen. Høien och  

Lundberg (2013) skriver att läsförståelse inte kan automatiseras utan kräver uppmärksamhet 

och kognitiva resurser. Westlund (2009) menar att metakognition, kunskap inom grammatik, 

arbetsminne och kunskap om olika slags texter är viktiga komponenter för att läsförståelsen 

ska utvecklas hos eleven. Samspelet mellan läraren, texten och aktiviteten i 

undervisningssituationen är viktiga inslag.  Läsundervisningen både klassvis och individuellt 

måste organiseras så att eleven inte behöver fundera på att man läser utan på vad man läser. 

Barnet kan då använda högre tankeprocesser (thoughtful literacy) och använda sin kunskap 

om världen runt omkring men även i andra texter (Westlund, 2009).  Cain (2010) såväl som 

Westlund (2009) talar om betydelsen av att kunna göra inferenser (d.v.s. kunna läsa mellan 

raderna) för att kunna utveckla sin läsförståelse. Läsarens inre lexikon, vad det beträffar ord, 

begrepp och omvärldskunskap, har stor betydelse för läsförståelsen (Cain, 2010; Høien och 

Lundberg, 2013). Reichenberg (2008) skriver om aktiva och passiva läsare. En aktiv läsare är 

medveten om att inte all information finns i texten utan har förmågan att inferera och kan göra 

förutsägelser, upptäcka ny kunskap och kan förstå att författaren av en text är någon man kan 

ifrågasätta. Den passive läsaren har inte dessa förmågor då de inte medvetna om hur de ska 

angripa texten för att skapa förståelse. Elwér (2014) menar att elever med en svag 

läsförståelseförmåga, Poor comprehenders, uppvisar en svag språklig profil över tid och att 

de inte uppvisar läsförståelseproblem förrän eleverna hinner gå flera år i skolan. Dessa elever 

visar bl. a. svårigheter med ordförråd, grammatik och verbalt minne (Elwér, 2014; Oakhill, 

Cain, & Elbro, 2015). 

Insatser inom läsförståelse: 

Westlund (2009) menar att eleven behöver en långsiktig undervisning i lässtrategier och ger 

förslag på den forskningsbaserade modellen Reciprocal Teaching (RT). I denna modell tränas 

eleverna på att: 1. Att förutspå handlingen 2. Ställa egna frågor på texten 3. Klargöra 

otydligheter i texten 4. Sammanfatta texten. Lärarens roll är betydelsefull då man med hjälp 

av vägledda diskussioner, frågor och dialoger med eleverna och med hjälp av ”tänka högt 

metoden” sträva mot att eleverna blir mer medvetna om och minnas vad den lästa texten 

handlar om (Westlund, 2009). 
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Elbro (2004) menar att ett bra ordförråd är en förutsättning för läsförståelse på samma gång är 

läsningen viktig för utökningen av ordförrådet. Oakhill et al., (2015) påvisar också vikten av 

att förstå enskilda ord i ett sammanhang. Ett sätt är att kategorisera ord genom att härleda dem 

från ett sammanhang genom att hitta gemensamma beröringspunkter utifrån exempelvis 

användning, utseende eller kategori. 
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Teoretiska perspektiv och metodologiska utgångspunkter 

Jag utgår i en kvalitativ metodansats då kvalitativ forskning enligt Bryman (2014) riktar sig 

mot en kunskapsteoretisk utgångspunkt och där förståelsen för personer som ingår i en viss 

miljö tolkar och subjektivt uppfattar den sociala verkligheten. Bryman (2014) skriver också 

att en kvalitativ studie utgår från ett induktivt synsätt när det gäller relationen mellan teori och 

forskning. Ett induktivt synsätt möjliggör att en teori kan skapas utifrån de forskningsresultat 

man kommer fram till i sin studie. Hade jag valt att göra en kvantitativ studie som enligt 

Bryman (2014) är en metodansats som använder ett deduktivt synsätt hade fokus istället ha 

legat på att pröva olika teoriers giltighet något som inte är relevant i denna studie. Jag väljer 

bort alternativet att göra en kvantitativ studie då man utifrån detta perspektiv ser på den 

sociala verkligheten som något objektivt då jag i den här studien är intresserad av rektorers 

erfarenheter och uppfattningar av speciallärarens uppdrag. 

Val av metodansatsen Grundad teori 

Jag har blivit inspirerad av att använda mig av denna metodansats då jag instämmer med 

Guvå och Hylander (2003) som menar att man ska välja den kvalitativa metodansatsen 

Grundad teori i sitt forskningsarbete om man vill undersöka sociala handlingar i outforskade 

områden i en naturlig miljö. Thornberg och Forslund Frykedals (2015) beskrivning av 

Grundad teori är att man som forskare är intresserad av interaktion och sociala händelser och 

det stämmer överens med min syftesbeskrivning, då jag är intresserad av rektorers 

erfarenheter och uppfattningar kring speciallärarens uppdrag. I min studie vill jag synliggöra 

sociala handlingar och interaktion som enligt rektor sker mellan speciallärare och övrig 

personal i det elevhälsoarbete som sker på skolan. Dessutom jämföra rektorernas 

beskrivningar av speciallärarens insatser i elevhälsan för att se om det finns gemensamma 

mönster eller skillnader. Grundad teori ett lämpligt val då det finns en nyfikenhet och ett 

intresse för att hitta en förståelse och förklaring till detta i min datainsamling, något som Guvå 

och Hylander (1998) och Hartman (2001) skriver är faktorer som ingår i Grundad teori. 

Dessutom kan Grundad teori användas enligt Hartman (2001), Thornberg och Forslund 

Frykedal (2015) och Guvå och Hylander (2003) i syfte att generera nya teorier eller begrepp 

och vara förståelseskapande.  

Metodansatsen passar även bra till kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod (Dalen, 

2008; Kvale & Brinkmann, 2014). Valet av denna metodansats grundades även i det 

samarbete av datainsamlingen som gjordes med mina kurskamrater i denna studie (Bohlin, 
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2017; Ålander, 2017) och att jag har provat på Grundad teori i ett tidigare kursarbete. Vidare 

ser jag Grundad teori som en framkomlig väg för mig som ovan forskare, då den har en 

arbetsgång som inbjuder till att studera outforskade områden och samtidigt får man lära sig 

hur metoden fungerar (Guvå & Hylander, 1998). I Grundad Teori bör man redovisa sin 

förförståelse då detta kan påverka analysprocessen. Glaser och Strauss (1967) menar att 

Grundad teori ska vara opåverkad av andra teorier. Glaser (1978) påpekar att forskarens 

förförståelse inte bör påverka forskningsprocessen då man förutsättningslöst ska angripa 

datamaterialet. Corbin och Strauss (1990) förmedlar däremot att förförståelsen har en 

påverkan av analysarbetet. Jag har valt i denna studie att redovisa min förförståelse genom att 

redovisa forskningslitteratur, metodansatsen Grundad teori, de teorier som Grundad Teori 

baseras på men också tre specialpedagogiska perspektiv. 

Metodansatsen Grundad teori 

Grundad teori skapades och utvecklades av Glaser och Strauss under 1960-talet där 

presenterade Grundad teori i boken The Discovery of Grounded Theory (1967). De beskrev 

hur man med kvalitativa metoder och en jämförande analys kan generera nya teorier. Det nya 

sättet att arbeta bröt mot traditionella mönster då de ville se inhämtandet av kunskap med nya 

ögon. Strauss samarbetade med Corbin och utvecklade Grundad teori vidare. De skapade ett 

kodningsparadigm som redogjorde noggrant för den forskningsprocess som skulle hjälpa 

forskaren att generera en teori. Glaser är väldigt kritisk mot den metod som Strauss och 

Corbin beskriver då han anser att den grundade teorin hindras från att generera från data. 

Intressant är ändå att Grundad teori har utvecklats och modifieras under tid och det gör också 

att jag finner en möjlighet att se detta forskningsarbete som en utvecklingsprocess för mig. 

Det finns idag ytterligare versioner som beskrivs av Thornberg och Forslund Frykedal (2015). 

En konstruktivistisk Grundad teori som bl. a. har utvecklats av Charmaz och Thornberg. 

Dessutom finns också en postmodern version som innefattar en situationell analys där Strauss 

version har modifierats och kombinerats med diskursanalys. Dessa kommer inte att användas i 

denna studie utan jag kommer att förhålla mig till Glaser och Strauss (1967) ursprungliga 

version och låta mig inspireras av bl. a. Guvå och Hylander (1998;2003), Thornberg och 

Forslund Frykedal (2015); Hartman (2001); Glaser (1978) och Corbin och Strauss (1990). 

Detta resonemang ligger i linje med vad Grundad teori är. Guvå och Hylander, (2003) skriver 

att Glaser och Strauss förespråkar, trots olika uppfattningar, att begrepp ständigt förändras 

vilket gör det möjligt att revidera teoretiska modeller vartefter ny kunskap bildas och på detta 

sätt utvecklas metoden ständigt hela tiden. 
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Det finns flera benämningar på den forskningsprocess i Grundad teori som Glaser benämner 

inductive-deductive mix (Glaser,1978, s 17). Hartman (2001) skriver att Grundad teori är en 

induktiv metod som använder sig av deduktiva moment och beskriver metoden som en 

”gyllene mittenväg”. Guvå och Hylander (2003) använder sig av begreppet abduktion där 

Grundad teori ses som en process där en upptäckt genom ett induktivt utforskande prövas med 

ett teoretiskt antagande som därefter provas deduktivt.   

Guvå och Hylander (1998) och Hartman (2001) menar att forskarens intresse och nyfikenhet 

är faktorer som ingår i begreppet teoretisk sensitivitet i Grundad teori om man vill hitta en 

förklaring och förståelse till det fenomen man vill undersöka. Om det finns en nyfikenhet att 

verifiera någonting som man har fastnat för, ska man även vara beredd att ”stå på egna ben” 

(Hartman, 2001). Thornberg och Forslund Frykedal (2015) skriver om teoretisk sensitivitet 

som en förmåga att hitta relationer mellan olika kategorier som forskaren sedan utvecklar till 

en teoretisk modell grundad i data. Guvå och Hylander (1998) menar även att forskaren ska 

inneha en förmåga i denna empirinära metod att inte påverkas av redan fastställda teorier utan 

att resultaten ska vara grundade i data.  

Glaser och Strauss (1967), Bryman (2014), Hartman (2001) och Guvå och Hylander (2003) 

beskriver forskningsprocessen att urval, datainsamling och analys sker parallellt och att 

forskaren under analysens gång får nya idéer som styr det fortsatta datainsamlingsarbetet och 

vad som är relevant för de hypoteser som har framkommit under arbetets gång som även 

kallas teoretiskt urval. I denna process sker en abduktion som får den framträdande teorin att 

bli grundad i data.  

Guvå och Hylander (2003) menar att forskningen i Grundad teori utgår från ett 

aktörsperspektiv då tillvaron förändras genom människors interaktion. Forskaren måste hela 

tiden analysera relationen till sin data och att erfarenheten och utgångsläget har betydelse för 

hur tillvaron konstrueras. Jag upplever därför att jag i rollen som forskare uppmärksammar 

mig själv i förhållandet till de data jag kommer att upptäcka men fokus ligger på 

respondenternas perspektiv utifrån deras verklighet och deras main concern. Main concern 

betyder att du som forskare ska vara intresserad och försöka förstå respondentens 

huvudsakliga intresseområde eller problem (Glaser & Strauss, 1967). Du som forskare ska 

försöka utgå från respondenternas sätt att se på olika handlingar (Thornberg & Forslund 

Frykedal, 2015).   
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Analysprocessen i Grundad teori 

Syftet i analysarbetet i Grundad teori är att synliggöra och begreppsliggöra olika beteenden 

och händelser människor emellan för att sedan formulera hypoteser utifrån dessa begrepp. 

Empirin ska berätta med hjälp av öppna frågor de sociala handlingar eller fenomen man vill 

undersöka. De öppna frågorna som kan vara av typen: Vad händer här? Vad förmedlar dessa 

data? Dessa öppna frågor ska tydliggöra respondentens main concern. Detta ska ske 

fortlöpande under hela analysprocessen (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015).   

Följande avsnitt beskriver analysprocessen i Grundad teori där jag i denna studie väljer att 

följa Glasers (1978) analysprocess som beskrivs av Thornberg och Forslund Frykedal (2015).  

Glaser delar in den i olika faser där den substantiva kodningen inleder med den öppna 

kodningen och därefter den selektiva kodningen och till sist avslutas med den teoretiska 

kodningen.   

Forskaren ska vid sin första kontakt med sitt datamaterial fråga sig vad som kan upptäckas 

och låta empirin tala fritt. Substantiv kodning är det inledande steget som innehåller både 

öppen och selektiv kodning. Man inleder med öppen kodning där man ställer öppna frågor och 

kodar betydelsebärande enheter. Det är viktigt att kodningen sker så nära empirin som möjligt 

och tar sig an de koder man finner. Det abduktiva förfarandet sker hela tiden då de öppna 

koderna jämförs med varandra och man undersöker likheter och skillnader för att sedan 

utvecklas till kategorier och kunna urskilja mönster.   

Därefter sker en selektiv kodning när analysen avgränsas och riktar in sig på kärnkategorin i 

materialet. Koder och kategorier kan urskiljas ur materialet som inte kan kopplas till 

kärnkategorin. Hela tiden görs en jämförande process och en modifiering av kategorier sker 

fortlöpande och kategorier slås samman. Sociala händelser synliggörs då forskaren har ett 

interaktionistiskt förhållningssätt med sin empiri och respondenter (Thornberg & Forslund 

Frykedal, 2015).  

Nästa steg enligt Thornberg och Forslund Frykedal (2015) heter teoretisk kodning och är 

analysens avslutande del där kategorier knyts till någon eller några kodfamiljer som 

exempelvis processer, motsatspar, handlingar, dimensioner eller kulturer (Glaser, 1978, s. 

72-82). Kodfamiljerna fungerar som teoretiska tankeverktyg i syfte att konstruera relationer 

mellan de substantiva koder man har funnit. Avslutningsvis när analysen är mättad 

konstrueras en teoretisk modell som kan illustreras i en grafisk modell (Thornberg och 

Forslund Frykedal, 2015).  
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Tankar eller idéer som kommer upp under kodningsprocesser skrivs ner som memos och kan 

ha ett stort analytiskt värde inom Grundad teori. Thornberg och Forslund Frykedal (2015) 

skriver att man i Grundad teori låter empirin visa vägen till de hypoteser och teorier som 

bildas och att forskaren inte påverkas av existerande teorier då de ska vara grundade i data 

(Thornberg & Forslund Frykedal, 2015).  

Teoretiska grundantaganden bakom Grundad Teori 

Guvå och Hylander (1998), Hartman (2001) och Alvesson och Sköldberg (2008) har 

uppfattningen att Grundad teori har sina rötter och bygger på de teoretiska perspektiven 

pragmatismen och symbolisk interaktionism. Kännedom om dessa perspektiv är en fördel för 

en forskare som väljer Grundad Teori som metodansats.  

Pragmatismen 

Guvå och Hylander (2003) skriver att pragmatismen uppstod i USA vid 1900- talet och att det 

var James och Dewey som förde ut den till allmänheten. Allwood och Erikson (2012) skriver 

om pragmatismen som en legitimering av filosofisk vetenskaplig verksamhet med olika 

metoder. Peirce var en betydande amerikansk filosof som påvisade fyra olika former av 

kunskapsbildning som sker parallellt. Ett av sätten handlar om att personens egna erfarenheter 

och empirisk grund är grundläggande för kunskapen. Peirce menade för att kunna förstå ett 

begrepp så bra som möjligt ska det ske i ett sammanhang eftersom kunskaper utvecklas i 

relation till vad vi gör. Fenomenet saknar mening om man inte tolkar det utifrån praktiska 

erfarenheter (Allwood & Erikson, 2012). Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver 

pragmatismen som att den koncentrerar sig på mänskligt agerande och att sanningens ska 

sökas i den ”mänskliga praktiken”. Deweys pragmatism blev viktig för Strauss som 

exempelvis att man fokuserar på att utarbeta begrepp i sin analys och låta dem att "earn it's 

way" (Hartman, 2001). Jag tolkar det att det gäller att vara så nära sin empiri som möjligt i sitt 

sökande av grundade begrepp i respondenternas sociala verklighet. 

Symbolisk interaktionism 

Blumer var verksam vid University of Chicago och myntade uttrycket symbolisk 

interaktionism som är människans förmåga till tänkande formad av social interaktion. Det är 

genom den meningsfulla interaktionen mellan människor som gör det möjligt att genom 

tanken utföra handlingar så att en mänsklig tillvaro bildas men den kan genom detta 

förändras. Människans medvetna intelligens och reflektionsförmåga har människan fått av sin 

språkliga förmåga och att det sociala ursprunget har gett människan dess personlighet. Då 
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tillvaron skapas och konstrueras genom interaktion mellan människor kan detta hjälpa 

forskaren i analysarbetet då forskaren hela tiden analyserar sitt eget förhållande till sin empiri 

(Guvå & Hylander, 1998; Hartman, 2001). Det var Blumer som inspirerade både Strauss och 

Glaser när de samarbetade i studien Awareness of Dying på 1960 – talet där de försökte hitta 

en metod där man utifrån analysen vill förstå vad människan uppfattar som sin sociala 

verklighet och ”studera det ostuderade” (Hartman, 2001).   

Specialpedagogiska perspektiv  

Då syftet med denna studie är att bidra med kunskap om variationen i hur rektorer använder 

speciallärarens kompetens i relation till andra yrkeskompetenser i elevhälsan vill jag även 

redovisa de specialpedagogiska perspektiv som belyses i studien och dessutom hjälper mig att 

analysera mina resultat. 

De specialpedagogiska perspektiv jag utgår ifrån i denna studie är det relationella 

perspektivet och det kategoriska perspektivet som Emmanuelsson, et al (2001) och Persson, 

(2013) beskriver.  Utifrån dessa tänker jag koppla de resultat som jag har analyserat fram då 

det är en intressant aspekt hur rektorerna ser på den specialpedagogiska verksamheten som 

specialläraren ingår i. Göransson, Lindqvist och Magnusson (2015) skriver att de 

specialpedagogiska perspektiven har betydelse för vilken kunskap om eleverna som 

identifieras och vilka insatser som ska göras men också för hur den specialpedagogiska 

yrkesrollen utövas i verksamheten. 

Kategoriskt perspektiv  

Göransson et al. (2015) skriver att det kategoriska perspektivet har sin härkomst från den 

medicinskt- psykologiska traditionen. Elevens svårigheter och problem i skolan var orsakade 

av elevens egna brister i egenskap av olika diagnoser eller funktionsnedsättningar. 

Forskningen idag enligt Göransson et al. (2015) visar att detta perspektiv är vanligt 

förekommande i skolorna. Kritiken mot detta perspektiv är att individen står för 

problematiken och att man bortser från orsaker som kan finnas i exempelvis lärmiljön. 

Persson (2013) beskriver konsekvenserna för de specialpedagogiska insatserna på följande vis 

om man väljer detta perspektiv: Pedagogens kompetens är fokuserad på ämnesinnehåll och 

undervisningen. Den specialpedagogiska kompetensens insatser och åtgärder är direkt 

relaterade till elevens svårigheter. Orsaken till behovet av specialpedagogiskt stöd är knutet 

till elevens svårigheter. Den specialpedagogiska insatsen är kortsiktig och utförs av 

specialpedagoger eller speciallärare. 
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Relationellt perspektiv 

Göransson et al (2015) menar att utifrån det relationella perspektivet ses orsakerna till elevens 

svårigheter orsakade av faktorer i miljön på olika nivåer. De identifierade olikheterna utgör 

grunden för den undervisning som erbjuds. Undervisningen ska vara inkluderande och 

differenterad så att den når alla elever.  

Persson (2013) och Emmanuelsson, et al (2001) skriver att utifrån det relationella perspektivet 

så sker det specialpedagogiska verksamheten interaktivt med övriga pedagogiska 

verksamheter i skolan. Det blir viktigt vad som sker i samspelet och i förhållandet mellan 

olika aktörer så att den undervisningen och de specialpedagogiska insatserna hjälper eleven. 

Dessutom så ska lärmiljön runt eleven förändras relationell med andra så att hen ska få de 

bästa förutsättningar för att nå sina mål. Persson (2013) beskriver konsekvenserna för de 

specialpedagogiska insatserna på följande vis om man väljer detta perspektiv: Pedagogens 

förmåga och kompetens ska kunna anpassa undervisningen. Den specialpedagogiska 

kompetensens insatser och åtgärder ska kunna differentiera undervisningen. Orsaken till 

behovet av specialpedagogiskt stöd uppstår i mötet med olika situationer i lärmiljön. Den 

specialpedagogiska insatsen är långsiktig och utförs av olika pedagoger med stöd av 

ledningen. Nilholm och Göransson (2014) anser att en inkluderad undervisning är anpassad 

till elevers olika förutsättningar och behov där olikheter ska ses som en tillgång och inte som 

ett problem. 

Rosenqvist (2013) skriver att ett relationellt perspektiv behöver ett inkluderande 

förhållningssätt dvs. att inklusion och relation förutsätter varandra utifrån ett 

beteendevetenskapligt synsätt.  

Dilemmaperspektivet 

Nilholm (2007) lyfter fram ett tredje perspektiv som inte har en bestämd utgångspunkt utan 

förhåller sig kritiskt till hur de övriga två perspektiven fungerar. Dilemmaperspektivet utgår 

enligt Nilholm (2007) från en motsägelsefull och komplex situation inom den 

specialpedagogiska verksamheten och som inte har några självklara lösningar. Här är det 

viktigt som lärare att vara medveten om elevers olikheter och styrkor och att man ska ha 

kunskap om vilka undervisningsmetoder som varje elev behöver. Vidare skriver Nilholm 

(2007) att den kategorisering som lärare utför på sina elever för att ta reda på elevens 

förmågor, kan orsaka en urskiljning som blir negativ. Här kan kompenseringen av brister 

hamna i fokus istället för förändringen av lärmiljön så att elevens förutsättningar och behov 
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förbättras. Nilholm menar vidare att om man inte identifierar elever som är i behov av stöd så 

får de inte det stöd de har rätt till enligt Skollagen (SFS, 2010) och Lgr 11 (Skolverket, 2011) 

Metod för studiens gemensamma datainsamling  

I denna studie har jag valt en metodansats inspirerad av Grounded Theory där det är vanligt 

att man samlar in kvalitativa data (Bryman, 2014). Jag är intresserad av rektorers erfarenheter 

och uppfattningar om speciallärarens uppdrag och har valt att genomföra kvalitativa intervjuer 

med enskilda rektorer.  Denna studie bygger på en gemensam datainsamling som jag har gjort 

tillsammans med två studiekamrater och vi har till stora delar tillsammans skrivit om hur 

genomförandet har gått till (Bohlin, 2017; Ålander, 2017). Detta gäller även för avsnitten om 

urval och etiska överväganden. Syftet med detta är att skapa en likvärdighet i våra skilda 

studier för hur vår datainsamling har gått till.  

Datainsamlingsmetod 

Den datainsamlingsmetod vi har valt är en kvalitativ intervjustudie. Thornberg och Forslund 

Frykedal (2015) rekommenderar denna datainsamlingsmetod då man får respondenternas 

tolkningar eller definitioner av olika skeenden. Dalen (2008) menar att inom kvalitativ 

forskning kan intervjun användas för att få insikt om människors upplevelser och erfarenheter 

vilket är ett sätt att förstå världen utifrån respondenternas synvinkel. I sådana intervjuer 

inriktas samtalet på bestämda ämnen som forskaren i förväg valt ut. Genom en semi-

strukturerad intervju har forskaren en intervjuguide som följs men trots detta kan ändå 

följdfrågor som uppkommer ställas under samtalets gång (Dalen, 2008). Att spela in en 

kvalitativ intervju är något som Bryman (2014) rekommenderar för att man sedan ska kunna 

använda sig av citat vid analysen. Kvale och Brinkmann (2014) menar att om man som 

forskare använder sig av den kvalitativa intervjumetoden är det en kunskapsproducerande 

verksamhet som är en intressant aspekt då ambitionen är att förmedla en inblick i rektorers 

uppfattningar om speciallärarens uppdrag. De beskriver två metaforer utifrån ett 

epistemologiskt perspektiv där intervjuandet kan ses som en process där man antingen samlar 

in kunskap (malmletaren) eller konstruerar kunskap (resenär). Dessa metaforer kan inspirera 

forskaren att fundera över vad det är för slags syn på kunskap man vill utvinna ur 

intervjuundersökningen Kvale och Brinkmann (2014). 

Urval 

Till denna studie har ett urval gjorts i form av rektorer verksamma i grundskolor med elever 

från förskoleklass till årskurs 6 inom kommunal verksamhet. Studien omfattar tre kommuner 



27 
 

och tre rektorer har intervjuats i varje kommun. Rektorerna har alla arbetat som lärare i 

grundskolan. Ett par av de nio rektorerna är Ma/No lärare, tre är utbildade inom 

specialpedagogik och några har utbildning inom svenskämnet. Urvalet av dessa nio rektorer 

från tre olika kommuner i landet har gjorts utifrån ett bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurval är en form av ett icke-sannolikhetsurval som betyder att man inte har 

gjort sitt urval slumpmässigt. (Bryman, 2014). Enligt Bryman (2014) och Trost (2012) 

innebär ett bekvämlighetsurval att man väljer ut deltagare enligt närhetsprincipen och som 

enkelt finns att tillgå. Anledningen till att vi har valt ett bekvämlighetsurval är eftersom vårt 

val av metodansats inbegriper ett teoretiskt urval där nya frågeställningar efter hand har dykt 

upp. I Grundad teori sker analys och datainsamlande parallellt med varandra vilket har 

inneburit att även en tidsaspekt har kommit i fråga. När en ny omarbetad intervjuguide varit 

klar har en ny intervju behövts bokas snabbt för att en vidare analys av nya intervjuer skulle 

kunna genomföras. Enligt Bryman (2014) är det även viktigt att man beskriver det bortfall 

som funnits i studien eftersom detta påverkar studiens resultat. I vårt fall har inget bortfall 

funnits.  

Etiska överväganden   

I våra enskilda studier och i det gemensamma arbetet kring datainsamlingen har vi beaktat de 

forskningsetiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Syftet med de forskningsetiska principerna är att ha 

ett etiskt förhållningssätt mellan forskaren och deltagaren. Utifrån dessa principer redogörs 

nedan för de etiska överväganden som har gjorts. 

    Informationskravet medför att forskaren har skyldighet att ge studiens deltagare 

information om de villkor som gäller för deltagandet. Det måste också ges information om att 

deltagandet är frivilligt och att deltagandet när som helst kan avbrytas utan att ange orsak till 

detta. Samtyckeskravet innebär att deltagaren i studien muntligt eller skriftligt ger sitt 

samtycke till att medverka. Enligt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) ska de 

namn som förekommer på platser eller personer i studien avidentifieras så att obehöriga inte 

ska kunna ta del av känslig information. Nyttjandekravet avser att insamlat datamaterial 

enbart får användas i de tre enskilda studierna som genomförts.  

Genomförande av datainsamlingen 

Anledningen till att denna studie kom till var att jag tillsammans med två studiekamrater ville 

undersöka rektorers uppfattningar och erfarenheter kring speciallärarens uppdrag. Genom att 
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samla in data tillsammans uppkom möjligheten att få tillgång till ett större datamaterial i form 

av intervjuer av rektorer från tre olika kommuner.  

Vi riktade in oss på våra tre olika delar i det gemensamma uppdraget som utgick från 

rektorers erfarenheter och uppfattningar om speciallärarens uppdrag. Jag formulerade frågor i 

en intervjuguide som handlade om speciallärarens roll och insatser inom elevhälsoteamet 

(Bilaga 1). När intervjuguiden var färdig skapades en gemensam transkriptionsnyckel (Bilaga 

2) som utgjorde de riktlinjer för genomförandet av de transkriberingar vi sedan delgav 

varandra. Detta gjordes för att skapa en likvärdighet i det insamlade datamaterialet. Eftersom 

studien inspirerats av Grundad teori valde vi att genomföra en varsin intervju i ett första skede. 

Vi tog kontakt med varsin rektor som representerade varsin kommun. Kontakten med 

rektorerna togs via telefon eller mail. I anslutning till den första kontakten skickades även ett 

missivbrev (Bilaga 3), en blankett om samtycke till medverkan (Bilaga 4) samt en 

fallbeskrivning (Bilaga 1) vi önskade att varje enskild rektor skulle läsa igenom denna innan 

intervjun genomfördes för att på så vis starta en tankeprocess innan intervjun ägde rum.  

Efter att vi hade transkriberat vår egen intervju skickade vi transkriptionerna via mail till 

varandra. Utifrån analysen av de tre första intervjuerna förändrade vi sedan vår intervjuguide. 

Ett antal frågor togs bort, någon fråga omformulerades och ytterligare frågor kom till. 

Därefter kontaktade vi tre nya rektorer, en i varje kommun. Samma procedur genomfördes 

igen i form av att vi först transkriberade vår egen intervju och sedan skickade den till 

varandra. Därefter genomfördes en ny analys och denna gång behövdes inte så stora 

justeringar göras av intervjuguiden. Efter varje intervjutillfälle togs det ställning till om någon 

frågeställning i intervjuguiden behövde revideras för att finna ytterligare svar. Slutligen 

kontaktades de sista tre rektorerna i studien och transkriberingarna av dessa intervjuer delgavs 

till varandra ytterligare en gång. Då intervjuguiden justerades utifrån analysen av det 

insamlade datamaterialet har vi på så vis förhållit oss till det teoretiska urvalet. 

I samband med varje intervju förklarades de forskningsetiska principerna både muntligt och 

skriftligt för rektorerna (Vetenskapsrådet, 2002). Det missivbrevet som skickades ut innan 

varje intervju förtydligades i början av intervjusituationen och blanketten ”samtycke till 

medverkan” skrevs på av rektorerna. Denna blankett tog upp samtliga forskningsetiska 

principer. Vid genomförandet av intervjuerna tillfrågades rektorerna om intervjuerna fick 

spelas in med hjälp av mobiltelefon (Bryman, 2014, Dalen 2008). Under transkriberingen av 

intervjuerna har hänsyn tagits till konfidentialitetskravet genom att kommunerna istället för 
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deras riktiga ortsnamn benämnts som A, B och C. Dessutom har en siffra placerats bredvid 

kommunens bokstav för att kunna särskilja rektorerna i respektive kommun. 

Varje intervjusituation inleddes med en gemensam ingress som lästes upp för respondenten. 

Avsikten med detta var att vi ville få fram den gemensamma synen på intervjusituationen 

samt att tydliggöra hur intervjun var upplagd i form av en fallbeskrivning och intervjuguidens 

tre olika delar som belyste de enskilda studierna som datainsamlingen skulle användas till.  

Insamlingen av data till tre separata studier genomfördes utifrån en gemensam intervjuguide 

som varit uppdelad i tre olika delar som belyste våra olika inriktningar. För att 

datainsamlingen skulle bli så rättvis som möjligt har hänsyn tagits till placeringen av de olika 

delarna i intervjuguiden. Således har alltid min del i intervjuguiden placerats som nummer ett 

i mina tre intervjuer och de andra studiernas delar har fått alternera mellan andra och tredje 

plats i intervjuguiden. På samma sätt har min del i intervjuguiden alternerats mellan andra och 

tredje plats under mina studiekamraters intervjuer. Under intervjutillfällenas gång skrevs även 

memos ner i form av anteckningar som sedan på olika sätt använts i våra analyser. 

Studiens datainsamling omfattas av 445 minuter och 45 sekunder inspelad intervjutid samt 

197 sidor transkriberat intervjumaterial. 

Genomförande av kodning och analys  

Här nedan beskrivs det individuella arbetet som består i kodning och analys av 

datainsamlingen.  

Jag i min roll som ny forskare har valt att låta mig inspirerats av Grundad teori men också av 

de vetenskapliga utgångspunkter som metodansatsen utgår ifrån. Detta val gjordes utifrån den 

litteratur jag har läst och detta innesluter min förförståelse om Grundad teori och dess 

ursprung i analysprocessen. Detta innebär att jag under genomförandet använder metoden 

praktiskt men kan samtidigt luta mig mot den litteratur som finns. Guvå och Hylander (2003) 

beskriver forskningen inom Grundad teori som en inlärningsmodell där de jämför 

forskningsprocessen med simning där simtagen som ska koordineras och utvecklas är svåra 

att beskriva men när man väl är i vattnet utvecklas simtagen automatiskt. Thornberg och 

Forslund Frykedal (2015) och Guvå och Hylander (1998) skriver att man i Grundad teori låter 

empirin visa vägen till de hypoteser och teorier som bildas och att forskaren inte påverkas av 

existerande teorier då de ska vara grundade i data. Detta gör att jag behöver belysa mitt 

resonemang om den förförståelse jag besitter i genomförandeprocessen av kodning och 

analys. 
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Utifrån den inlästa litteraturen så upplever jag att man som forskare bör förhålla sig till Glaser 

och Strauss och deras teorier, då skaparna av Grundad teori inte är helt eniga i hur 

metodansatsen skulle användas i analysarbetet. Detta innebär att jag får ta ett beslut i hur jag 

ska se på kodning och analys utifrån den förförståelse jag har. I denna studie använder jag mig 

av Glasers analysprocess i Grundad teori. 

Glaser (1978) inspirerade mig inledningsvis att förutsättningslöst angripa datamaterialet och 

vara vaksam och lyhörd under forskningsprocessen att studera vad datamaterialet verkligen 

ville förmedla. Samtidigt inser jag och instämmer med Strauss och Corbins (1990) 

resonemang om att man som forskare besitter en förförståelse kring sitt valda 

forskningsområde. Jag tror därför att det är orimligt att vara helt objektiv i analysarbetet då 

jag med min lärarerfarenhet och mina införskaffade kunskaper i speciallärarutbildningen 

tolkar och möter empirin med dessa glasögon. Dessutom påverkas jag även av metodansatsen 

Grundad teorins förankring kring den symboliska interaktionism då fokus i analysarbetet ska 

kretsa kring den interaktion som sker mellan människor men också skapandet av begrepp som 

har sitt ursprung i empiri (Hartman, 2001).  I denna studie använder jag mig av Glasers 

analysprocess (1978) och förhåller mig till Strauss och Corbins (1990) syn på förförståelse när 

jag genomför analysprocessen. 

Analysarbetet inleddes med den substantiva kodningen där den öppna kodningen var den 

inledande fasen. I den öppna kodningen läste jag igenom det transkriberade materialet och 

under tiden färglade jag ord, meningar och stycken. Jag försökte ha ett öppet förhållningssätt i 

ett försök att ringa in vad respondenterna verkligen berättade i intervjuerna. Jag 

färgmarkerade de olika citaten för hand i transkriptionsmaterialet med olika färger. De utvalda 

citaten placerades med respektive färg i ett dokument där en början var att skapa koder som 

var så nära empirin som möjligt. Datamaterialet bestod till en början av tre stycken intervjuer 

vardera med ca 50 minuter transkriberad text så det blev många dokument. Jag skapade 

därefter ett dokument med olika spalter där citat med tillhörande koder, kategorier och memos 

fick en varsin spalt. 

Här upplevde jag att jag behövde en bättre struktur då datamaterialet blev mycket stort. Nu 

började jag strukturera materialet utifrån studiens syfte och frågeställningar som handlade om 

hur rektorerna använder speciallärarens kompetens i relation med andra, hur elevhälsan var 

uppbyggd och rektorernas bakgrund. Jag placerade in koderna med tillhörande citat i 

dokumentet och i en kontinuerlig jämförande process gjorde jag olika kategorier. 
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Jag skapade sedan kategorier av de olika koderna som liknade varandra i en handling eller 

interaktion. De kategorier som framträdde tydligast i jämförelseprocessen var: 

Problemlösande dialogande, Dialogande, Delat ansvarande, Kompetensansvarande, 

Ansvarstagande, Bakgrundserfarenhet påverkar, Nutida arbete, Framtida arbete, 

Speciallärarinsats, Närande och Lärande.  

Här fann jag en osäkerhet hos mig själv om jag verkligen kunde urskilja det väsentliga och 

respondentens main concern då datamaterialet hela tiden växte och det blev svårt för mig att 

få en överblick över allt datamaterial. Main concern betyder att du som forskare försöker 

förstå respondenternas sätt att se på saker och ting.   

Jag valde därför en annan infallsvinkel och analyserade varje intervju var för sig mer noggrant 

och fokuserade på varje respondents main concern mer specifikt.   

Vartefter intervjuerna blev gjorda och transkriberade gjorde jag analysarbetet med att hitta 

rektorernas main concern i alla nio intervjuer. Varje rektors main concern beskrevs 

inledningsvis med frasen: Uttrycker en… 

Rektorerna indelades utifrån deras main concern i följande grupper: 

1. Rektorer som uttrycker en tillit och en tro på den specialpedagogiska kompetensen 

som finns i elevhälsoteamet där speciallärararen ingår.  I analysarbetet inom denna 

grupp studerades rektorers styrning av elevhälsoarbetet. 

2. Rektorer som har en utbildning inom specialpedagogik och uttrycker sitt engagemang 

av specialpedagogiken i elevhälsan och helhetssynen av eleven. I analysarbetet inom 

denna grupp studerades kollegialt samarbete mellan olika yrkeskategorier. 

3. Rektorer som uttrycker en orsak till koppling mellan läsinlärning och elevhälsa. I 

analysarbetet inom denna grupp studerades kopplingen mellan lärande och hälsa. 

 

Det skedde en selektiv kodning under arbetets gång och det blev lättare med tiden när 

analysen hade avgränsats och riktat in sig på kärnkategorin i datamaterialet. Koder och 

kategorier kunde urskiljas ur materialet som inte kunde kopplas till kärnkategorin. Här valdes 

exempelvis kategorierna Framtida arbete och Nutida arbete bort för att kunna hålla fokus på 

vad frågeställningarna faktiskt frågade efter. Hela tiden gjordes en jämförande process och en 

modifiering av kategorier som kunde slås samman. De huvudsakliga sociala händelserna 

synliggjordes då jag hela tiden försökte ha ett interaktionistiskt förhållningssätt med min 

empiri och respondenternas beskrivningar. 
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Nästa steg var den teoretiska kodningen och var analysens avslutande del där kategorier knyts 

till någon eller några kodfamiljer. Jag valde Strategier eller Handlingar i syfte att hitta 

relationer mellan de valda kategorierna. Denna kodfamilj stämde också väl överens med de 

huvudsakliga kärnkategorier då man sätter fokus på aktörernas handlingar och 

tillvägagångssätt (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Jag valde bort kodfamiljen 

Processer då de beskriver förändringar över tid som exempelvis en progression, då jag var 

mer intresserad av respondenternas tillvägagångssätt. 

Här utkristalliserades de två kategorierna som jag kallade Problemlösande dialogande och 

Delat ansvarande och som blev kärnkategorier i data. De beskrev de handlingar och de 

speciallärarinsatser som skedde inom elevhälsoteamet och utanför. Här nedan följer en 

beskrivning av dessa begrepp: 

Problemlösande dialogande  

Denna kärnkategori fick samlingsnamnet utifrån koderna olika synvinklar, positiv samsyn, 

problem i dialog, dialog, kommunikation och olika synpunkter men fokus på barnet. Dessa 

koder hittades när rektorerna beskrev elevhälsoarbetet, där specialläraren ingår, både inom 

utanför elevhälsoteamet. 

Delat ansvarande  

Denna kärnkategori fick samlingsnamnet utifrån den ansvarsfördelning som sker inom 

elevhälsoteamet utifrån koderna: ansvarsfördelning, ansvar för sin funktion och roll i EHT, 

fördela arbetet och ansvaret utifrån kompetens, yrkesgrupper som arbetar tillsammans. Även 

utanför elevhälsoteamet sker ansvarsfördelning och dessa koder skapades: samarbete mellan 

speciallärare och lärare, delat kompetensansvarande, tillit och ansvarsuppdelning av 

insatser. Dessa koder fick sammantaget bli kärnkategorin Delat ansvarande då det beskriver 

den sociala interaktion som sker mellan olika yrkeskategorier. 

De två ovan nämnda kärnkategorier dominerade och de andra kategorierna fick bli 

underkategorier såsom Speciallärarinsats, Närande och Lärande. De två kategorierna 

Närande och Lärande modifieras till ett begrepp som jag i denna studie kallar Närande 

lärande. Denna benämning har den betydelsen att speciallärarens insatser som läs- och 

skrivundervisning och handledning sker i nära anslutning av elevens och lärares lärmiljö men 

också i nära samarbete med andra yrkesgrupper.  
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I enlighet med teoretiskt urval och ett abduktivt synsätt återupprepade jag processen och gick 

tillbaka i datamaterialet flera gånger när jag studerade litteraturen för att hitta bekräftelse i det 

jag hade funnit. Efter att ha avslutat den substantiva kodningen och den teoretiska kodningen 

med hjälp av kodfamiljen Strategier eller Handlingar med alla nio intervjuer ansåg jag att 

analysen var mättad. Jag kunde utifrån analysen av mitt datamaterial skapa begreppen 

Problemlösande dialogande och Delat ansvarande för att synliggöra på vilket sätt rektorerna 

använder speciallärarens insatser och kompetens i relation med andra yrkeskategorier både 

inom elevhälsoteamet och utanför. 

De memos som skrevs under analysarbetet var till stor del anteckningar i de tabeller som 

skapades i kodningsarbetet men också skisser på hur jag uppfattade de handlingar eller 

interaktioner som uppstod i analysarbetet.  
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Resultat  

Resultaten redovisas i två delar. Först redovisas rektorernas main concern i syfte att bidra med 

kunskap om den variation som finns i hur rektorer använder speciallärarens kompetens i 

relation till andra yrkesgrupper. Därefter redovisas hur rektorer använder speciallärarens 

kompetens inom läs- och skrivinlärning i relation till andra yrkeskompetenser genom att 

synliggöra kärnkategorierna Problemlösande dialogande och Delat ansvarande som 

utkristalliserades under analysarbetet.  

Resultat och analys av rektorernas main concern  

Rektorerna som har deltagit i studien har alla arbetat som grundskolelärare. I analysen av 

rektorernas main concern har jag utgått från vad de har berättat om sin bakgrund där 

erfarenheter och uppfattningar ingår, där har de beskrivit sin utbildning och erfarenheter från 

skolans värld men också utanför. Syftet med detta är att jag som forskare ska förstå 

rektorernas huvudsakliga intresseområde som är deras main concern.  

Flera av rektorerna i studien menar att deras bakgrund har betydelse för hur de organiserar 

elevhälsan. I analysen av det bearbetade resultatet finns likheter i hur rektorerna ser på 

speciallärarens roll men också vissa skillnader. I denna analys har jag tagit hänsyn till 

rektorernas main concern med fokus på specialpedagogik och läsinlärning. Detta blev en 

utgångspunkt av bearbetningen av resultatet för att synliggöra deras syn på speciallärarens 

uppdrag.  

Rektorernas main concern sammanfattades och ordnades i tre olika grupper som presenteras 

nedan med tillhörande citat. Detta analysarbete har genomgått en kontinuerlig jämförande 

process under hela forskningsprocessen. Syftet med denna gruppindelning är att synliggöra de 

olika variationer i elevhälsoarbetet som blev synliga i den jämförande analysprocessen. 

1. Rektorer som uttrycker en tillit och en tro på den specialpedagogiska 

kompetensen som finns i elevhälsoteamet där speciallärararen ingår. 

Utifrån analysarbetet påvisar rektorerna i denna grupp (A1, C1 och C2) att de inte har någon 

specialpedagogisk kompetens. Dessa rektorer är utbildade lärare inom matematik och No och 

uttrycker sin tillit och tilltro till sina speciallärare vilket synliggörs i nedanstående citat. 

A1 Och där måste jag lita på min speciallärare och min specialpedagog. Jag kan ha en uppfattning om vad 

jag tror kan hjälpa från min lärarbakgrund men eftersom jag inte har den kompetensen så behöver jag lita 

på dem… 
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C1 Jag förväntar mig att mina speciallärare ska, så att säga skaffa sin information och vilja gå på kurser, 

det är ju jättesvårt för mig att säga det här tror jag du behöver så det krävs att man är engagerad och man 

är open-minded. 

Denna rektor säger att hen har delegerat ansvaret av elevhälsan. 

C2 det första det är ju att det lämnas till [NAMN] som är chef för elevhälsan… och då..eh och då 

bestämmer [NAMN] då har hen ett möte med dem hen anser är berörda eh.. och i det här fallet… Och 

fördela ansvarsområdena och för det mesta är det specialpedagogerna eller speciallärarna som gör det. 

Rektorer i denna grupp beskriver sin tilltro till den kompetens som specialläraren besitter 

inom elevhälsoteamet. Rektorerna, som har huvudansvaret, lyssnar in och har förtroende för 

speciallärarna och övriga aktörer i elevhälsan och kan i sitt ledarskap använda sig av den 

inhämtade kunskapen. Här synliggörs till viss del den komplexitet som innefattar det 

huvudsakliga uppdrag i elevhälsoarbetet som man har som rektor. Rektor ska enligt skollagen 

(SFS, 2010) leda och besluta om den inre organisationen där fördelning av resurser för elevers 

olika behov ingår. Dessutom ska rektorerna enligt Skolverket (2014b) genom sina val i 

organisationen ha elevens bästa för ögonen så att det skapas gynnsamma förhållanden för 

elevens inlärning. Vidare ska rektor samordna den professionella kompetensen i elevhälsan 

(Socialstyrelsen och Skolverket, 2016). Här har rektorerna i denna grupp genom sin 

organisation sett till att kompetensen inom specialpedagogik och läsinlärning finns i 

elevhälsan, även om de inte själva besitter denna kunskap. 

Skillnader i exempelvis utbildningsbakgrund, kompetens och förhållningssätt kan skapa ett 

sämre samarbetsklimat i elevhälsoteamet enligt Höög (2011) men detta synliggörs inte i 

reultatet av denna studie. Rektorerna i denna grupp beskriver ett samarbete och en samsyn i 

elevhälsoteamet och genom sin organisation av elevhälsan visar dessa rektorer en tillit och en 

tro på den specialpedagogiska kompetensen som finns i elevhälsoteamet där speciallärararen 

ingår. 

A1 …vi är ju en grupp personer som ska jobba för att elevernas hälsa både den psykiska och den fysiska 

ska utvecklas så bra som möjligt. Att det inte ska finnas såna hinder ä utan att ä tillsammans arbeta för att  

äm … det ska vara tryggt och barnen kan utvecklas både fysiskt och psykiskt på skolan… 

C2…Gemensam syn finns det ju därför att [NAMN] leder ju det här och dom har ju tagit fram ett… Eh, 

alltså gången för elevhälsoarbetet och hur det ska fungera med deras uppdrag… 

 

Törnsén (2009) skriver att faktorer som har betydelse för en rektors framgång är 

förutsättningar som rektorerna besitter själva, såsom kunskaper, egenskaper och utbildning. 

Rektor har ett komplext uppdrag att skapa en inkluderande skola. Lindqvist (2011) påvisar i 
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sin studie att det finns svårigheter för rektorer att hantera sin roll som pedagogiska ledare då 

det kan finnas meningsskiljaktigheter mellan personal och olika ståndpunkter i skolans 

vardag. Lindqvist (2011) menar i sin studie att rektorers osäkerhet i att skapa en inkluderande 

skola kan leda till att man delegerar inflytandet till andra ”experter” och att detta kan i sin tur 

påverka enskilda elever. Rektorerna i grupp 1 uttrycker däremoten tillit till sin personal och 

beskriver att det finns en ansvars- och kompetensfördelning i elevhälsoarbetet som fungerar. 

2. Rektorer som har en utbildning inom specialpedagogik och uttrycker sitt 

engagemang av specialpedagogiken i elevhälsan och helhetssynen av eleven. 

Dessa rektorer uttrycker ett intresse och engagemang för den specialpedagogiska 

verksamheten i elevhälsan. De påvisar ett ledarskap i en elevhälsoorganisation där 

helhetssynen på eleven är i fokus. Dessa rektorer har specialpedagogisk utbildning (B1, B2 

och B3). Dessa rektorer uttrycker vikten av att se till att det finns ett samarbete mellan olika 

aktörer i elevhälsan och utanför elevhälsan. De beskriver elevhälsan där den 

specialpedagogiska verksamheten finns organiserad på olika nivåer ut i verksamheten. 

Rektorerna i denna grupp uttrycker vikten av ett kollegialt samarbete och stöd. Partanen 

(2012) beskriver detta som en viktig del i elevhälsoarbetet. Sundqvist (2014) menar att om 

pedagoger får möjlighet att reflektera och synliggöra olika aspekter på ett problem bildas ett 

kunskapsutbyte som göra att nya handlingsstrategier utvecklas. 

Rektorernas syn på detta synliggörs i dessa citat.  

B2... hur viktigt det är att elevhälsans personal ”krokar arm” som jag säger……med övrig personal så att 

det inte blir några vi och dom……utan det är vi tillsammans… …ja…och det tror jag att jag har en 

jättestor…eller jag vet att jag har en stor tanke och förståelse kring det  

B3 …men vi tycker att det är jätteviktigt för att hur ska vi kunna åstadkomma en förändring om inte vi har 

med dom i arbetet som faktiskt ska utföra jobbet….Så att vi tänker ”hela barnet, hela dan… 

Persson (2013) och Emmanuelsson, et al (2001) skriver att det är den specialpedagogiska 

verksamheten som interaktivt med den övriga pedagogiska verksamheten i skolan och 

förbättringar i lärmiljön som gör att undervisningen hjälper eleven. Nilholm och Göransson 

(2014) menar att i en inkluderad undervisning ses olikheter som en tillgång och är anpassad 

till elevers olika förutsättningar och behov. Dessa rektorer uttalar ett inkluderande perspektiv 

kring eleverna som enligt Rosenqvist (2013) är kopplat till relationellt perspektiv. 

B1…Vi måste va ett team runt barnet. Vi kan inte va som…några öar som flyter runt… och vi 

inte…liksom…vi måste ”simma runt i samma hav” känner jag nog. 
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B3… så att man kan säga att hela vårt…arbete i elevhälsan har gått från fokus på eleven och elevens 

svårigheter till lärandet……och undervisningen. Det är det som är den stora, stora, stora skillnaden… 

…och jag märker en jätte-utveckling… att man inte tillskriver svårigheten kring eleven längre. 

Jag har tolkat utifrån min analys att dessa rektorer har en förståelse för specialpedagogikens 

olika perspektiv där det relationella perspektivet, där samarbetet mellan olika yrkeskategorier 

och inkluderingens betydelse har blivit mer synligt.  

3. Rektorer som uttrycker en koppling mellan läsinlärning och elevhälsa. 

Dessa rektorer kunde ge en förklaring till vad de såg som en koppling mellan läsundervisning 

och elevhälsa. Här synliggörs förståelsen mellan elevens psykiska och fysiska hälsa och 

inlärning. En rektor påvisade också vikten av läsinlärningen i yngre åldrar i samarbete med 

elevhälsan. Dessa rektorer säger att de har kompetens inom ämnet svenska där läsning ingår 

(A2, A3, B1, C3).  

B1: Jag tänker att om dom kanske inte mår bra…utav någon anledning…  kan det påverka deras… …Ja, 

självklart inlärningen. En del säger att: ”Mår eleven bra så lär dom sig.” Men en del säger också: ”Lär 

dom sig så mår dom bra.”  

Följande citat handlar om vikten av att göra syn och hörselundersökningar för att utröna 

svårigheter inom läsutvecklingen och dessutom se logopedens roll i detta. Denna rektor (A2) 

synliggör vikten av att hälsan är viktig för lärandet. Guvå (2009) skriver i sin studie att hälsa 

leder till välbefinnande som i sin tur leder till lärande. 

A2….. För det handlar ju lite om vad det bygger på läs och skriv. Eller ja ä … Ja det är ä …ja både 

skolhälsovården om man pratar skolsköterska som är väldigt involverad när vi pratar läs och skriv. Vi 

pratar hörsel i och med där också. Ä logopeder. Det är väldigt många … tänker jag 

Denna rektor (A 3) synliggör vikten av att god psykosocial hälsa ökar motivationen hos 

eleven. Guvå (2008) synliggör i sin studie att ett välbefinnande leder till motivation som i sin 

tur leder till lärande. I nedanstående citat tolkar jag även att rektorn anser att de instruktioner 

som eleven får av läraren ökar motivation och får en positiv effekt på inlärningen något som 

även Gersten och Baker (2001) har kommit fram till i sin studie. Då de menar att positiv 

återkoppling leder till att elever själva uppmärksammar sina framsteg vilket i sin tur stärker 

elevernas självförtroende.  

A3 Jag uppfattar inte på något sätt i att de mår dåligt av att de har läs och skriv svårigheter. Utan de är 

motiverade för att lära sig. För å ta sig vidare. Och de tar vara på de metoder som de får presenterade…. 

Dessa rektorer har synliggjort sambandet mellan hälsa och lärande. Finns det en medvetenhet 

kring detta kan man som Guvå (2009) skriver om utifrån ett salutogent perspektiv rikta 
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elevhälsoarbetet mot det som är friskt som kan främja hälsa och som i sin tur kan påverka 

lärandet. 

Denna gruppindelning av rektorernas main concern indikerar att det finns vissa skillnader i 

hur rektorerna ser på elevhälsans organisation och den specialpedagogiska verksamheten på 

skolan. Här vill jag också uttrycka en försiktighet i om denna gruppindelning stämmer fullt ut 

då rektorernas utbildningsnivå och kompetens aldrig redogjordes noggrant och utförligt i 

intervjuerna.  

Sammanfattning: 

I analysarbetet synliggjordes tre olika inriktningar av rektorernas organisation av elevhälsan 

utifrån rektorernas main concern. 

1. Rektorer som uttrycker en tillit och en tro på den specialpedagogiska 

kompetensen som finns i elevhälsoteamet där speciallärararen ingår. 

Enligt gällande styrdokument (SFS, 2010; Skolverket, 2011) ska rektor kunna besluta om och 

ta ansvar för hur elevhälsan på skolan ska organiseras på organisation-, grupp- och 

individnivå. Dessutom samordna och tro på den professionella kompetensen som finns i 

elevhälsan så att insatserna för elevers olika behov tillgodoses (Skolverket, 2014b; 

Socialstyrelsen och Skolverket, 2016). Detta ska ske även om man inte själv som rektor har 

kompetens inom specialpedagogik eller läsundervisning.  

2. Rektorer som har en utbildning inom specialpedagogik och uttrycker sitt 

engagemang av specialpedagogiken i elevhälsan och helhetssynen av eleven. 

Rektorerna B1, B2 och B3 som innehar en specialpedagogisk bakgrund synliggör sitt 

engagemang för elevhälsans specialpedagogiska arbete för eleven i högre grad än övriga och 

där vikten av ett kollegialt samarbete betonas mellan olika yrkeskategorier. Detta skriver 

Persson (2013) och Emmanuelsson, et al (2001) om då de menar att om den 

specialpedagogiska verksamheten interagerar med övrig verksamhet, gör detta i sin tur att 

undervisningen hjälper eleven. Det finns en insikt i det relationella perspektivet där synen på 

eleven är inkluderande något som Rosenqvist (2013) menar. 

3. Rektorer som utrycker kopplingen mellan läsinlärning och hälsa.  

Denna grupp av rektorer som har läs- och skrivinlärning i sin utbildning påvisade vikten av 

detta samt att kopplingen till hälsa och att det salutogena perspektivet eftersträvas. Detta 

synliggör Guvå (2009) i sin studie då de olika spänningsfält som beskrivs som lärande, 
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välbefinnande trygghet och hälsa, hänger samman och påverkar varandra. Guvå (2009) menar 

också att elevhälsoarbetet utifrån ett salutogent perspektiv ska riktas mot det som är friskt som 

kan främja hälsa och att det påverkar lärandet. 

 

Resultat och analys av kodning 

Analyserna i av vad rektorerna har sagt i denna studie tydliggjorde två huvudsakliga 

kärnkategorier på vilket sätt rektorerna använder speciallärarens insatser och kompetens i 

relation med andra yrkeskategorier både inom elevhälsoteamet och utanför. I denna studie 

kallar jag dessa kärnkategorier för Delat ansvarande och Problemlösande dialogande och 

använder dessa som begrepp som beskriver de handlingar som sker i interaktion med andra 

yrkeskategorier. 

Delat ansvarande inom elevhälsoteamet 

Enligt skollagens (SFS, 2010) intentioner ska de medicinska insatserna i elevhälsoarbetet 

utföras av skolsköterskan och vid behov av läkare. Vidare ska psykosociala och psykologiska 

insatser av kuratorer och psykologer och specialpedagogiska insatser av specialpedagoger och 

speciallärare. Thornberg (2008) skriver att elevhälsoteamet med sina olika yrkeskompetenser 

har en positiv effekt för att minska elevers svårigheter och exkludering från den ordinarie 

undervisningen. Hjörne och Säljö (2013) menar att olika yrkeskategorierna kan skapa en 

vidare uppfattning om elevens problematik och kan ge olika förslag till lösningar. 

Dessa rektorer B2 och B3 anser att dessa yrkeskategorier representeras i deras elevhälsoteam.  

B2 Det är…rektor, kurator, specialpedagog, speciallärare, logoped, sjuksyster, studie/yrkesvägledare. 

B3…det är ju jag som rektor…och kurator, specialpedagog……skolsköterska och även specialläraren…är 

med……på elevhälsoteamet. 

En rektor C2 säger att elevhälsoteamets yrkeskategorier kan variera då elevhälsoarbetet utgår 

från de behov som uppstår. 

C2 Elevhälsoteamet kan ju variera beroende på vad man ska jobba med …Men dom ingår under ansvarig 

rektor… Dom yrkesgrupperna som hen har ….det är ju då både lärare och fritids och assistenter, sen har 

vi ju då speciallärare/ specialpedagoger och skolsköterska, två stycken skolsköterskor….Ja, men då kan ju 

det beroende på vad de har för uppdrag eller elever så kan ju… Teamet kan variera, ja. 

Rektorerna A1 och B2 menar att ansvaret mellan de olika yrkeskategorierna inom 

elevhälsoteamet fördelas utifrån kompetens och i samsyn. Det visar vikten av att man utifrån 

sin profession och kompetens inom EHT tar ansvar för att eleven får det stöd den behöver.  



40 
 

A1 Så även om man har skilda uppgifter behöver man se arbetet som ett team. Vem ska göra vad? Och det 

här har du bättre kompetens på då ska du göra det. 

B2 Sen sitter dom här olika professionerna och…och tar del av…av det här och skriver ner liksom jaha 

men vad kan jag tänka på i det här tänker… kuratorn och skolsköterskan tänker sitt och så och sen när det 

är liksom… …. alla tar sitt…vi samlas kring det…alla…vi är överens om att ”du gör det, du gör det, du 

gör det.” 

Det finns tendenser som visar att vissa rektorer har ett mer kategoriskt synsätt i 

elevhälsoteamet då enskilda elevers problematik diskuteras initialt i ett ärende. Detta har 

Hjörne och Säljö (2013) funnit i sin studie att under introduktionen av ett ärende redovisar 

man ofta ett problem som handlar om en elevs avvikelse från det normala. Enligt Göransson 

et al. (2015) är problemen enligt kategoriskt perspektiv tillskrivet elevens egna svårigheter.  

Denna rektor beskriver att det är akuta elevärenden som tar upp den mesta tiden på 

elevhälsomötet men synliggör samtidigt att det finns ett samarbete inom elevhälsoteamet för 

att eleven ska få det stöd den behöver.  

A1De mest akuta ärendena. Nu är det problem där. Den här eleven fungerar inte i gruppen. 

A1 Man kan säga saker och vi kan fatta beslut som alla är enade sen och står bakom. Och det tror jag är 

jätteviktigt att vi är en enad grupp och vi jobbar tillsammans för att det här ska bli bra. 

Här nedan uttrycker rektor C2 att speciallärarens spetskompetens inom läsning måste 

synliggöras och användas i samråd med andra i elevhälsoteamet så att beslutet innan 

ansvarsfördelningen gynnar de berörda eleverna.  

C2 …jobbar ju med eleverna så det dom har är ju kunskap om elevernas behov. Så det är ju den uppgiften 

dom har i elevhälsoteamet och bidrar med kunskap kring eleverna. Naturligtvis har ju dom kunskap om 

åtgärder också föreslå åtgärder… 

Lindqvist (2013) har uppmärksammat att den specialpedagogiska undervisningen kan 

innehålla både kategoriska och relationella insatser då rektorerna verkar ha olika syn på hur 

specialpedagoger ska arbeta. De olika perspektiven inom elevhälsoarbetet uppmärksammas i 

denna studie då det synliggörs både ett kategoriskt och ett relationellt synsätt i några av 

rektorernas uttalanden.  Nilholm (2007) menar att utifrån ett dilemmaperspektiv kan en 

komplex situation infinna sig där det inte finns några självklara lösningar.  Det gäller att 

identifiera vilken problematik som ska bearbetas så att man kan bedöma vilka insatser som 

krävs.  

Delat ansvarande utanför elevhälsoteamet 

Det som är betydelsefullt och skapar förutsättningar utifrån ett relationellt perspektiv i 

speciallärarens arbete ute i verksamheten, är tillgängligheten både till lärmiljön och till det 
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gemensamma ansvar som den pedagogiska personalen har. Specialläraren utövar sitt 

specialpedagogiska arbete och använder sin kompetens i nära anslutning till läraren och 

eleven i klassrummet.  

Då specialläraren i samarbete med läraren ser eleven i sin egen lärmiljö kan denne enligt 

rektorerna utforma specialpedagogiska insatser utifrån det, något som nedanstående citat 

beskriver. 

A2 att man ä …jobbar med olika insatser tillsammans med läraren. Och hur man lägger upp 

undervisningen kring läs och skriv  

A3 ….speciallärarens främsta uppgift är att vara i klassrummet. Att arbeta med den dem elever som är i 

behov av stöd. Och att även tillse att rätt material kommer till eleven 

Rektor B1 utrycker en önskan om kollegialt lärande som en insats från elevhälsan  

B1 Jag känner att det är jätteviktigt att lärarna, inte känner sig ensam med sitt problem. Dom bär inte hela 

barnet. Utan det gör vi tillsammans…. … ….Alla i elevhälsan vill komma till stadiet att vi mer…använder 

oss av det kollegiala lärandet. Så är det. 

Citatet nedan synliggör att samarbetet i elevhälsoarbetet riktas mot klassrummet. 

B2 Men ändå så är det ju att sprida den…jag brukar göra……trycka ut det…att man sprider den 

kunskapen så att faktiskt elevhälsa är i klassrummet…   …. …. Vi vill ju jobba förebyggande…främjande 

på vår skola… 

Rektor B2 uttrycker en ambition att elevhälsans kompetens och ansvar ska spridas ut i 

verksamheten men inte hur det ska göras då det är allmänt beskrivet.  

 

Persson (1998) och Emanuelsson, et.al (2001) menar att utifrån det relationella perspektivet 

ska det finnas en interaktion och ett samspel mellan olika aktörer och att förändringar i 

lärmiljön ska påverka och gynna elevens förutsättningar att nå målen.  

Svårigheter med den fonologiska medvetenheten kan vara tidiga tecken på läs- och 

skrivsvårigheter (Myrberg, 2007; Høien och Lundberg, 2013). I denna studie tar några av 

rektorerna upp träningen av den fonologiska medvetenheten enligt Bornholmsmodellen i 

förskoleklass för att belysa hur rektor organiserar speciallärarens arbete i samarbete med 

förskolläraren för att främja läsningen.  

B1 så gör vi så att redan i förskoleklass så scannar vi av alla barnen. Vi jobbar enligt Bornholm….. 
handlar mycket om fonologisk medvetenhet i förskoleklass.  

B2 …vad gäller förskoleklassen……Bornholm på hösten…Bornholm på våren…och då är det ju arbete 
som sker däremellan. 

Enligt Cain (2010); Westlund (2009); Høien och Lundberg (2013); Myrberg (2007) kan 

arbetet med fononologiska medvetenheten förebygga lässvårigheter. Vidare inom denna 
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metod tränas den fonemiska medvetenheten som är en viktig förmåga för att kunna avkoda 

ord (Cain, 2010; Lundberg, 2007; Høien och Lundberg, 2013). De rektorer i studien som 

berättar om det viktiga arbetet kring Bornholmsmetoden visar en medvetenhet kring detta. 

Problemlösande dialogande inom elevhälsoteamet 

Flera av rektorerna beskriver en samsyn i EHT och att varje yrkeskategori ska utifrån sin 

profession och kompetens öppet och resonerande hitta en lösning som är värd att prövas för 

att hjälpa en elev i behov av stöd. Några rektorer anser att det är viktigt att specialläraren ”gör 

sin röst hörd” och kan framföra sin kunskap och den bild de har av eleven men påvisar också 

vikten av sitt eget ledarskap.  

B2 …det förväntar vi oss liksom och det är jätteviktigt att man för sin talan….Ja, men den är jätteviktig 

som jag säger…att framföra sin…sin syn på saken…..     …..Absolut att det finns men det är ju dom här 

olika itre…intressena ibland som kan stå emot varandra…men…och det är ju därför vi också sitter där 

C1 I vårt elevhälsoteam så är det ju så att alla har så att säga sin röst… 

Kärnkategorin Problemlösande dialogande som beskrivs i studien handlar om ett 

diskuterande och ett synliggörande av olika åsikter, kunskaper och kompetenser. Ett 

Problemlösande dialogande sker oftast innan ett Delat ansvarande så att fördelningen av 

ansvaret blir välfungerande i verksamheten. Citaten nedan exemplifierar kopplingen till detta. 

A1…och där man lyssnar på de olika professionerna och respekterar att man faktiskt har olika åsikter. För 

det har vi. …Man kan säga saker och vi kan fatta beslut som alla är enade sen och står bakom. Och det 

tror jag är jätteviktigt att vi är en enad grupp och vi jobbar tillsammans för att det här ska bli bra… 

A2 Ja det tyck alltså målet är att det ska vara så öppet som möjligt i eht. Vi är där för att lyfta bolla vrida 

och vända. Ä så att alla idéer som man har som skulle kunna va en väg till att lösa eller öppna upp och ha 

nya tankar ska in i det här sammanhanget 

C1 Jag tror att vi anstår samsyn men det är ju klart att varje profession hamnar i sina förklaringsmodeller 

och har sin lite mer sin inriktning men det behövs ju också att man ser utifrån ett annat perspektiv. …  

Dessa rektorer beskriver i sina citat en öppen och respektfull dialog då allas röster ska höras 

och det synliggörs en samsyn där alla kompetenser utifrån elevens behov får beaktas. Detta 

står i relation till det som Hjörne och Säljö (2013) skriver om dilemmat av ”sanningshalten” 

av den information som elevhälsoteamet får ta del av då de muntliga framställningarna kan 

vara subjektiva och kanske inte ger hela bilden av eleven. Von Wright (2002) menar för att 

göra en unik redogörelse av en elev är det viktigt att man i ett möte får reda på vem eleven är 

innan man gör en presentation i elevhälsoteamet, då risken är att beskrivningen färgas utifrån 

sin egen kompetens eller verksamhet.   
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Thornberg (2008) skriver att det kan finnas ett ojämlikt tillstånd i elevhälsoteamet och här är 

rektorn en viktig aktör i sin roll som ansvarstagande ledare att kunna sätta upp gemensamma 

mål och ha kunskap om aktuell forskning och dessutom se till att det utvecklas ett metaspråk 

inom elevhälsoteamet för att kommunikationen mellan de olika yrkeskategorierna fungerar. 

Några av rektorerna påvisar att det är viktigt att allas åsikter ska lyftas fram och att man kan ta 

ett gemensamt beslut. I denna process där det Problemlösande dialogandet äger rum är det 

viktigt att språket som används skapar en förståelse och insikt i strävan att skapa konsensus. 

Problemlösande dialogande utanför elevhälsoteamet  

Underkategorin Närande lärande fick i analysprocessen betydelse för de insatser 

specialläraren utför i dialog nära elevens och lärares lärmiljö. Utanför elevhälsoteamet får 

specialläraren i uppdrag enligt rektorerna att handleda pedagoger och i dialog med personalen 

hitta lösningar i dialog för hur undervisningen kan förbättras för eleven.  

Speciallärarens insatser beskrivs vara inriktade mot avkodning, lästräning och läsförståelse.  
B1 Jamen…eh…i början så är det ju avkodningen… …när dom inte har kommit igång. Sen är det nog 
förståelsen för vad dom läser… 

C3 Mm, språk-, läs- och skrivundervisning är det viktigaste, anser jag som skolan jobbar med och vi ser ju 
nu… … Eh, följer upp också läsningen i årsgrupp ett där dom också delas in i grupper, har sett ett stort 
behov av det. 

Några rektorer nämner tester som undersöker elevers läsförståelse och olika tester som 

kontrollerar läshastighet och avkodningsförmåga som speciallärare utför i samråd med lärare. 

Rektorernas har förväntningar på att speciallärarens kompetens inom språk-, läsning och 

skrivning ska användas och riktas mot elever i svårigheter. Det kan handla om strategier, 

kunskaper och kompetens inom läsning och skrivning och studera lärmiljön. 

B1 En otrolig kompetens som måste ut. Så nu håller vi på och för en dialog o…och…och även med 

lärarna…hur kan vi få ut, liksom mer som spindlar. 

B3 Framförallt genom att identifiera barn i svårigheter……med en tät kommunikation med lärarna. Som 

speciallärare så har du andra ögon och du kan se andra saker….…än vad pedagogerna alltid har… 

Utifrån ett problemlösande dialogande tas beslut om hur ansvaret av de insatser som ska 

fördelas och det är rektor som har ansvaret för att det sker på ett funktionellt sätt. Partanen 

(2012) kallar sin strukturella organisation för ledstänger som ska förtydliga hur 

elevhälsoarbetet i samråd ska riktas i en känsla av sammanhang och att detta arbete ska vara 

meningsfullt i den pedagogiska vardagen. Studien påvisar att det sker ett samarbete i dialog 

men inte hur organisationen ser ut, utan samarbetet mellan olika yrkeskategorier beskrivs 

utifrån ett övergripande perspektiv. Flera rektorer nämner undervisningen med den 
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fonologiska medvetenheten enligt Bornholmsmetoden som en förebyggande insats men också 

som en fungerande insats på skolorna.  

Jag tolkar utifrån studiens analys att rektorerna visar en medvetenhet om att speciallärarens 

handledning kan ge lärare kunskap som i sin tur kan påverka elever positivt i sin inlärning.  

C2 … Xxx har kontakt med lärarna, hjälper lärarna och handleder dem för olika elever med behov   

B1: …eftersom man själv kanske inte känner att jag har den kompetensen.  

Det är därför jag menar att det förebyggande är ju egentligen att stödja läraren… 

…så att den får rätt kompetens. 

A3 I handledning ut i arbetslagen som jag ser det så är specialläraren i första hand i klassrummet och 

arbetar med eleverna men kan också vara handledare och handleda pedagogerna.  

Några av rektorerna uttryckte vikten av handledning så att speciallärarens kompetens kommer 

pedagogerna tillgodo något som även Åsén Nordström (2014) belyser genom tillitsfulla 

samtal mellan lärarna vilket gör att tankar och åsikter kan utbytas sinsemellan. Nisser von 

Ahlefeld (2009) belyser vikten av den kommutativa aspekten mellan olika yrkesgrupper då 

det skapas en medvetenhet genom ett kunskapande samtal och en möjlighet att samtala för att 

få insikt i varandras kompetens. Sundqvist (2014) och Langelotz (2014) synliggör de 

konsekvenser som sker genom handledning. De menar att det sker ett professionellt 

kunskapsutbyte mellan lärarna så att nya arbetssätt utvecklas som kommer eleverna tillgodo. 

Dessutom utvecklas lärarnas samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga.  

Det rektorerna säger i följande citat synliggör det samarbete och de insatser som sker i dialog 

mellan specialläraren inom läsinlärningen och andra lärare ute i verksamheten. De beskriver 

dock inte hur detta samarbete ser ut. 

C 2… speciallärarna har mycket mera kunskaper kring olika typer av inlärningsmodeller eller stilar, eller 

vad lärarna har så att det klart att där bidrar ju dom mycket med…Så det kan ju hjälpa, stötta både 

lärarna och eleverna med att ta fram olika typer utav hjälpmedel och modeller för läs- och skrivinlärning. 

A2…medan specialläraren ä pratar mer om att man är med läraren och jobbar med gruppen till exempel 

och plockar ut en eller flera elever. Jag upplever specialläraren som tightare i samverkan med läraren 

utifrån att man tydligare jobbar tillsammans med elever. 

Bethany och Vail (2013) menar att ett samarbete genom co-taching eller samundervisning 

mellan lärare har god effekt på elevernas inlärning. Friend, Cook, Hurley-Chamberlain och 

Shamberger (2017) påvisar vikten av att speciallärarens yrkesskicklighet ska tydliggöras i 

klassrummet. Detta menar rektorerna i studien genom att uttrycka att speciallärarnas 

spetskompetens ska spridas och synliggöras i verksamheten. Specialläraren i dialog och i 

samarbete med läraren får möjlighet att förtydliga och differentiera undervisningen utifrån 
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elevernas förutsättningar (Sundqvist, 2014). Här kan specialläraren vara till hjälp för läraren 

att hitta ”rätt nivå” för elevens avkodningträning eller lästräning så att läsningen genom 

övning automatiseras. Persson (2013) skriver att utifrån ett relationellt perspektiv ska den 

specialpedagogiska kompetensens insatser och åtgärder kunna differentiera undervisningen. 

Høien och Lundberg (2013) skriver att avkodningsförmågan automatiseras genom övning och 

att kognitiva resurser frigörs så att läsförståelsen utvecklas.  

Kan man dessutom i samråd med läraren påvisa olika metoder inom läsförståelse med hjälp 

av Reciprocal Teaching och lära barnen att göra inferenser som Westlund (2009) beskriver, 

utvecklas läsförståelseundervisningen i klassen. 

Sammanfattning 

Utifrån min analys av elevhälsoarbetet sker handlingar genom Problemlösande dialogande 

och Delat ansvarstagande i elevhälsoarbetet på skolorna i studien. Dessa handlingar sker 

enligt rektorerna i samarbetet i elevhälsoteamet mellan olika yrkeskategorier men också i 

samarbete och interaktion mellan olika yrkesgrupper som exempelvis mellan lärare och 

speciallärare i elevens lärmiljö.    

Samarbetet i elevhälsoarbetet sker från organisations- till grupp-, och individnivå och detta 

stämmer överens med vad Skolverket (2014a); Socialstyrelsen och Skolverket, (2016) skriver 

kring hur de specialpedagogiska insatserna ska utföras. I studien beskrivs de 

specialpedagogiska insatserna som specialläraren utför mer övergripande av rektorerna. I 

dessa beskrivningar av de insatser som specialläraren utför enligt rektor kan man se tendenser 

att specialläraren fungerar som en sammanlänkande funktion, då det sker ett Problemlösande 

dialogande och ett Delat ansvarstagande mellan specialläraren och olika yrkeskategorier. 

Partanen (2009) beskriver ett arbetssätt med ledstänger som förenar elevhälsoarbetet i en 

riktning och ett begripligt sammanhang. Här synliggörs också rektorns viktiga roll i 

elevhälsoarbetet när de uttrycker sitt ledarskap och riktning i sitt elevhälsoarbete.  

Det beskrivs inte i våra styrdokument tydlig hur rektor ska samordna och leda det 

pedagogiska arbetet och fördela resurser för elevers olika behov ske, bara att det ska ske. 

(SFS, 2010). Detta beskriver även Skolinspektionen (2015) som menar att rektorns 

förutsättningar att bedriva och organisera elevhälsoarbetet är begränsat då det inte finns en 

tydlig strategi och plan i detta arbete. Flera av rektorerna i denna studie uttrycker att det finns 

en samsyn och att samarbetet fungerar bra i elevhälsoteamet. 
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Metoddiskussion  
Jag är inspirerad av hur metodansatsen Grundad teori fungerar och jag som ovan forskare 

anser att arbetssättet har passat mig. Hartman (2001) skriver att man ska ha en nyfikenhet och 

ha en öppen inställning för att hitta en möjlig förklaring till vad som sker inom det valda 

området. Hos mig finns en nyfikenhet i hur rektorerna resonerar kring speciallärarens uppdrag 

och kompetens inom läs- och skrivinlärning i elevhälsoarbetet på skolan. Detta stämmer 

överens med mina frågeställningar så valet av metodansatsen Grundad teori var inte svårt.  

Däremot fanns en svårighet i förhållningssättet gentemot den ursprungliga tanken med 

Grundad teori (Glaser & Strauss, 1967) det vill säga att inte påverkas av sin förförståelse eller 

andra influenser under analysarbetets gång. I det inledande skedet av mitt analysarbete var 

min ambition att följa Glasers (1978) strategi att förutsättningslöst angripa datamaterialet och 

utan att påverkas av mina förkunskaper. Jag insåg vartefter kodningen och analysarbetet 

fortskred, att hypoteser och resultat påverkade mig när jag skulle angripa de övriga 

intervjuerna. Guvå och Hylander (2003) menar att forskaren hela tiden måste analysera 

relationen till sin data och att erfarenheten och utgångsläget har betydelse för hur tillvaron 

konstrueras. Parallellt med analysarbetet läste jag även en hel del forskningslitteratur som 

utökade mina kunskaper och detta i sin tur påverkade mitt förhållningssätt till 

forskningsarbetet. Jag insåg också att jag i huvudsak vartefter kodningsprocessen fortskred att 

jag valde att fokusera på koder som handlade om interaktioner och kommunikation och i det 

fokusinriktade arbetet missade jag kanske områden som hade varit intressanta för studien.  

Glaser och Strauss (1967) skriver att intervjuer är en av de vanligaste 

datainsamlingsmetoderna inom Grundad teori. I denna studie har vi använt oss av nio stycken 

kvalitativa intervjuer där vi utgick från en gemensam intervjuguide. Här krävdes det en hel del 

arbete att göra semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide som skulle täcka in våra tre 

områden. Samtidigt som vi skulle särskilja våra tre olika områden, fanns det fenomen som var 

likartade och gick in i varandra. Här kunde vi genom vårt samarbete modifiera våra 

frågeställningar så att intervjuguiden passade oss alla tre. I denna studie varierade vi 

ordningsföljden på frågorna vid olika intervjuer så att alla teman skulle få samma 

uppmärksamhet av respondenten, något som var angeläget så att ingen av studiekamraterna 

skulle få sämre förutsättningar i det gemensamma datamaterialet. Det hände att vissa 

frågeställningar inte blev besvarade då tiden inte räckte till men jag kunde även skönja att 

motivation hos respondenten minskade mot slutet av intervjun och detta kan i sin tur ha 
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påverkat vår gemensamma datainsamling. Inget bortfall har skett bland respondenterna så 

trovärdigheten är relativt god i denna studie.  

I studien har jag endast genomfört och transkriberat en tredjedel av det insamlade 

datamaterialet och detta har medfört att jag endast fått uppleva en del av interaktionen mellan 

mig och respondenten. I transkriptionsarbetet har vi använt en transkriptionsnyckel för att 

synliggöra tonfall och pauser som respondenten har gjort men subtila saker som gester eller 

ögonkontakt vid visat intresse har jag missat i de intervjuer som jag inte själv har utfört. 

Glaser (1998) skriver om sitt tidigare samarbete med Strauss där de genomförde olika delar i 

analysarbetet som resulterade i en gemensam studie. I vårt fall fungerade arbetsfördelningen 

och samarbetet genom att vi hela tiden hade en kontinuerlig dialog och en tydlig 

ansvarsfördelning.   

Bryman (2014) förespråkar teoretiskt urval i Grundad teori och utifrån detta perspektiv ska 

forskaren göra sitt urval utifrån vad som är relevant för de hypoteser som har framkommit. 

Detta har varit en stor fördel för mig då jag återkommande och vid flera tillfällen har gått 

tillbaka och jämfört olika koder och kategorier med varandra för att få bekräftelse i det man 

har funnit. Teoretiskt urval innebär att datainsamling och analys sker parallellt då forskaren 

får nya idéer som styr det fortsatta datainsamlingsarbetet och jag har tack vare detta sätt att 

arbeta provat mig fram för att hitta en relevans och en grund. Kodningen och analysarbetet 

har en strukturerad arbetsgång men innehåller tillåtelse att hitta nya infallsvinklar att förhålla 

sig till sin empiri. Det gör att koder och kategoriseringen kontinuerligt jämförs och sorteras 

enligt Grundad teoris intentioner. 

Den teoretiska känslighet som beskrivs i litteraturen är en utmaning för mig. Jag fann modet i 

att prova Grundad teori då Glaser bland annat uttryckte sig att man kan lita på Grundad teori 

då metoden alltid fungerar (Glaser, 2009). En svårighet i analysarbetet var när abstraktionen 

ökade och jag i kodningsprocessen skulle hitta de övergripande sociala interaktionerna. Lyftet 

från det konkreta, som exempelvis koderna och citaten stod för, blev för distanserade och en 

osäkerhet infann sig. Jag ville därför upprepade gånger enligt teoretiskt urval gå tillbaka till 

min empiri för att se om jag verkligen hade uppfattat data, koder och kategorier korrekt. Min 

ambition som forskare är att ha en teoretisk känslighet som visar att man är lyhörd för det 

resultat man har fått fram i sin datainsamling. Det är viktigt att inte tappa förankringen i data 

när abstraktionen ökar (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Det som hjälpte mig var de 

memos och skisser jag noterade under analysarbetets gång för att förtydliga för mig själv de 

sociala handlingar och interaktioner som utkristalliserades i analysarbetet. Jag var också 
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inspirerad av Guvå och Hylanders (1998) beskrivning av symboliska interaktionismen där 

forskaren utifrån social interaktion och analys tolkar data och synliggör begrepp nära studiens 

empiri (Hartman, 2001). I ett senare skede blev kärnkategorierna tydliga och fick en större 

betydelse i analysarbetet. Inspirerad av Grundad teori skapades kärnkategorierna 

Problemlösande dialogande och Delat ansvarstagande som blev de teoretiska begrepp som 

beskriver de sociala handlingar och interaktioner som skedde mellan specialläraren och andra 

aktörer både inom och utanför elevhälsoteamet.  

De två metaforer Kvale och Brinkmann (2014) beskriver där man antingen kan vara 

malmletaren, som letar kunskap eller en resenär, som konstruerar kunskap intresserade mig i 

inledningsskedet av denna studie. Dessa metaforer kan få forskaren att fundera över vilken 

syn på kunskap man som forskaren vill utvinna ur de gjorda intervjuerna. I mitt fall är jag till 

största delen en malmletare som har hittat och skaffat mig en mängd intressant kunskap även 

om detta arbete har gett mig en spännande resa i forskningens värld.  
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Diskussion 

Elevhälsoteamets organisation  
Det är flera rektorer i denna studie som beskriver en samsyn i EHT där de olika 

yrkeskategorierna utifrån sin profession genom ett Problemlösande dialogande och ett Delat 

ansvarande hittar handlingar som kan hjälpa en elev i behov av stöd. Studien visar att 

rektorerna säger sig styra elevhälsoarbetet i elevhälsoteamet där samarbetet mellan de olika 

yrkeskategorierna ska fungera i dialog och ansvarstagande kring ett elevärende. 

Elevhälsoarbetet som synliggörs i denna studie sker enligt rektorerna både inom och utanför 

elevhälsoteamet då man även riktar elevhälsoarbetet ut i skolans verksamhet. Elevhälsoarbetet 

verkar enligt rektorerna präglas av ett Problemlösande dialogande i syfte att hitta sätt och 

insatser som kan hjälpa eleverna men också ett Delat ansvarande där ansvaret riktas utifrån 

den kompetens som elevhälsans aktörer innehar. Inledningsvis var mitt syfte att synliggöra det 

elevhälsoarbete som sker inom elevhälsoteamet men ju längre forskningsarbetet fortskred 

insåg jag att detta arbete inte kunde begränsas på det sätt som jag initialt hade trott.  

I denna studie beskrivs inga samarbetssvårigheter i elevhälsoteamet men det synliggörs en 

åsiktsfrihet där olika ståndpunkter beaktas och en vilja att hitta lösningar på olika problem och 

att involverade aktörer inom de olika yrkeskategorierna ska ta ansvar. Här har vi flera 

rektorers uppfattningar om att det finns en gemensam samsyn i elevhälsoteamet men att det 

finns en åsiktsfrihet och att det är viktigt att ”göra sin röst hörd”. Guvå (2009) och Aspelin 

(2013) menar att det är viktigt att man som aktör i elevhälsan har en förståelse och insikt i 

varandras kompetenser för att kunna ta ett fungerande professionellt beslut kring insatserna i 

elevhälsoarbetet. Flera av rektorerna i studien lyfter fram speciallärarens spetskompetens i 

elevhälsoteamet som en viktig faktor i den dialog som föregår de beslut av insatser i samråd 

med andra yrkeskategorier. Thornberg (2008) belyser den respekt för varandras kompetens 

och sociala status som kan påverka de insatser som beslutas i elevhälsoteamet. Ett ojämlikt 

tillstånd kan skapas om inte denna förmåga att ha insikt om andras kompetens finns. En annan 

aspekt som Hjörne och Säljö (2013) och von Wright (2002) belyser är det språkliga fokus som 

framförs på elevhälsomötena. Sättet som de narrativer framförs kan påverka beslutsunderlaget 

då de muntliga framställningarna kan vara subjektiva och kanske inte ger hela bilden av 

eleven. Thornberg (2009) belyser även vikten av ett yrkesprofessionellt metaspråk då det 

annars kan orsaka kommunikationsproblem mellan aktörerna i elevhälsoteamet.  
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De ärenden som beskrivs i elevhälsoteamet i studien är oftast elevfokuserade och behandlas i 

dialog utifrån olika yrkeskategoriers kompetenser. Hjörne och Säljö`s (2013) beskrivning av 

elevhälsoteamets mötesordning är att det finns en introduktion av ett elevärende, en 

samstämmig diskussion och till sist en konklusion som innehåller en åtgärdande insats. Ett 

tillägg utifrån den ovan givna beskrivningen är att jag har tolkat några av rektorers 

beskrivningar av ett ärende i elevhälsoteamet att det där finns en fortsättning och en riktning 

av elevhälsans arbete ut i verksamheten. I denna studie beskrivs detta arbete utifrån ett 

relationellt perspektiv då elevhälsoarbetet sker i närheten av elevens lärmiljö och i samarbete 

med elevens pedagoger. Detta synsätt beskriver även Partanen (2012) som beskriver de 

ledstänger som riktar elevhälsoarbetet från elevhälsoteamet i arbetslaget där pedagogerna är 

verksamma. Både Partanen (2012) och Gustafsson (2009) menar att elevhälsoarbetet ska 

finnas och synliggöras i klassrummet. 

Rektorers egna erfarenheter och uppfattningars betydelse för hur de 

organiserar elevhälsoarbetet 
Syftet med denna studie är att beskriva hur speciallärarens uppdrag ser ut utifrån rektors 

uppfattningar och erfarenheter. Flera av rektorerna i studien uttryckte att deras bakgrund har 

betydelse för hur de organiserar elevhälsoarbetet. Utifrån analysens tolkningar av deras main 

concern och rektorernas huvudsakliga intresse kunde man urskilja en viss variation på hur de 

organiserade elevhälsans arbete, där de specialpedagogiska insatserna ingår.  

De tre olika inriktningar som rektorerna synliggjorde inom elevhälsoteamet av de 

specialpedagogiska insatserna inom elevhälsan i denna studie var:  

1. Rektorer som uttrycker en tillit och en tro på den specialpedagogiska 

kompetensen som finns i elevhälsoteamet där speciallärararen ingår.                 

2. Rektorer som har en utbildning inom specialpedagogik och uttrycker sitt 

engagemang av specialpedagogiken i elevhälsan och helhetssynen av eleven.     

3. Rektorer som uttrycker en koppling mellan läsinlärning och elevhälsa. 

Rektorer som uttrycker en tillit och en tro på den specialpedagogiska kompetensen som finns i 

elevhälsoteamet har hittat en organisation inom elevhälsan som passar deras egen skola, något 

man som rektor har rätt till om man följer Skollagen (SFS, 2010). Höög (2011) skriver att 

rektor har stöd i skollagen och har det övergripande ansvaret för elevernas välbefinnande. 

Rektor ska se till elevhälsans kompetens sätts in i ett tidigt skede för att eleverna ska få rätt 



51 
 

förutsättningar att utvecklas i sin inlärning (Skolverket, 2014a). Høien och Lundberg (2013) 

menar att detta ökar elevens möjligheter och få rätt stöd i deras inlärning.  

Det är viktigt att det finns en samsyn och samarbete inom elevhälsoteamet, något som flera av 

rektorerna i denna studie berättar om. Törnsén (2009) menar att rektorers framgångsfaktorer 

är sådana som de själva besitter som exempelvis kunskaper, egenskaper och utbildning. Höög 

(2011) belyser däremot att skillnader i rektorers utbildningsbakgrund, kompetens, 

maktanspråk och förhållningssätt kan skapa ett sämre samarbetsklimat i elevhälsoteamet. Här 

är det viktigt att rektor har en samordnande roll och använder sitt ledarskap och sin 

kompetens. Lindqvist (2011) menar i sin studie att rektorers osäkerhet i sin tur kan påverka 

enskilda elever om rektor utövar sitt ledarskap i att skapa en inkluderande skola om man 

delegerar inflytandet till andra ”experter” på skolan.   

När det gäller organisationen av elevhälsoarbetet på skolan har rektorn ett komplext uppdrag 

där rektorn som spindeln i nätet ska hålla ihop alla trådarna så att alla delar kan fungera som 

en länk mellan organisation-, grupp och individnivå när det gäller de specialpedagogiska 

insatserna inom läsinlärningen. 

Rektorer som har en utbildning inom specialpedagogik och uttrycker sitt engagemang av 

specialpedagogiken i elevhälsan och helhetssynen av eleven belyser att specialläraren har en 

mer nära relation till lärare och eleverna i klassrummet. Specialläraren kan med sin 

spetskompetens inom läsning och skrivning i samarbete med andra yrkeskategorier 

exempelvis genom kollegialt lärande som handledning eller samundervisning förklara vilka 

insatser eleverna behöver utifrån sina förmågor och på detta sätt sprida denna kompetens ut i 

verksamheten. Utifrån ett relationellt perspektiv kan dessa specialpedagogiska insatser skapa 

en inkluderande verksamhet (Rosenqvist, 2013). Jakobsson och Lundgren (2013) menar att 

arbetet ska styras utifrån elevens behov i kommunikation och utifrån ett gemensamt synsätt. 

Partanen (2012) menar vidare att ett kollegialt stöd är en viktig del av elevhälsoarbetet där det 

finns en förståelse för elevens förmågor och styrkor där arbetslaget har god insikt om eleven 

framåtsyftande perspektiv.  

Utifrån detta resonemang kopplar jag i denna studie att de specialpedagogiska insatserna sker 

initialt utifrån ett kategorisk perspektiv i elevhälsoteamet då man utgår från elevens 

problematik i ett inledande skede. Det finns en relationell syn på det fortsatta 

specialpedagogiska arbetet bland flera rektorer i denna studie då insatserna tar avstamp i 

elevhälsoteamets beslut och arbetet fortsätter ut i verksamheten, där specialläraren  
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samarbetar i dialog med andra lärare i närheten av elevens lärmiljö. Detta stämmer med vad 

som står i Speciallärarens examensordning, SFS (2011) där specialläraren ska visa en 

förståelse kring samverkan med andra yrkesgrupper och vara en kvalificerad samtalspartner 

och rådgivare. Runström Nilsson (2017) skriver att elevhälsan inte ska vara ”en egen ö” av 

yrkeskategorier med specialkompetens utan elevhälsoarbetet ska involvera hela skolan. 

Partanen (2012) skriver att om det kan finnas en otydlighet i arbets- och rollfördelning mellan 

aktörer i elevhälsoarbetet så måste detta överbryggas med hjälp av ledstänger. Jag tror att om 

det finns en gemensam syn och dialog men också ett delat ansvarande så kan all involverad 

personal utföra de insatser som hjälper eleven i sin utveckling. 

Rektorerna som uttrycker en koppling mellan lärande och elevhälsa beskriver att lärande och 

hälsa går hand i hand, något som forskningen är överens om (Regeringskansliet, 2000; 

Skolinspektionen, 2015; Guvå, 2009; Runström Nilsson, 2017; Partanen, 2012). Rektorerna 

uttrycker vikten av att eleverna ska få lyckas och motiveras i sitt lärande i sin lärmiljö men 

också att rektorerna kopplar ihop lärande med fysisk, psykisk- och psykosocial hälsa. Utifrån 

ett salutogent perspektiv riktas arbetet mot det som är friskt som kan främja hälsa, vilket i sin 

tur kan påverka lärandet i positiv riktning (Guvå, 2009). Lärande och hälsa påverkar varandra 

så detta innebär att elevens psykiska och fysiska förmågor är viktiga faktorer i samspelet för 

att främja elevens lärande kopplat till elevens lärmiljö. Guvå (2009) synliggör de orsakskedjor 

som finns mellan medicinska, lärande, psykologiska och sociala faktorerna. Har man en 

medvetenhet om detta som rektor och speciallärare är det lättare att se konsekvenserna i sitt 

elevhälsoarbete. Får eleven arbeta i en fungerande klassrumsmiljö tillsammans med 

engagerade lärare som bedriver god undervisning är det en hälsofrämjande hälsofaktor 

(Gustafsson, 2009). Guvå (2009) skriver i sin studie att det retoriskt uttrycks ett salutogent 

perspektiv i elevhälsoarbetet men att man i praktiken arbetar utifrån ett patogent synsätt. Här 

kan jag se vissa likheter i detta resonemang då finns det en önskan hos några av rektorerna att 

utveckla elevhälsoarbetet vidare i ett mer salutogent perspektiv, exempelvis arbeta mer 

hälsofrämjande, men att de insatser som görs sker utifrån patogent perspektiv eftersom 

elevhälsoarbetet utgår från de problem enskilda elever har.  

Denna studie påvisar att det finns tendenser till olika inriktningar av hur de nio rektorer som 

har deltagit i studien har organiserat sin specialpedagogiska verksamhet och de insatser som 

specialläraren utför i elevhälsoarbetet. I vår skollag (SFS, 2010) står det inte HUR man ska 

leda sin elevhälsoorganisation utan bara att det ska ske. Den finns en komplexitet i HUR 
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elevhälsoarbetet ska organiseras och rektorers erfarenheter och tolkningar av skollagen och 

styrdokument påverkar till viss del detta arbete. 

Speciallärarens kompetensanvändning i relation till andra yrkeskategorier 
Einarsson (2011) menar att de insatser som specialläraren utför kan vara direkta till eleven 

eller indirekta där insatserna går till eleven via läraren. Guvå (2009) beskriver elevhälsans 

arbete där det finns generella insatser på olika nivåer eller särskilda insatser som är mer 

åtgärdande för elever som inte når kunskapskraven.  

I denna studie beskriver en del rektorer speciallärarens insatser som indirekta dvs.  

handledning eller kollegialt samarbete. Dessa rektorer beskriver dock inte hur detta samarbete 

ser ut. Några av rektorerna i studien nämner handledning som en insats av speciallärarna som 

kan förbättra elevernas inlärning inom läsning och skrivning. Langelotz (2014) och Sundqvist 

(2014) menar att lärarnas lärarskicklighet ökar genom handledning. I studien påvisar 

rektorerna vikten av speciallärarnas kompetens i de specialpedagogiska insatser de utför. 

Specialläraren kan genom sin spetskompetens inom läsning tidigare finna och synliggöra 

elevernas svårigheter och styrkor. Ju tidigare man kan hitta signaler på läs- och 

skrivsvårigheter gör det lättare att sätta in de insatser som behövs för att se till att 

läsutvecklingen utvecklas (Myrberg, 2007; Høien & Lundberg, 2013).  

Genom att använda sig av kunskapande samtal och tala om sitt lärande kan specialläraren 

utöka kompetensen i ett arbetslag men också kan deltagarna få insikt i varandras kunskap 

(Nisser von Ahlefeld, 2009). Detta gör att man i ett samarbete kring elevernas lärande kan 

utveckla en gemensam syn på undervisningen. Utifrån ett relationellt perspektiv där 

samarbetet mellan olika yrkeskategorier och närheten till lärmiljön både när det gäller 

relationen och med lärare och tillgängligheten till elever gör att elevens möjligheter att nå 

kunskapskraven förbättras (Persson, 1998; Emanuelsson, et.al, 2001).  

Myrberg (2007) och Høien och Lundberg (2013) menar att svårigheter med den fonologiska 

medvetenheten kan vara tidiga tecken på läs- och skrivsvårigheter. I studien tar några av 

rektorerna upp träningen av den fonologiska medvetenheten enligt Bornholmsmodellen i 

förskoleklass för att beskriva de insatser som skolan utför för att främja läsförmågan.  

Några rektorer beskriver att specialläraren utför insatser inom avkodning och lästräning. 

Dessa rektorer beskriver inte hur dessa insatser utförs. Insatserna kan vara indirekta genom 

handledning eller direkta enligt min mening. Cain, 2010; Lundberg, 2007; Høien och 
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Lundberg, 2013 påvisar vikten av att eleven har en fonemisk medvetenhet för att kunna 

avkoda ord. Elbro (2004); Gough och Tunmer (1986); Taube (2007) menar att 

avkodningsförmågan är en viktig del av läsprocessen som ska fungera i kombination av 

språkförståelsen för att det ska kallas läsning med förståelse. Westlund (2009) och Bråten 

(2008) menar att en effektiv avkodning inverkar på läsförståelsen positivt. Genom frekvent 

lästräning ökar elevens avkodningsförmåga och fokus kommer att riktas mot läsförståelsen 

(Høien och Lundberg, 2013). En ökad lust till läsning och läsintresse påvisar Lundberg och 

Herrlin (2014) har betydelsen när motivationen och självförtroendet stärks och detta 

sammantaget gör att läsförmågan utvecklas. Detta ligger i linje med Guvås (2009) 

resonemang att välbefinnande påverkar lärandet. 

Några rektorer påvisar också vikten av undervisning i läsförståelse. Dessa insatser kan 

specialläraren utföra i anknytning till elevens lärmiljö. Undervisning kring hur eleven 

utvecklar sin läsförståelse kan specialläraren vara delaktig i om man arbetar gemensamt 

exempelvis genom samundervisning. Det pedagogiska samarbete som i denna studie tolkas 

och benämns som kollegialt lärande där samundervisning (co-teaching) är en metod som kan 

utveckla elevernas lärande på individnivå och gruppnivå. Specialläraren kan förtydliga 

instruktioner eller skapa en förförståelse av texten genom att undervisa individuellt, parvis 

eller i smågrupper, något som Bethany och Vail (2013) belyser. Specialläraren kan ha 

samarbete med läraren i Reciprocal Teaching som Westlund (2009) beskriver, där olika 

läsförståelsestrategier övas. Får inte läsförståelsen hos eleverna övas och utvecklas över tid 

där ordförråd, grammatik och verbalt minne tränas kontinuerligt kan elever uppvisa svag 

läsförståelseförmåga, Poor comprehenders (Elwér, 2014; Oakhill, Cain, & Elbro, 2015). 

Reichenberg (2008) skriver om den passiva läsaren som inte har förmågan att inferera, göra 

förutsägelser och upptäcka ny kunskap då de inte har förmågor i hur de ska angripa en text för 

att skapa förståelse. 

Konklusion och framtida forskning 

Detta examensarbetes resultat indikerar att det finns vissa skillnader och variationer i hur 

rektorerna ser på elevhälsans organisation och den specialpedagogiska verksamheten på 

skolan. I studiens analysarbete synliggjordes tre olika inriktningar. Dessutom skapades 

begreppen Problemlösande dialogande och Delat ansvarstagande i analysarbetet för att 

synliggöra på vilket sätt rektorerna använder speciallärarens insatser och kompetens i relation 

med andra yrkesgrupper. Studiens resultat påvisar också att rektorerna uttrycker att 
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speciallärarens insatser styrs initialt utifrån elevens behov utifrån ett kategoriskt perspektiv i 

elevhälsoteamet för att därefter riktas vidare utifrån ett relationellt perspektiv till elevernas 

lärmiljö. Några rektorer uttrycker en önskan att ha ett mer salutogent och förebyggande 

elevhälsoarbete. 

Jag anser att rektorerna ska rikta in sig på VAD de vill man åstadkomma i sitt salutogena 

elevhälsoarbete. Rektorerna ska vara klara över på vilket sätt elevhälsoarbetet kan vara 

hälsofrämjande, långsiktigt och rikta sig till flera elever, då kan detta i sin tur förtydliga HUR 

arbetet ska organiseras på respektive skola för både rektor och speciallärare då man har ett 

fastställt salutogent mål. De olika vägarna får se olika ut enligt skollagen (SFS, 2010). Det 

som är väsentligt enligt min mening, är att riktningen och tydliggörandet av målet i 

elevhälsoorganisationen och implementeringen av denna, ska bli tydligt för alla aktörer både 

inom och utanför elevhälsan. Hur kan detta arbete se ut i elevhälsan på skolan och hur tolkar 

rektorerna begreppet salutogent elevhälsoarbete?  

Utifrån ett annat perspektiv skulle det vara intressant att undersöka hur specialläraren 

upplever arbetet i elevhälsan? Det skulle det vara intressant att få studera om specialläraren 

uppfattar elevhälsoarbetet i skolan på samma sätt som rektorerna. 
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Bilaga 1           INTERVJUGUIDE 

Gemensam ingress 

Innan vi börjar är det viktigt för mig att få förtydliga att jag och mina studiekamrater kommer 

på alla sätt följa gällande forskningsetiska principer för all datainsamling och hantering av 

data vidare i studien. Jag vill att du ska känna dig helt trygg med detta och veta att du när som 

helst kan avbryta ditt deltagande, utan att förklara orsak. 

Tack för att du ville ställa upp i den här intervjun. Det är mycket värdefullt för mig att få höra 

om just dina erfarenheter och tankar kring speciallärarrollen i din verksamhet. Jag tycker att 

det här är ett ämne som är både aktuellt och väldigt intressant. Den forskning som finns kring 

detta är i huvudsak gjort utifrån speciallärares och specialpedagogers perspektiv. Jag saknar 

rektorers perspektiv på detta och därav den här studien. 

När jag tänker på intervjusituationen som sådan så handlar det för mig inte om att jag ska 

hinna ställa en massa frågor till dig. Jag är som sagt i huvudsak intresserad av dina tankar och 

erfarenheter kring speciallärarrollen. Ta god tid på dig att svara. En stund av tystnad kan få 

tankar att landa hos både dig och mig och gör de inte det så är inte det heller hela världen. Jag 

kommer att ställa frågor som gör att vi håller oss inom de teman som är viktiga. 

Den här intervjun kommer att bestå av tre olika delar. En del handlar om vilka förebyggande 

eller åtgärdande insatser som speciallärare gör, en annan om hur uppdragsfördelningen ser ut 

mellan speciallärare och specialpedagog och en tredje om speciallärarens arbete inom 

elevhälsan. Gemensamt för intervjuns olika delar är att de alla har fokus på elevers språk-, läs- 

och skrivutveckling. 

 

Nu startar jag inspelningen och därefter börjar vi intervjun. 
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Gemensamma inledande frågor 

* Kan du berätta om din bakgrund? (antal år i yrket, annan yrkeserfarenhet, utbildning, Varför 

arbetar du i skolan? Hur har du hamnat här?) 

* Kan du beskriva den skola du arbetar på? (åldersspann, antal elever, klasstorlek) 

* Hur ser organisationen av den specialpedagogiska verksamheten ut på skolan? (vilka 

behörigheter, hur drar du bäst nytta av den specialpedagogiska kompetensen 

speciallärare/specialpedagog, elevhälsan) 

 

Del 1: 

Hur styr rektorer de språk-, läs- och skrivinriktade specialpedagogiska insatser som görs av 

specialläraren i relation till specialpedagogen? 

Fallbeskrivning (Bilaga lämnas tillsammans med missivbrevet till rektor) 

Några veckor efter höstterminens start kommer två ambitiösa men uppgivna pedagoger i år 3 

till elevhälsoteamet för att lyfta sin oro kring en elev. Det här är deras berättelse: 

Adam får varje morgon vid lämning på fritids stora utbrott. Han hamnar i affekt, blir arg, 

skriker otrevliga saker till föräldrar och personal, blir våldsam och kastar saker även om 

någon är i vägen. I klassrummet gör Adam inte det han ska. Han stör lektionerna genom att 

pennor och saker kastats, trummas med, pratar rätt ut och skrattar på fel ställe. Adam visar 

stort motstånd till att skriva och har svårt att välja böcker som han ska läsa, men sedan inte 

gör. Adam koncentrerar sig bara korta stunder och tröttnar fort och börjar störa istället. När vi 

bemöter Adams oacceptabla beteende blir han arg och den sista tiden har detta eskalerat och 

nu sticker han iväg ut på skolgården och är borta långa stunder. Han brukar klättra upp i något 

träd och lyssnar inte när vi försöker få ner honom. Det här fungerar inte längre och vi känner 

en enorm frustration. Jag kan inte lämna resten av klassen och leta reda på Adam när jag har 

lektion. Det fungerar inte att ha honom i den ordinarie undervisningen längre. Utöver detta 

har du som rektor fått kännedom om att Adam har uttryckt till en annan lärare på skolan att 

han känner sig utpekad och obekväm när han kommer tillbaka in i klassrummet efter en 

konflikt med utbrott. ”Alla tittar på mig när jag kommer in i klassrummet igen och tänker 

säkert att jag har något problem.” 

* Hur skulle du som rektor ta dig an detta fall och hur skulle du använda dina 

specialpedagogiska resurser? 
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Följdfrågor vid behov: 

-Hur skulle du som rektor styra organiseringen av den specialpedagogiska verksamheten 

utifrån vem som gör vad och med vem i denna fallbeskrivning? 

-Vilka specialpedagogiska insatser skulle du styra in dina specialpedagogiska resurser att göra 

med fokus på specifika läs- och skrivsvårigheter? 

-Vilka specialpedagogiska insatser skulle du styra in dina specialpedagogiska resurser att göra 

med fokus på språklig sårbarhet. 

Specialpedagogisk verksamhet 

* Om vi tänker oss att språk-, läs- och skrivinriktade specialpedagogiska insatser, görs som en 

respons på elevers olika behov. Vilka tänker du då är de viktigaste behoven hos eleverna på 

den här skolan? 

* Vem är det som genomför språk-, läs- och skrivinriktade specialpedagogiska insatser på er 

skola och hur går det till när ni fördelar sådana ansvarsområden? 

* Specialpedagogiska insatser kan handla om operativa insatser tillsammans med elever, om 

handledning av pedagoger. Kan du berätta om hur det går till när ni kommer fram till hur och 

till vem den specialpedagogiska insatsen ska riktas. 

Speciallärares och specialpedagogers kunskapsområde och uppdrag 

* Hur skulle du beskriva speciallärares uppdrag i samband med elevers olikheter i språk-, läs- 

och skrivutveckling? 

* Hur skulle du beskriva specialpedagogers uppdrag i samband med elevers olikheter i språk-, 

läs- och skrivutveckling? 

* Vad anser du i det specialpedagogiska uppdraget för samman dessa både yrkesgrupper och 

vad skiljer dem åt? 

* Skulle du se det som en resurs att en och samma lärare besitter kompetens som både 

speciallärare och specialpedagog? På vilket sätt? Vilka problem skulle det kunna skapa? 

 

Del 2: 

Rektorers uppfattningar och erfarenheter av speciallärarens uppdrag i elevhälsan med fokus 

på språk-, läs och skrivinlärning. 
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Vad är elevhälsa för dig? 

Vilken koppling kan det finnas mellan språk-, läs och skrivundervisning och elevhälsa? 

Tror du att din bakgrund har betydelse för hur du organiserar elevhälsan på din skola? I så fall 

på vilket sätt? 

Hur organiserar du som rektor elevhälsoteamsmötet på din skola? 

Vilka yrkesgrupper är med i elevhälsoteamet (EHT)? 

Hur har specialläraren specifika roll (svenska) för betydelse för elevhälsoteamets arbete? 

Vilken kompetens anser du att specialläraren i svenska bidrar med? Ge exempel! 

Hur påverkar arbetet i elevhälsoteamet speciallärarens uppdrag? Eller tvärtom? 

Specialläraren i svenska möter och samarbetar olika yrkesgrupper i EHT. Vad bidrar 

speciallärarens i dessa sammanhang och hur det ser samarbetet ut? 

Finns det en gemensam syn på det specialpedagogiska arbetet i elevhälsan? Hur påverkar den 

språk-, läs och skrivundervisningen? 

Diskuteras det utifrån olika synsätt och kompetenser? Hur påverkar det språk-, läs och 

skrivundervisningen? Exempel. 

Hur ser de frågor ut som tas upp i EHT där man inte har en gemensam syn? (Där de olika 

professionerna arbetar individuellt och där ansvaret delas upp.) Ge gärna exempel? 

I EHT sker ett resonemang och en dialog. Finns det problem eller ärenden som inte löses 

genom dialog eller resonemang i EHT? Hur gör man då? 

Vilka förutsättningar har du som rektor att ge specialläraren redskap, så att hen ska kunna 

utföra sitt arbete på ett professionellt sätt i elevhälsoteamet? 

Vilka frågor eller ärenden får störst fokus och mest tidsutrymme under ett 

elevhälsoteamsmöte? Vilka ärenden får inte lika stort fokus? 

Vilka uppgifter skulle du önska att specialläraren (med inriktning i svenska) ska ha i 

elevhälsoteamet? Ge gärna exempel. 

 

Del 3: 

Intervjufrågor avseende följande inriktning: 
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Vilka förebyggande eller åtgärdande insatser görs av speciallärare för att främja barns läs-, 

skriv- och språkutveckling. 

Speciallärarens uppdrag: 

Hur har du som rektor valt att organisera speciallärares arbete med fokus på de insatser som 

görs för att främja barns läs-, skriv- och språkutveckling? 

Vad ser du för fördelar med att organisera speciallärares arbete på detta sätt? 

Finns det några nackdelar med denna organisation och i så fall vilka? 

Vilka insatser utför specialläraren/speciallärarna på skolan för att främja barns läs-, skriv- och 

språkutveckling? Hur går detta arbete till? Berätta vidare. 

Anser du att det finns något som kan förbättras på skolan när det gäller de insatser som görs 

för att främja barns läs-, skriv- och språkutveckling? Hur då? 

Finns det några hinder som skulle kunna försvåra detta arbete? Hur hanterar ni dem? 

Förebyggande insatser: 

Hur arbetar skolan förebyggande för att förhindra att elever senare hamnar i behov av särskilt 

stöd? Vem utför dessa förebyggande insatser? Hur genomförs de förebyggande insatserna? 

Var? När? 

Sker olika förebyggande insatser beroende på elevers ålder eller behov? 

Åtgärdande insatser: 

Vilka åtgärdande insatser görs av speciallärare på skolan när det gäller elever i behov av 

särskilt stöd med fokus på läs-, skriv- och språkutveckling? Hur genomförs de åtgärdande 

insatserna? Av vem? Var? När? 

Var befinner sig specialläraren när han eller hon arbetar med elever som behöver särskilt 

stöd? 

Orsaker till behov av stöd: 

Hur upptäcks de elever som är i behov av särskilt stöd? 
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Bilaga    2                  Transkriptionsnyckel: 

 

…   paus under 2 sekunder 

… …   paus mellan 2–4 sekunder 

… … …   paus på 6 sekunder eller mer 

förebyggande fet stil vid särskilt stark betoning  

citattecken  hänvisar till något sagt eller skrivet 

eh/ä  ljudliga betänkanden vid funderingar 

mm  bekräftande eller instämmande respons 

NAMN  tas bort av hänsyn till forskningsetiska principer, ersätts med titel 

SKOLANS NAMN tas bort av hänsyn till forskningsetiska principer, ersätts med stadie 

KOMMUN  tas bort av hänsyn till forskningsetiska principer, ersätts med  

A, B, C 

(x), (xx)  omöjligt att höra – (x) motsvarar ett ord, (xx) motsvarar flera ord) 

SKRATT  en person skrattar 

SKRATTAR  flera personer skrattar 

 

I alla intervjuer har vi ändrat talspråk till skriftspråk. Exempel på detta är ordet dom som 

ändrats till dem. Vi har dock inte ändrat felsägningar eller när bokstäver eller stavelser har 

fallit bort eller lagts till i ett ord. Ett exempel på detta är ordet lågstadie istället för lågstadiet. 
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Bilaga 3                                    Missivbrev    20170219 

 Hej!   

Mitt namn är Berit Wallentin och jag läser sista terminen på Speciallärarprogrammet vid 

Linköpings Universitet med inriktning mot läs-, skriv- och språkutveckling. Under den sista 

terminen ingår att jag ska skriva ett examensarbete och det ämne jag har valt att skriva om är 

”Rektorers uppfattningar och erfarenheter av speciallärarens uppdrag med fokus på läs-, 

skriv- och språkutveckling”.  

Jag kommer att skriva mitt examensarbete enskilt men datainsamlingen kommer att ske 

tillsammans med de två andra studenterna Petra Bohlin och Rebecka Ålander från Linköpings 

Universitet. Utifrån ämnet ”Rektorers uppfattningar och erfarenheter av speciallärarens 

uppdrag med fokus på läs-, skriv- och språkutveckling” är vårt syfte att besvara olika delar i 

det gemensamma uppdrag vi har. En del handlar om vilka förebyggande eller åtgärdande 

insatser som speciallärare gör, en annan om hur uppdragsfördelningen ser ut mellan 

speciallärare och specialpedagog och en tredje om speciallärarens arbete inom elevhälsan. 

Gemensamt för intervjuns olika delar är att de alla har fokus på elevers språk-, läs- och 

skrivutveckling. Genom att samarbeta kring datainsamlingen kan vi få del av ett större 

datamaterial än om vi hade gjort studien på egen hand. Vi kan därmed även täcka in ett större 

geografiskt område i våra examensarbeten. Därför undrar jag om jag skulle kunna få intervju 

dig. Intervjun kommer att ta ca 50 minuter och jag behöver också spela in den för att kunna 

transkribera materialet i efterhand.  

Under intervjun kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. 

Deltagandet är helt och hållet frivilligt och kan när som helst avbrytas. Det insamlade 

materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Resultatet kommer endast att användas 

i studiesyfte för vår utbildnings skull. Inga namn på personer, skolor eller kommuner kommer 

att finnas med. Om du vill ha ett exemplar av de färdiga examensarbetena så skickar jag gärna 

en kopia. Om du har några frågor får du gärna kontakta mig eller min handledare för 

ytterligare information.              

Med vänliga hälsningar, Berit Wallentin 

070xxxxxxx                      berwa560@liu.student.se 

Handledare: Håkan Löfgren                 hakan.lofgren@liu.se 

  

mailto:berwa560@liu.student.se
mailto:hakan.lofgren@liu.se
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Bilaga 4 

 

Samtycke till medverkan  

 

Följande samtycke till medverkan och skriftliga information är utformat enligt 16§ och 17§ 

(SFS 2003:460) och avser gälla medverkan i tre fristående intervjustudier av Petra Bohlin, 

Berit Wallentin och Rebecka Ålander, som studerar till speciallärare vid Linköpings 

universitet. Intervjustudiernas gemensamma övergripande syfte är   

”Rektorers uppfattningar om speciallärarens uppdrag” och studiernas datainsamling omfattar 

kvalitativa intervjuer i tre kommuner i landet. Som forskare kommer vi att följa de av 

Vetenskapsrådet utgivna forskningsetiska principerna.  

  

Jag har fått information om de tre studiernas syfte och datainsamling. Det har förtydligats för 

mig att all information som samlas in, bearbetas och behandlas följer alla Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Jag har också fått information om att mitt deltagande är helt 

frivilligt. Jag kan därmed när som helst avbryta min medverkan och behöver inte ange orsak 

till detta.  

  

Namnunderskrift___________________________________________________  

  

Namnförtydligande_________________________________________________  

  

Ort/datum/år______________________________________________________ 
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