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Sammanfattning 

Specialpedagoger har, enligt styr- och policydokument, som främsta uppdrag att arbeta 

hälsofrämjande. Forskning och vetenskapliga artiklar visar dock på att specialpedagoger 

huvudsakligen arbetar åtgärdande och med enskild undervisning. Syftet med denna studie är 

att dels söka kunskap om hur specialpedagogers arbete kan förstås, i spänningen mellan dessa 

två arbetsinriktningar, hälsofrämjande och åtgärdande, dels visa på vilka hälsofrämjande 

verktyg som framträder i specialpedagogens arbete. 

I studien har kvalitativ halvstrukturerad intervju använts som metod och tre specialpedagoger 

har intervjuats. I bearbetningen av empirin har en fenomenologiskt inspirerad metodansats 

använts. De dominerande teman som framkommit efter bearbetning och tolkning av 

intervjumaterialet är: samarbete, samtal och bemötande vilket visar att specialpedagogers 

arbete kan beskrivas utifrån dessa beteckningar.  

Analysen av de tre temana har gjorts, med fokus på vilka hälsofrämjande verktyg som 

framträder i specialpedagogers arbete. De analysverktyg som använts är Vygotskijs begrepp 

om den proximala utvecklingszonen och mediering. 

Resultat visar att specialpedagogers arbete och hälsofrämjande verktyg handlar om samarbete, 

samtal och bemötande. Om dessa arbetsuppgifter görs, och verktyg används, på ett 

framåtsyftande och utvecklande sätt kan de ses som hälsofrämjande. 

 

Nyckelord: specialpedagogens uppdrag, hälsofrämjande arbete, proximal utvecklings zon, 

mediering, samarbete, samtal, bemötande. 
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1 Inledning 
 

Som ny i rollen som specialpedagog har jag läst Socialstyrelsen och Skolverkets (2014) skrift 

Vägledning för elevhälsan där elevhälsans, och skolans, hälsofrämjande uppdrag betonas med 

hänvisning till Skollagen (2010:800).  

För mig med en grundutbildning som idrottslärare framstår ett hälsofrämjande uppdrag som 

mycket tilltalande. Men vad är hälsofrämjande arbete egentligen? Har hälsofrämjande arbete 

samma innebörd som främjande1 arbete? Min första tanke när jag hör ”hälsofrämjande” är 

vikten av att röra sig och äta ”bra”, jag tänker även på Antonovskys begrepp salutogenes2 och 

Kasam3 men, jag har förstått att hälsofrämjande i kontexten ”elevhälsan” och skola har en 

vidare innebörd. Det vill säga att elevhälsans hälsofrämjande arbete på många olika sätt och 

nivåer ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa 

(Prop. 2009/10:165, s 656).   

Det jag hittills erfarit i min yrkesroll som specialpedagog är att många specialpedagoger, i de 

nätverk jag ingår i, upplever att de främst arbetar åtgärdande. Detta vittnar även forskning och 

en kunskapsöversikt från Skolinspektionen (2014) om. Skolinspektionens granskningar av 

tillgången till elevhälsa visar bland annat att elevhälsan lider av tidsbrist vilket gör att det 

förebyggande- och hälsofrämjande arbetet är svårt att hinna med. Vidare kan man i denna 

kunskapsöversikt läsa att: 

Konsekvenserna kan bli att skolorna prioriterar det individuellt inriktade åtgärdande arbetet på bekostnad av det 

generellt inriktade förebyggande och hälsofrämjande arbetet (Skolinspektionen 2014, s 2). 

Med detta som utgångspunkt har jag kommit att intressera mig för hur relationen mellan 

kravet på ett hälsofrämjande arbete och upplevelsen av ett åtgärdande arbete kan ta gestalt i 

specialpedagogers arbetsuppgifter. Mitt intryck är att det finns en spänning mellan dessa två 

arbetsinriktningar, där åtgärdande arbete förefaller vara i motsatsställning till hälsofrämjande 

arbete. Såväl de nu gällande styrdokumenten som den svenska pedagogiska praktiken i ett 

historiskt perspektiv accentuerar hälsofrämjande- och förebyggande arbete inom skolan. 

Dessutom ska det hälsofrämjande arbetet, enligt Skollagen 2010:800, vara specialpedagogens 

                                                           
1 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 1 Skolans värdegrund och uppdrag. Se s 7 i 
denna text. 
 
2  Antonovsky (1991). 
3  Antonovsky (1991). 
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främsta uppdrag samtidigt som det finns mycket som tyder på att vi, skolans 

specialpedagoger, främst arbetar åtgärdande. Detta, menar jag, påvisar relevans i det 

specialpedagogiska verksamhetsområdet. Det är just detta dilemma som föreliggande studie 

har som ambition att undersöka; vad hälsofrämjande arbete kan vara, hur detta arbete beskrivs 

och hur olika specialpedagoger arbetar hälsofrämjande. Om det är så, som ett flertal 

avhandlingar, kunskapsöversikter från Skolinspektionen och mina erfarenheter från samtal 

med specialpedagoger visar, att betoningen för det specialpedagogiska arbetet ligger i 

åtgärdande insatser, kan man ställa frågan: Hur kan då en förskjutning ske mot ett 

hälsofrämjande och förebyggande arbete? Att söka svar på denna fråga menar jag är ett led i 

att undersöka om specialpedagogens uppgift är att arbeta hälsofrämjande och för god hälsa för 

alla snarare än att bara åtgärda det som gått fel för vissa individer. Dessutom kan ovan 

nämnda frågeställningar förtydliga specialpedagogens roll i det hälsofrämjande arbetet. 

Mer konkret har studien ambitionen att undersöka hur specialpedagogens arbete kan förstås i 

spänningen mellan hälsofrämjande och åtgärdande arbete.  Med utgångspunkt i 

styrdokumentens krav på ett hälsofrämjande arbete har studien även ambitionen att visa på 

möjliga verktyg för specialpedagogers arbete i den riktningen. 

2 Syfte och frågeställning 
 

Denna studie syftar till att söka kunskap om hur specialpedagogens arbete kan förstås i 

spänningen mellan hälsofrämjande- och åtgärdande arbete. En ambition med studien är 

dessutom att bidra med exempel på verktyg som kan användas i specialpedagogers 

hälsofrämjande arbete. 

Således är denna studies frågeställningar: 

 Hur kan specialpedagogers arbete förstås i spänningen mellan hälsofrämjande och 

åtgärdande arbete? 

 Vilka hälsofrämjande verktyg framträder i specialpedagogers arbete i spänningen 

mellan hälsofrämjande och åtgärdande arbete?  
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2.1 Relevans för det specialpedagogiska verksamhetsområdet 
 

Enligt Skollagen (2010:800) 2 kap 25 § ska specialpedagogens främst arbeta förebyggande 

och hälsofrämjande. Samtidigt visar forskning och en kunskapsöversikt från Skolinspektionen 

(2014) på att specialpedagoger upplever att de främst arbetar åtgärdande. Dessutom visar 

tidigare forskning på specialpedagogens arbete/uppdrag som ett forskningsfält och 

hälsofrämjande arbete som ett annat. Denna studie kan sägas hamna mellan dessa 

forskningsfält och kan ses som att studien förenar forskningsfälten. Detta menar jag påvisar 

relevans för denna studie i det specialpedagogiska verksamhetsområdet. Det vill säga söka 

kunskap om hur specialpedagogers arbete kan förstås i spänningen mellan hälsofrämjande och 

åtgärdande arbete och vilka hälsofrämjande verktyg som framträder, i denna studies, 

specialpedagogers beskrivningar av sina respektive arbeten.  

3 Bakgrund  
  

För att förtydliga och få ökad förståelse kring hälsofrämjande arbete i skolan och 

specialpedagogens arbete och uppdrag inom skolan, redovisas i följande kapitel en kortfattad 

historik och en sammanfattning av vad som står att läsa i gällande styr- och policydokument 

kring nämnda områden.  

 

3.1 Hälsofrämjande arbete, specialpedagogens uppdrag och specialpedagogisk 

kompetens i elevhälsan 

 

Enligt Ingrid Hylander (2011)  är hälsofrämjande arbete i skolan på intet sätt nytt. Redan i 

mitten på 1800-talet då skolhälsovården, som det då hette, etablerades var dess 

hälsofrämjande- och förebyggande arbetet det primära.  Detta i en tid då de stora 

hälsoproblemen för barn och ungdomar var infektionssjukdomar och undernäring. De 

funktioner som då fanns inom skolhälsovården var skolsköterskor och skolläkare. Senare, 

under 1900-talets första hälft, blev skolhälsovården en del av det nationella folkhälsoarbetet. 

Skolan ansågs ha en viktig roll i arbetet att förmedla sunda levnadsvanor parallellt med 

skolans huvudsakliga uppgift, att förmedla ”boklig” kunskap. Skolhälsovården kom, under 

1950-talets senare hälft att kompletteras med ”den särskilda elevvården”, det vill säga 

kuratorer och psykologer, med fortsatt hälsofrämjande uppdrag som främsta uppgift.  
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I och med Skollagen 2010:800 samlades skolhälsovården, ”den särskilda elevvården” och de 

specialpedagogiska insatserna under benämningen elevhälsa. Det hälsofrämjande uppdraget 

förtydligades ytterligare då Socialstyrelsen & Skolverket (2014) i dag menar att elevhälsan 

ska användas som ett verktyg i skolans hälsofrämjande arbete för att stödja elevernas 

utveckling mot utbildningens mål. Det hälsofrämjande arbetet syftar till att stärka eller 

bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Vidare hävdas att 

elevhälsans arbete ska bida till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling 

och hälsa (Prop. 2009/10:165, s. 656). Enligt Socialstyrelsen & Skolverket (2014) innebär 

detta att arbeta med elevernas delaktighet och självkänsla bland annat genom att arbeta med 

skolans värdegrundsarbete och arbeta mot kränkande behandling.  

Specialpedagogens uppdrag 

Specialpedagogrollen är ett nytt fenomen sett ur ett skolhistoriskt perspektiv. Under slutet av 

1980-talet tillkom en ny specialpedagogutbildning. Syftet med denna utbildning är att utbilda 

specialpedagoger med ett vidare ansvarsområde än det som speciallärarna haft. Tanken var att 

specialpedagogerna bland annat skulle ersätta speciallärarna som haft en särskild funktion 

främst för elever med läs- och skrivsvårigheter (Hylander 2011och Thors 2008).  Denna 

utbildning infördes samtidigt som kommunaliseringen av svensk skola genomfördes. Mara 

Westling Allodi (2005) beskriver kommunaliseringen som en decentralisering där 

kommunerna har en stor frihet när det gäller såväl utformning som organisation av stöd till 

eleverna. Det menar hon innebär att den specialpedagogiska verksamheten kan äga rum i 

samarbete med skolans arbetslag, utformad som speciella klasser eller grupper eller som 

fristående enheter.  

Den utbildningspolitiska tanken med specialpedagogrollen är att fylla behovet av 

generalistkunskap och utveckla samverkan och samarbete inom arbetslag och mellan hem och 

skolan för att eleven ska få adekvat stöd, SOU (1999:63). Tanken om ”generalistkunskap” är 

dessutom i enlighet med Thomas Skrtic (1991) som menar att lärare med olika 

expertkompetenser var för sig möter elever ser Skrtic (1991) gemensam problemlösning som 

grund. I denna problemlösning samarbetar personer med olika kompetenser.    

Eva Björck-Åkesson (2008) och Christina Thors (2008) hävdar att synen på elever och deras 

olikheter är grunden till specialpedagogutbildningen, som i motsats till 

speciallärarutbildningens inriktning på specialundervisning av elever enskilt eller i grupp, 

även ge kompetens i pedagogisk handledning och utveckling av lärandemiljöer. 



 

5 
 

Specialpedagogen skulle då tillsammans med skolledarna bli nyckelpersoner i arbetet att 

identifiera elever i svårigheter och organisering av särskilt stöd.  

Enligt Désirée von Ahlefeld Nisser (2009) är specialpedagogens roll allt sedan funktionen 

introducerades, i början av 90-talet, att arbeta handledande och inte undervisa, detta för att 

komma ifrån segregerande lösningar för elever i behov av särskilt stöd. Birgitta Lansheim 

(2010) menar dock att specialpedagoger sällan arbetar med skolutveckling och handledning 

utan snarare med specialundervisning enskilt eller i ”liten grupp”. Det är också detta som har 

visat sig vara de förväntningar som finns på specialpedagogen, att arbeta med 

specialundervisning med enskilda elever alternativt i ”liten grupp”.  

I början på 2000-talet, i samband med att Lansheim skrev sin avhandling, föreslog SOU: 

2000:19 att skolhälsovården och den särskilda elevvården (skolkurator och skolpsykolog) 

skulle gå samman till en verksamhet som även skulle innefatta ”specialpedagogisk 

kompetens”, dessa tre funktioner (skolhälsovården, den särskilda elevvården och 

specialpedagogisk kompetens) föreslogs få namnet elevhälsa.  Tio år senare, i och med 

Skollagen (2010:800) kom detta att ske, det vill säga att skolhälsovården, den särskilda 

elevvården och de specialpedagogiska insatserna samlades under benämningen elevhälsa. 

Enligt Hylander (2011) tillhör specialpedagogen den yrkeskategori som har den mest centrala 

rollen i elevhälsan genom arbetsuppgifter inom alla domäner. Hylander (2011) menar 

dessutom att specialpedagogen är den, inom elevhälsan, som i störst utsträckning förordar 

samverkan. 

Specialpedagogisk kompetens i elevhälsan 

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 

Syftet med en samlad elevhälsa är att öka samverkan mellan dess olika kompetenser och 

fortsatt betona det hälsofrämjande och förebyggande arbetet Skollagen (2010:800). Att arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande har, enligt Hylander (2011), gjorts sedan mitten på 1800-

talet. Det nya är ”samverkan” och den ”specialpedagogiska kompetensen” i elevhälsan. Vad 

specialpedagogiska insatser och specialpedagogisk kompetens innebär förklaras i Skollagen 

(2010:800) enligt följande:  

Vidare ska finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser 

kan tillgodoses (Skollagen 2010:800, s 24). 

”Specialpedagogiska insatser” har likväl, enligt Socialstyrelsen & Skolverket (2014) och 

Hylander (2011) getts i skolan sedan början av 1900-talet, då i form av så kallade 
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”hjälpklasser”, som det hette på den tiden. På 60-talet infördes en statligt reglerad 

speciallärarutbildning som 1989 ersattes av en specialpedagogutbildning. Sedan 2008 finns 

både en speciallärar- och specialpedagogutbildning vilket kan uppfattas som att beslutsfattare 

anser att båda kompetenserna behövs i svensk skola (Thors 2008). Specialpedagogisk 

kompetens förklaras i Skollagen 2010:800 som en ”insats i elevhälsan” och syftar inte på en 

särskild yrkeskategori vilket kan vara problematiskt för en utbildad specialpedagog. Detta 

eftersom den specialpedagogiska insatsen/uppgiften således kan innehas av en speciallärare, 

en specialpedagog eller en rektor med särskilt ansvar för de specialpedagogiska insatserna 

vilket innebär att specialpedagogrollen kan uppfattas som väldigt diffus eller som en 

profession med ett stort friutrymme. Centralt i specialpedagoguppdraget, den 

specialpedagogiska kompetensen, är emellertid förmåga att utveckla samverkan och 

samarbete vilket framkommer i (SOU 1999:63 och Göransson m fl 2015) 

specialpedagogprogrammets kursmål. 

 

3.1.1  Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att hälsofrämjande arbete inom skolan har funnits sedan 

folkskolan infördes på 1840-talet. Hälsofrämjande arbete har utvecklats från 1840-talets 

inriktning mot fysisk hälsa till att i dag betyda utvecklande av miljöer som främjar elevernas 

lärande, utveckling och hälsa. Det hälsofrämjande arbetet syftar till att stärka eller bibehålla 

människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande (Hylander 2011, Socialstyrelsen & 

Skolverket 2014 och SOU 1999:63). Specialpedagogens uppdrag är att fylla behovet av 

generalistkunskap och utveckla samverkan och samarbete bland annat inom arbetslag och 

mellan hem och skola. I uppdraget ingår även handledning, utvecklande av lärmiljöer och 

organisering av särskilt stöd (Björck-Åkesson 2008 och Thors 2008). Lansheim (2010) menar 

dock att specialpedagoger sällan arbetar med skolutveckling och handledning utan snarare 

med specialundervisning med enskilda elever alternativt i ”liten grupp”. 

Specialpedagogisk kompetens förklaras i Skollagen 2010:800 som en kompetens som 

tillgodoser elevers behov av specialpedagogiska insatser. Specialpedagogisk kompetens inom 

elevhälsan innebär dessutom att arbeta hälsofrämjande och ha förmåga att samverka och 

samarbeta.  
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3.2 Hälsofrämjande arbete och specialpedagogens uppdrag enligt styr- och 

policydokument 
 

I en kunskapsöversikt från Kungliga Vetenskapsakademin (Gustafsson m fl 2010), har 

sambandet mellan lärande och hälsa belysts. Den visar att god hälsa leder till ökat 

välbefinnande och därmed bättre förutsättningar för lärande. Men, kunskapsöversikten visar 

även på det omvända, att lärande i sig, att gå ut skolan med godkända betyg leder till minska 

ohälsa senare i livet. Detta är ett exempel, som jag menar, åskådliggör betydelsen av att ha ett 

hälsofrämjande förhållningssätt i skolan. I följande text kommer det hälsofrämjande 

uppdraget och specialpedagogens uppdrag att presenteras enligt styrdokumenten Skollagen 

2010:800, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2011) 

och policydokumentet Vägledning för elevhälsan (Socialstyrelsen & Skolverket 2014). 

Skollagen 

Elevhälsans hälsofrämjande roll har förtydligats i Skollagen 2010:800. Enligt 2 kap 25§ ska 

elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 

Elevhälsan, och därmed specialpedagogen, ska främst arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande. Dessutom ska varje elev i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan 

erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Varje elev i 

sameskolan ska erbjudas minst två hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. 

Hälsobesöken ska vara jämt fördelade under skoltiden och eleven ska även mellan 

hälsobesöken erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller. 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr -11) 

Vidare kan man i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr -11 

(SKOLFS 2010:37) kapitel 1 ”Skolans värdegrund och uppdrag” läsa om elva av skolans 

främjande uppdrag, där specialpedagogen kan ha en betydande roll.  

Dessa är:  

- att skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära  

- att var och en som verkar inom skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde 

- att skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse 

- att undervisningen ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenhet, språk och kunskaper 

- att skolan aktivt och medvetet ska främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter 
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- att skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper 

och värden 

- att skolan i samarbete med hemmen ska främja elevens allsidiga personliga utveckling till aktiva, 

kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare 

- att skolan ska främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i 

samhället 

- att skolan ska arbeta för att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap 

- att skolan ska ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden   

- att skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling” (Lgr-11, s 7-10). 

 

Min tolkning av innebörden av dessa uppdrag är att de har relevans för min studie utifrån sin 

betoning på det främjande uppdraget. Dessutom står att ”skolans uppdrag att främja lärande 

förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är 

viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker” (Lgr -11, s10).  

Vägledning för elevhälsan 

Ett policydokument som behandlar det hälsofrämjande arbetet i skolan är Vägledning för 

elevhälsan (Socialstyrelsen & Skolverket 2014).  Detta policydokument definierar 

hälsofrämjande arbete som ett arbete med syfte att stärka eller bibehålla människors fysiska, 

psykiska och sociala välbefinnande genom delaktighet och god självkänsla. 

Vidare betonas elevhälsans, och därmed specialpedagogens, hälsofrämjande och 

förebyggande uppdrag på olika nivåer, organisations-, grupp- och individnivå. Socialstyrelsen 

& Skolverket (2014) hävdar att elevhälsan ska användas som ett verktyg i skolans 

hälsofrämjande och förebyggande arbete och i skolans arbete med att stödja elevernas 

utveckling mot utbildningens mål. Exempel på hälsofrämjande arbete som ges är samarbete 

med rektor och övrig personal vid utbildningsinsatser och organisationsplanering. Ytterligare 

förslag är att elevhälsan kan bidra med sin kompetens i arbetet med att skapa en god 

lärandemiljö och ett gott skolklimat. Information från hälsosamtalen kan fungera som 

underlag till hälsofrämjande skolutveckling. 

3.2.1  Sammanfattning  

   

Elevhälsans hälsofrämjande roll har förtydligats i Skollagen 2010:800 och ska omfatta 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Enligt 

Socialstyrelsen & Skolverket (2014) definieras hälsofrämjande arbete som ett arbete med 
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syfte att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande genom 

delaktighet och god självkänsla. Vidare hävdas att elevhälsan ska användas som ett verktyg i 

skolans hälsofrämjande arbete genom att bidra med sin kompetens i arbetet att skapa en god 

lärandemiljö och ett gott skolklimat.  

 

4 Tidigare forskning 
 

För att närma mig det forskningsfält jag valt, hur specialpedagogers arbete (i spänningen 

mellan hälsofrämjande och åtgärdande arbete) kan förstås har jag använt mig av databasen 

LIBRIS, söktjänsten Google scholar och avhandlingar.se. För att systematiskt söka igenom 

fältet har sökord som schoolhealth service, promote, engourage, special education, 

åtgärd*,specialped*, hälsofrämj* använts. Detta fick till följd att, som jag förstår det, att 

forskningsfältet för min studie kan ses som två forskningsfält där specialpedagogers arbete 

förefaller vara det ena och hälsofrämjande arbete det andra.  Jag är medveten om att det finns 

betydligt fler avhandlingar som skulle kunnat bidra som tidigare forskning för min studie. De 

som redovisas i följande text, menar jag är av särskild vikt för denna studie och de 

vetenskapliga referenserna har valts utifrån ambitionen att placera föreliggande studie i fältet 

eller, som det visat sig, mellan två forskningsfält. Således kan denna studie ses som förenande 

av dessa forskningsfält med sin ambition att söka svar på hur specialpedagogers arbete kan 

förstås i spänningen mellan hälsofrämjande och åtgärdande arbete och vilka hälsofrämjande 

verktyg som framträder i detta arbete. 

Min strävan har varit att hitta avhandlingar skrivna från 2010 och framåt eftersom det 

hälsofrämjande och specialpedagogiska uppdraget ständigt är i utveckling och fått en förstärkt 

roll i och med i dag rådande styr- och policydokument (Skollagen 2010:800, Socialstyrelsen 

& Skolverket 2014). 

I kontrast till styr- och policydokuments betoning på hälsofrämjande arbete visar forskning på 

att specialpedagoger främst arbetar åtgärdande.  Lansheim (2010) skriver i sin avhandling 

Förståelser av uppdraget specialpedagog Blivande och nyblivna specialpedagogers 

yrkeslivsberättelser att specialpedagogiska insatser ofta har karaktären av akuta punktinsatser 

och att undervisning är den primära arbetsuppgiften då drygt en tredjedel av alla elever under 

sin grundskoletid tar del av specialpedagogiska insatser, oftast i form av specialundervisning. 
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Informanterna, specialpedagoger och blivande specialpedagoger, i Lansheim (2010) menar 

även att det är viktigt att arbeta nära skolledningen och ingen motsätter sig betydelsen av att 

arbeta handledande och utvecklande men de flesta är av uppfattningen att här och nu är det 

undervisning som måste till. De andra uppgifterna får komma så småningom. Vidare menar 

Lansheim att det mandat som tilldelas specialpedagogen är starkt kopplat till hur den 

specialpedagogiska verksamheten organiseras.  

I forskningsrapporten Speciella yrken? Specialpedagogers och speciallärares arbete och 

utbildning av Kerstin Göransson, Gunilla Lindqvist, Nina Klang, Gunnlaugur Magnusson & 

Claes Nilholm (2015) menas att drygt 50 % av specialpedagogers arbete innefattar 

individuellt stöd till enskilda elever utanför den reguljära klassen övrig tid ägnas åt 

administrativa och praktiska arbetsuppgifter på bekostnad av ”långsiktigt arbete”. Vidare 

hävdas att hur specialpedagogers arbetsuppgifter är fördelade beror på lokala 

skolförhållanden. 

I doktorsavhandlingen Who should do what to whom? Occupational group’s views on special 

needs har Gunilla Lindqvist (2013) funnit att flera av yrkesgrupperna förskollärare, 

assistenter, specialpedagoger, speciallärare, klass- och ämneslärare anser att specialpedagoger 

ska ägna sig åt individuellt inriktad specialundervisning och handledning för arbetslag och 

lärare. Få i alla yrkesgrupper, förutom specialpedagogerna, menar att specialpedagogerna ska 

arbeta med organisationsutveckling. Förskolechefer och rektorer svarade att specialpedagoger 

bör arbeta med handledning, dokumentation och organisationsutveckling. Vid redovisning av 

de två gruppernas separata svar visar det sig att rektorer i grundskolan oftare svarade att de 

anser att specialpedagogerna ska arbeta med individuell specialundervisning och 

förskolecheferna svarade mer frekvent att specialpedagogerna ska ägna sig åt 

organisationsutveckling.  

Till skillnad från ovan redovisade avhandlingar menar Désirée von Ahlefeld Nisser (2009) att 

specialpedagogens roll allt sedan funktionen introducerades, i början av 90-talet, är att arbeta 

handledande och inte undervisa för att komma ifrån segregerande lösningar för elever i behov 

av särskilt stöd. von Ahlefeld Nisser menar i sin avhandling Vad kommunikation vill säga En 

iscensättande studie om specialpedagogers yrkesroll och kunskapande samtal att hon 

synliggjort specialpedagogen som länk och/eller medlare mellan olika samverkansparter 

såsom olika myndigheter, organisationer, olika yrkesgrupper och föräldrar/vårdnadshavare. 

Vidare hävdas att specialpedagoguppdraget innebär att ha en förmåga att navigera mellan 

olika sätt att tala om barn/ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd och ha kunskap om 
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olika perspektiv liksom en förmåga till etiska överväganden. Dessutom krävs förmågor hos 

specialpedagogen att handla kommunikativt på flera nivåer; organisations-, grupp- och 

individnivå.  

En avhandling som antar ett tydligt hälsofrämjande perspektiv är Maria Warnes avhandling 

Där eleverna är Ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande miljö för hälsa. 

Warne (2013) menar i sin avhandling att skolan kan betraktas som elevernas arbetsplats, 

således är ”skolan” elevernas arbetsmiljö som kan påverka deras hälsa i positiv och negativ 

riktning. Vidare hävdar författaren att elevers psykiska hälsa influeras av klassrumsmiljön, det 

psykosociala arbetsklimatet och den sociala strukturen i området. Andra faktorer som visat sig 

ha påverkan på elevers hälsa är relationen till lärare och klasskamrater. Informanterna i 

undersökningen, 1527 elever i årskurs 6-9, menar att faktorer som främjar hälsa och lärande 

är relaterade till bemötande, personligt och pedagogiskt stöd samt möjlighet till återhämtning.  

Avhandlings resultat visar på att det finns behov av mer kunskap om hur skolan kan bidra till 

ungas hälsa och till att minska hälsoskillnader relaterade till kön och socioekonomisk 

bakgrund för att undgå att hamna i åtgärdande arbete utifrån kunskapen att god hälsa leder till 

ökat välbefinnande och därmed bättre förutsättningar för lärande.  

Vidare angående det hälsofrämjande arbetet finns Marie Golsäters (2012) avhandling 

Hälsosamtal som metod att främja barns och ungdomars hälsa - en utmanande uppgift. I 

denna avhandling berörs alla elever i årskurserna 4, 7 och första året på gymnasiet. Där blir 

alla barn, i de tre årskurserna, sedda och resultatet av hälsosamtalen kan därmed enligt 

Golsäters forskning fungera som grund för skolans hälsofrämjande arbete. Golsäters (2012) 

avhandling handlar om strukturerade samtal, hälsosamtal i förutbestämda årskurser vilket är 

lagstadgade. Dessa samtal ligger inom ramen för skolsköterskans arbetsområde då 

skolsköterskan är den enda kategori som har lagstöd för att utföra hälsofrämjande- och 

förebyggande insatser genom hälsosamtal i tre årskurser. Tanken är att resultaten från 

hälsosamtalen kan användas som grund för skolans, och därmed specialpedagogens 

hälsofrämjande arbete på såväl organisations- som grupp- och individnivå. 

Utifrån ett av denna studies intresseområden ”hur specialpedagogers arbete kan förstås i 

spänningen mellan hälsofrämjande och åtgärdande arbete” har jag även valt att ta med 

doktorsavhandlingen Eleven och lärandemiljö - en studie av barns lärande med fokus på 

läsning och skrivning av Ia Nyström (2002). Valet av denna avhandling grundar sig i Warne 

(2013) som betonar miljön som en viktig påverkan av elevers hälsa. Nyström (2002) skriver 
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att hon under sitt arbete med avhandlingen allt mer kommit att fundera över miljöns innebörd 

för lärande och välmående. I detta arbete har Vygotskij och hans teorier haft stor betydelse då 

författaren menar att Vygotskij förordar skapande av undervisning anpassad till barns olika 

förutsättningar och kulturell bakgrund. Vidare menar Nyström (2002) att det sociokulturella 

perspektivet har hjälp henne att förstå lärandemiljöns betydelse, att skapa miljöer där eleverna 

blir delaktiga och får stöd i sin utveckling och att utveckling och lärande sker i ett socialt 

sammanhang genom interaktion och kommunikation på individ- som gruppnivå. 

4.1 Sammanfattning 
 

Tidigare forskning visar på att specialpedagogiska insatser ofta har karaktären av akuta 

punktinsatser och att undervisning, med enskilda elever, är den primära arbetsuppgiften då 

drygt en tredjedel av alla elever under sin grundskoletid tar del av specialpedagogiska 

insatser, oftast i form av specialundervisning. Skolledare, förskolechefer och rektorer, och 

specialpedagoger anser i högre utsträckning än förskol-, klass- och ämneslärare att 

specialpedagoger bör arbeta handledning, dokumentation och organisationsutveckling 

(Lindqvist 2013). 

Vidare hävdas att, hur specialpedagogers arbetsuppgifter är fördelade beror på lokala 

skolförhållanden och hur den specialpedagogiska verksamheten organiseras (Lansheim, 2010, 

Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm, 2015 och Lindqvist, 2013) 

von Ahlefeld Nisser (2009) menar att specialpedagoger främst ska arbeta handledande. Hon 

hävdar i sin avhandling att hon synliggjort specialpedagogen som länk och/eller medlare 

mellan olika samverkansparter såsom olika myndigheter, yrkesgrupper och 

föräldrar/vårdnadshavare. 

Faktorer som visat sig ha påverkan på elevers hälsa enligt Warne (2013) är främst 

(arbets)miljön men även relationen mellan lärare-elev och elev-elev. Vidare hävdas att 

ytterligare en hälsofrämjande faktor anses vara relaterad till bemötande. Golsäter (2012) 

menar att hälsosamtal kan användas som grund för skolans hälsofrämjande arbete. 

Utifrån det sociokulturella perspektivet (med Vygotskijs arbete om utveckling som 

dominerande inspirationskälla) förstår Nyström (2002) miljöns innebörd för lärande och 

välmående. Vygotskij och hans teorier har haft stor betydelse då författaren menar att 

Vygotskij förordar skapande av undervisning anpassad till eleverna olika förutsättningar och 
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kulturell bakgrund; det vill säga att skapa miljöer där eleverna blir delaktiga och får stöd i sin 

utveckling.  

Tidigare forskning, kan sägas, visar på två forskningsfält där specialpedagogers arbete är de 

ena och hälsofrämjande arbete det andra. Denna studie placeras mellan dessa forskningsfält 

och kan sägas förena dem. 

 

5 Den proximala utvecklingszonen och mediering – studiens 

analytiska verktyg 

 

Lev Vygotskijs (1978) begrepp den proximala utvecklingszonen innebär att lärande och 

utveckling ses som en ständigt pågående process. När en individ befinner sig i den proximala 

utvecklingszonen är han/hon som mest mottaglig för ny kunskap, vilket med stöd i rådande 

policydokument (Socialstyrelsen & Skolverket 2014), kan ses som en hälsofrämjande miljö. 

Vidare hävdas att lärande handlar om vilka förutsättningar och det stöd en individ får från 

omgivningen. Vygotskij anser att läraren har en avgörande roll för elevens utveckling. Med 

mediering menas att vi människor använder verktyg eller redskap för att förstå och kunna agera 

i vår omvärld. Med detta som utgångspunkt menar jag att dessa begrepp har relevans som 

verktyg för att analysera denna studies resultat och på så sätt se vilka hälsofrämjande verktyg 

som framträder ur denna studies specialpedagogers beskrivningar av sina respektive arbeten. 

Det vill säga, att jag använder Vygotskijs begrepp om den proximala utvecklingszonen och 

mediering som analysverktyg för att finna och definiera hälsofrämjande verktyg. 

I texten nedan beskrivs dessa begrepp, den proximala utvecklingszonen och mediering. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

5.1 Den proximala utvecklingszonen 
 

Vygotskijs menar att den proximala utvecklingszonen innebär att lärande och utveckling ses 

som en ständigt pågående process. När en individ befinner sig i den proximala 

utvecklingszonen är han/hon som mest mottaglig för ny kunskap, i denna zon är möjligheten 

till lärande optimala, det är varken för lätt eller för svårt. Lärande handlar alltså om vilka 

förutsättningar och det stöd en individ får från omgivningen/miljön. Vygotskij lär ha sagt: 
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Så är även läraren å ena sidan organisatör och ledare av den sociala uppfostringsmiljön, och å andra sidan en del 

av denna miljö (Lindqvist 2013, s 76). 

Anne-Marie Körling (2011) belyser den proximala utvecklingszonen som en sätt att förhålla 

sig till Lgr -11, där vi kan läsa formuleringar såsom ”Skolan ska främja elevernas harmoniska 

utveckling” (Lgr -11, s 20). För att ge bästa inramning åt denna process betonar Körling 

(2011) miljöns betydelse, exempelvis hur eleverna är placerade i klassrummet. Författaren 

hävdar att hon betraktar klassrummet som en del av utvecklingszonen där miljön skapar 

förutsättningar för elevens lärande. Vygotskij (1978) menar att för att en människa ska 

utvecklas optimalt är det viktigt att han/hon definieras positivt så att han/hon blir uppfattat av 

andra och av sig själv som en person med utvecklingsmöjligheter. Vygotskij menar att det då 

skapas en inställning av hopp, motivation och drivkraft. Enligt Vygotskijs teori om den 

optimala utvecklingszonen söker man efter möjligheter istället för att söka efter fel och brister 

vilket är en förutsättning när man vill skapa ett socialt klimat växt och utveckling.  Detta 

resonemang överensstämmer med Antonovskys tankar om att se till det friska, det vill säga att 

ha ett salutogent förhållningssätt (Antonovsky 1991). Detta förhållningssätt är dessutom 

grunden i inom programmet ”Vägledande samspel” som bland annat referera till Vygotskijs 

teori om den proximala utvecklingszonen, (Hundeide 2009). Vägen in i den proximala 

utvecklingszonen går via mötet mellan elev och lärare, där ”eleven” är den som för tillfället 

kan mindre och ”läraren” den som kan mer, som en viktig samarbetsform vilket innebär att 

delar av ”elevens” utveckling endast kan aktiveras av med hjälp av ”läraren”. Det är, enligt 

Vygotskij (1978), genom guidning som eleven tar till sig kunskap och gör den till sin för att 

sedan använda den på egen hand. Körling (2011) beskriver vägen in i den proximala 

utvecklingszonen som: 

Ingången i utvecklingszonen synliggör något som kan kallas ett begynnande nyfiket anslag kopplat till något 

som finns, sker och genom någon som visar hur…ju äldre eleverna blir, desto färre blir signalerna och kan ibland 

bara handla om mycket subtila gester, också i relation till skolkod som gäller för eleverna. Oavsett hur signalerna 

kan uppfattas ska lärare uppmärksammas och gensvara dem (Körling 2011, s 140). 

Den kritik som riktas mot Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen är att 

Vygotskij inte har skrivit något om rätten att ”befästa”, att få stanna upp och nära sig 

tillräckligt länge på det man kan. Att få vila i själva tillfredsställelsen och glädjen att kunna. 

Att fördjupa det nyss lärda till mer erfaret kunnande (Körling 2011). 
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5.2  Mediering 

 

Med mediering menas att vi människor använder verktyg eller redskap för att förstå och 

kunna agera i vår omvärld. Vygotskij (1999) ansåg att det utmärkande för människan är att 

hon använder sig av två olika slags redskap som kulturen/miljön erbjuder: 

språkliga/mentala/intellektuella och materiella/fysiska för att tänka och kommunicera med. 

Att tänka och kommunicera innebär således, enligt Vygotskij (1999), att människor använder 

sig av kulturella redskap för när de förstår och analyserar omvärlden. Vygotskij uttrycker 

detta som att människor inte upplever omvärlden direkt utan i omvägar med hjälp av 

mediering som redskap. De språkliga redskapen utvecklas alltså inom kulturella gemenskaper 

(miljön). De är inte naturliga utan formas av traditioner, och de ändras och utvecklas. Efter 

hand förändras redskapen liksom kulturen/miljön och vår syn på olika fenomen och händelser. 

Termen kulturellt redskap bygger på att det finns både ett intellektuellt och fysiskt redskap. 

Som exempel kan nämnas att skriva en uppsats, handleda ett arbetslag eller plantera ett träd. 

Trots att det är en viss skillnad på dessa göromål så hävdar Roger Säljö (2014) att det i 

samtliga situationer krävs såväl teoretisk som praktisk kunskap. Enligt den sociokulturella 

teorin är kunskap och färdighet alltid en kombination av teori och praktik. 

Vygotskij (1999) refererar till språket som redskapens redskap. Han menade att det är genom 

kommunikation mellan människor som vi uttrycker oss och språkliga begrepp hjälper oss att 

organisera vår omvärld. Språket finns alltid med oss. Språk ses, ur det sociokulturella 

perspektivet, som ett flexibelt teckensystem med vars hjälp vi kan uttrycka oss, förstå världen 

och fördjupa vår förståelse. Språk har innebörden såväl talat som skrivet språk, men även 

teckensystem som fyller samma funktion som talat och skrivet språk, exempelvis teckenspråk 

och det taktila språket punktskrift.  

Till skillnad från Piaget som såg tänkande och språk som olika och helt oberoende företeelser 

såg Vygotskij (1999) språk och tanke som nära besläktade. Han menade att det är genom 

kommunikation, och särskilt språklig sådan, med andra som vi formas som tänkande 

individer. Men det finns ingen motsättning mellan bild, talat och skrivet språk, de är alla delar 

av vårt sätt att mediera världen, de är dessutom beroende av varandra. det finns inte heller 

någon konflikt mellan olika former av kroppsspråk och språklig kommunikation, dessa 

samverkar när vi kommunicerar. Vidare menas att det är genom språklig mediering vi blir 
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delaktiga i en diskurs, det vill säga i ett samhälles eller i en kulturs syn och förståelse av 

omvärlden.  

Vygotskij (1999) menar, kort sammanfattat, att språket finns mellan människor som ett medel 

för kommunikation. Men det finns också inom människor när vi tänker vilket är Vygotskijs 

princip för hur man ska se på relationen mellan språk och tanke. 

5.3 Sammanfattning 

 

Vygotskij menar att den proximala utvecklingszonen innebär att lärande och utveckling ses 

som en ständigt pågående process. När en individ befinner sig i den proximala 

utvecklingszonen är han/hon som mest mottaglig för ny kunskap, i denna zon är möjligheten 

till lärande optimala, det är varken för lätt eller för svårt. Detta med stöd i rådande 

policydokument (Socialstyrelsen & Skolverket 2014), kan ses som en hälsofrämjande miljö. 

Lärande handlar alltså om vilka förutsättningar och det stöd en individ får från 

omgivningen/miljön. Vägen in i den proximala utvecklingszonen sker i samspel mellan ”elev” 

och ”lärare”. Vygotskij ser läraren som en del av miljön och därmed den som skapar 

förutsättningar för eleverna utveckling och lärande.  

Med mediering menas att vi använder verktyg eller redskap för att förstå och kunna agera i 

vår omvärld. Vygotskij (1999) refererar till språket som redskapens redskap. Han menar att 

det är genom kommunikation mellan människor som vi uttrycker oss och språkliga begrepp 

hjälper oss att organisera vår omvärld. Samtidigt som språket finns mellan människor som 

medel för kommunikation så finns det inom oss när vi tänker. 

Med sina respektive innebörder anser jag att dessa begrepp, den proximala utvecklingszonen 

och mediering, har relevans som verktyg för att analysera denna studies resultat.  Detta för att 

se vilka hälsofrämjande verktyg som framträder ur denna studies specialpedagogers 

beskrivningar av sina respektive arbeten. 
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6 Metodansats och metod 
 

Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) betonar betydelsen av att välja metodansats 

kopplat till studiens syfte för att sedan välja metod för att kunna genomföra datainsamling på 

ett så bra sätt som möjligt.  

Då denna studies syfte är att söka svar på hur specialpedagogers arbete kan förstås i 

spänningen mellan hälsofrämjande och åtgärdande arbete och vilka hälsofrämjande verktyg 

som framträder i specialpedagogers arbete har jag som metodansats för bearbetning och 

tolkning av empirin valt fenomenologiskt inspirerad ansats. Den metod jag valt för 

datainsamling är halvstrukturerad kvalitativintervju. Dessa val framstår för mig som relevanta 

med utgångspunkt i att jag i min studie söker förståelse av specialpedagoger arbete i 

spänningen mellan hälsofrämjande och åtgärdande arbete som kan komma i fråga utifrån 

specialpedagogers egna perspektiv. Mina val av metodansats och metod har sin grund i Kvale 

& Brinkmann (2009) och Andrzej Szklarski (2009).  

Svaren på denna studies huvudfråga, hur specialpedagogers arbete kan förstås i spänningen 

mellan hälsofrämjande och åtgärdande arbete, ligger sedan till grund för analysarbetet av 

studiens underfråga som handlar om vilka hälsofrämjande verktyg som framträder i detta 

arbete. 

I följande kapitel kommer jag först att beskriva den metodansats och metod jag har valt. 

Sedan följer en förklaring på hur jag gjort mitt urval av informanter, och sedan en beskrivning 

av genomförandet av datainsamlingen och hur jag analyserat transkriberad data. 

Avslutningsvis redovisas ett avsnitt om generaliserbarhet, reliabilitet och validitet och 

slutligen behandlas etiska aspekter som tagits i beaktande i studien. 

6.1 Fenomenologiskt inspirerad metodansats 
 

Fenomenologi betraktas av Martyn Denscombe (2009) som ett tillvägagångssätt som betonar 

subjektivitet snarare än objektivitet, beskrivning snarare än analys, tolkning snarare än 

mätning, och medverkan snarare än struktur vidare menar Denscombe ”att fenomenologisk 

forskning i allmänhet har att göra med människors uppfattningar eller åsikter, attityder och 

övertygelser, känslor och emotioner” (Denscombe 2009, s 109). Denscombe argumenterar för 

att dessa benämningar hjälper till att förklara varför fenomenologi som tillvägagångssätt 

frekvent används av forskare inom områden som hälsa och pedagogik. Detta förklarar varför 
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fenomenologi är en del av humanistisk forskning som använder kvalitativa metoder och 

tillvägagångssätt som lägger särskild vikt vid individens upplevelser och personliga 

erfarenheter. Vidare hävdar Denscombe (2009) att fenomenologin, primärt, inte är ute efter 

orsaksförklaringar utan i stället har som ambition att ge en beskrivning av de involverades 

förstahandsupplevelser och erfarenheter. Fenomenologin betraktar människor som kreativa 

uttolkare av händelser vilket ställer krav på forskaren/studenten att vara tydlig beträffande sitt 

eget sätt att förstå världen. För att, i forskningssyfte, få en bild av hur andra ser på världen 

måste de egna övertygelserna temporärt stängas av. Kvale och Brinkmann (2009) förklara 

detta som en strävan att vara så fördomsfri som möjligt och vara medvetet naiv. Thomassen 

(2007) menar att förmågan att vara totalt fördomsfri, eller sätta sig själv inom parentes som 

Edmund Husserl (fenomenologins grundare) uttrycker det, är en av nackdelarna med 

fenomenologin då flera av Husslers anhängare ställer sig tveksamma till. Då vi lever i en 

värld där vi alltid befinner oss i ett sammanhang, historiskt, kulturellt och socialt. En annan 

nackdel anses vara fenomenologiska studiers brist i att de sällan kan göras generaliseringar i 

dessa studier.  

Denscombe (2009) menar att två av fenomenologins fördelar är dess humanism i dess strävan 

att grunda undersökningarna på människors levda erfarenheter och att fenomenologiska 

studier är lämpliga för småskaliga forskningsprojekt. 

Szklarski (2009) anser att fenomenologi som metodansats kan användas när 

forskaren/studenten vill utgå från ett empiriskt material snarare än en teori. Han hävdar även 

att denna metodansats effektivt får fram det utforskade fenomenets essens. Denna studies 

fenomen är specialpedagogers hälsofrämjande och åtgärdande arbete. 

6.2 Kvalitativ halvstrukturerad intervju 
 

Inspirerade av fenomenologin beskriver Kvale & Brinkmann (2009) hur de förstår den 

kvalitativa intervjun utifrån tolv aspekter. Då jag ser dessa aspekter som betydelsefulla för 

mitt förhållningssätt under intervjuerna och av betydelse för studiens resultat väljer jag att ge 

dem stor utrymme i detta kapitel. De tolv aspekterna är: 

Livsvärld: Den kvalitativa intervjun är en metod som ger forskaren/studenten ett privilegierat 

tillträde till människors upplevelser av händelser och fenomen. 

Mening: Intervjun söker förstå och beskriva meningen i centrala teman. Intervjuaren 

registrerar och tolkar det som sägs och sättet det sägs. Intervjuaren kan försöka formulera det 
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underförstådda genom att ställa ”kontrollfrågor” till intervjupersonen och kanske få 

omedelbar bekräftelse på om tolkningen är riktig eller ej. 

Det kvalitativa: Ambitionen är att erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa 

aspekter i intervjupersonens värld. Precisionen i beskrivningen och skärpa i tolkningen av 

meningen är det samma som exaktheten i en kvantitativ intervju. 

Det deskriptiva: Fokus för intervjuare ligger på att erhålla nyanserade beskrivningar, 

upplevelser och känslor av ett fenomen från intervjupersonen. 

Det specifika: Det är beskrivningar av specifika situationer som är intressanta, inte allmänna 

åsikter. 

Medveten naivitet: Intervjuaren bör vara nyfiken och lyhörd för såväl det som sägs som det 

som inte sägs. 

Fokusering: Intervjuaren leder, genom öppna frågor, den intervjuade till vissa teman men inte 

till bestämda uppfattningar om dessa teman. 

Mångtydighet: Målet är inte att komma fram till entydiga innebörder hos teman. Det är 

intervjuarens uppgift att klargöra om mångtydiga uttalanden beror på brister i 

kommunikationen i intervjusituationen eller om de speglar intervjupersonens situation. 

Förändring: Intervjun kan vara en lärprocess såväl för intervjuaren som för intervjupersonen. 

Intervjupersonen kan under intervjun förändra sin beskrivning av ett visst tema då hon kan ha 

upptäckt nya aspekter hos temat och se sammanhang hon tidigare inte varit medveten om. 

Känslighet: Olika intervjuare kan utifrån samma intervjuguide komma fram till olika 

påståenden om samma tema beroende på deras skiftande känslighet för och kunskap om 

ämnet för intervjun. 

Mellanmänsklig situation: Den kvalitativa forskningsintervjun är ett utbyte av synpunkter där 

kunskapen konstrueras i samspel mellan två människor, i en specifik situation. Med en annan 

intervjuare kan de skapas en annan interaktion och produceras en annan kunskap. Intervjuaren 

och intervjupersonen påverkar varandra ömsesidigt. Intervjuaren bör vara medveten om 

eventuella etiska överträdelser av intervjupersonens personliga gränser. 

Positiv upplevelse: En väl genomförd intervju kan vara berikande för intervjupersonen som 

kan vinna nya insikter. Det sker förmodligen inte varje dag att bli lyssnad på, visad lyhördhet 

och förståelse under en timmes tid.   
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Att en intervju är halvstrukturerad betyder, enligt Kvale & Brinkmann (2009) och Denscombe 

(2009) att den varken är ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär, den kan liknas 

vid ett vardagssamtal med syfte och specifik teknik där intervjuaren är flexibel genom att låta 

den intervjuade utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de ämnen som den intervjuade 

tar upp. Mitt sätt att förhålla mig till Kvale och Brinkmanns tolv aspekter under intervjun var 

att jag främst tänkte på intervjupersonernas berättande, deras beskrivningar och upplevelser. 

Konsekvenser av mitt sätt att intervjua, utifrån ovannämnda aspekter, behandlas vidare i 

metoddiskussionen. 

 

6.3 Urval 
 

Då jag är metodologiskt inspirerad av ett fenomenologiskt tillvägagångssätt i min metodansats 

har jag valt att vara så förutsättningslös som möjligt i mitt urval av intervjupersoner (Kvale 

och Brinkmann 2009, Thomassen 2007). Jag ställde frågan om medverkan till ett flertal 

skolor/rektorer utan tanke på urval. Rektorerna förmedlade frågan om medverkan till skolans 

specialpedagog och förmedlade sedan kontakten. Jag fick jakande svar om medverkan från 

fyra, enligt rektorerna, specialpedagoger. 

Det visade sig dock att en var utbildad speciallärare och enbart arbetade med enskild 

undervisning. Då denna information framkom under intervjun valde jag att betrakta denna 

intervju som, ytterligare, en provintervju, således är detta samtal inte bearbetat eller med i 

resultatet. Ytterligare två var utbildade speciallärare under 70- och 80-talet (då 

specialpedagogutbildningen inte fanns) men arbetar som specialpedagoger och en var utbildad 

specialpedagog och var anställd som specialpedagog. Antalet intervjuer grundar jag i att det 

enligt en fenomenologisk inspirerad metodansats inte är antalet intervjuer utan djupet i 

intervjuerna som är av betydelse (Kvale & Brinkmann 2009).   

Nedan följer en presentation av denna studies informanter som benämns Kerstin, Anna och 

Marita: 

Kerstin har arbeta med samma målgrupp elever under, i stort sett, hela sitt yrkesverksamma 

liv vilket är cirka 40 år. Hon har en grundutbildning som förskollärare och hon har arbetat 

som konsulent inom särskolan i en av Sveriges kommuner. På 80-talet utbildade sig Kerstin 

till speciallärare och hon har sedan dess bland annat arbetat som rådgivare inom SPSM 
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(Specialskolemyndigheten) i 9 år. Sedan hösten 2014 arbetar hon som specialpedagog på en 

skola (där intervjun hålls) där hon främst arbetar mot förskoleklasserna till och med årskurs 4. 

Anna har arbeta i 42 år på samma skola. Hon har en grundutbildning som mellanstadielärare 

men utbildade sig under 70-talet till speciallärare. Under sin tid på skolan har Anna under 

kortare perioder haft andra tjänster såsom studierektor och handläggare inom ett projekt då 

skolan skulle byggas om. Tjänsten som specialpedagog har Anna haft i 5-10, 5 år som 

deltidstjänst och de senaste 5 åren på heltid. 

Marita utbildade sig först till förskollärare och arbetade som det under en väldigt kort tid då 

hon inom två år efter avslutad förskollärarutbildning var utbildad lärare vilket hon arbetade 

som i 5 år. För att sedan läsa specialpedagogprogrammet. Marita har arbetat som 

specialpedagog i 7 år varav 3 år på den skola hon arbetar nu. 

 

6.4 Genomförande 
 

Med stöd i Kvale & Brinkmann (2009), Descombe (2009) och Fejes & Thornberg (2009) har 

jag strukturerat genomförandet av intervjuerna på följande sätt: jag började med att klargöra 

syftet med min studie för att sedan skaffa kunskap om det ämne jag valt, sedan gjorde jag val 

av metodansats och metod. Vidare e-postades ett missivbrev (se bilaga 1) ut till ett antal 

rektorer med en kort presentation av mig och syftet med min studie samt förfrågan om att få 

intervjua skolans/en av skolans specialpedagog/er. I brevet beskrivs även tidsåtgång, 40-60 

minuter, och hur samtalet kommer att dokumenteras. Vidare informeras om att intervjuerna 

inte kommer att användas i något annat syfte än till denna studie och att alla deltagare, skolor 

och kommun avidentifieras och att allt material kommer att förstöras så snart uppsatsen är 

godkänt. Avslutningsvis i brevet, nämns en förhoppning om att examensarbetet ska resultera i 

att flera goda exempel på hälsofrämjande verktyg kommer att presenters. 

En provintervju gjordes för att testa relevansen i ett antal fenomenologiskt inspirerade 

stödfrågor, det vill säga att frågorna utgår ifrån önskan om beskrivningar och berättande 

(Kvale & Brinkmann 2009, Szklarski 2009). Informanterna fick vid vår första kontakt via 

telefon en kort presentation av syftet med min studie, de fick inga ytterligare 

förberedelsefrågor. Informanterna gav muntligt samtycke till deltagande i min studie vid 

intervjutillfället. Samtliga informanter hävdade, vid intervjutillfället, att de såg det som 

självklart att ställa upp eftersom de själva varit i samma situation under sin studietid. 
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Fortsättningsvis i detta kapitel följer ett avsnitt om hur intervjuerna genomfördes, och sedan 

ett delkapitel om hur analysen av transkriberad data genomfördes. 

6.4.1 Datainsamling genom intervjuer  

I enlighet med Denscombe (2009) och Kvale & Brinkmann (2009) fastställs tid och plats för 

intervjuerna i samråd mellan respektive intervjuperson och mig själv i egenskap av 

intervjuare. Medveten om att intervjuer är ”levande” händelser, som Denscombe (2009) 

uttrycker det, följde jag Kvale & Brinkmanns förståelse av den kvalitativa intervjuns 

genomförande. Det vill säga att jag ställde öppna frågor och sökte så nyanserade 

beskrivningar som möjligt. Jag använde liknande struktur i samtliga intervjuer.  

Innan intervjun hälsar vi på varandra och intervjupersonerna informeras om den övergripande 

planen och syftet med min studie. Jag får även bekräftat att jag har tillåtelse att spela in 

intervjun på min I-phone och dator. Intervjupersonen informeras om att det som sägs under 

intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och att intervjupersonen när som helts kan 

avbryta intervjun. Detta för att intervjupersonen ska få möjlighet att känna tillit och att en så 

god relation som möjligt skapas. Inspelningsutrustningen kontrolleras och intervjun inleds 

med en undran om intervjupersonen kan berätta om sin utbildnings- och yrkesbakgrund. Valet 

av denna fråga grundar sig i Denscombe (2009) råd om att börja med en ”lätt” fråga som 

ligger intervjupersonen nära för att på så sätt skapa en avslappnad atmosfär. 

Under intervjun har jag ”koll” på tiden och ställer de huvudfrågor jag har. Utifrån de tolv 

aspekter av den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale & Brinkmann 2009) ställer jag 

följdfrågor för att skapa mening och få så nyanserade beskrivningar som möjligt. För att föra 

samtalet vidare ställer jag dessutom öppna och klargörande frågor. Den tolfte aspekten som 

Kvale och Brinkmann (2009) tar upp som handlar om att en väl genomförd intervju kan vara 

en berikande upplevelse för intervjupersonen fick jag erfara då en av mina informanter e-

postade mig och tackade för vårt samtal.  

Då jag, inom utsatt tid, cirka en timme, täckt in de diskussionsområden jag hade för ambition 

att få respons på avslutades intervjuerna med att den intervjuade fick möjlighet att 

komplettera eller revidera det hon sagt. Jag tackade sedan för informantens tid och uttryckte 

hur mycket det betyder för mig att hon deltagit i intervjun.  

6.4.2 Analys och bearbetning av materialet/transkriberad data 

Innan jag kunde börja arbetet med analys och bearbetning lyssnade jag igenom intervjuerna, 

var och en två gånger vilket gjordes för att underlätta transkriberingen (Silverman 2006) 
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Redan i detta stadium tog jag beslutet att utesluta en av de fyra intervjuerna då denna intervju 

inte var begriplig utifrån studiens syfte.  Intervjuerna transkriberades sedan i sin helhet för att 

kunna analyseras i textform.  

I analys- och bearbetningsprocessen av det empiriska materialet har jag inspirerats av Giorgis 

analysmetod som, enligt Szklarski (2009), med fördel kan användas i studier med mindre 

omfattande datainsamling. Detta metodiska tillvägagångssätt omfattar fem steg där jag utifrån 

att läsa de transkriberade intervjuerna finner enheter som sedan grupperas. Ur grupperna 

framträder teman som jag benämner samarbete, samtal och bemötande. 

De första steget i analysprocessen innebär en översiktlig genomgång av empirin. Jag läste 

igenom utskrifterna av intervjuerna två-tre gånger och fick därmed grepp om det insamlade 

materialets helhetsbetydelse. I steg två läste jag med fokus på att söka efter meningsbärande 

enheter som jag kunde koppla till denna studies huvudfråga ”Hur kan specialpedagogers 

arbete förstås i spänningen mellan hälsofrämjande och åtgärdande arbete?”  

I steg tre och fyra relaterade jag enheterna till varandra, det vill säga att jag grupperade dem i 

tre grupper. Varje grupp bestod av 15-20 enheter. Några exempel på enheterna i respektive 

grupp är: 

Grupp 1: brygga emellan, slå våra kloka huvuden ihop, flera som bollar och tillsammans. 

Grupp 2: prata för barnet, man ska inte prata illa om föräldrar, ”bolla”, utbyte/reflektion och 

ge olika perspektiv. 

Grupp 3: gentemot personal, ärlighet, jag lyssnade och tillit. 

Slutligen, i steg fem, identifieras de centrala teman som träder fram ur respektive grupp, dessa 

utgör fenomenets essens. De centrala teman jag funnit är samarbete (grupp 1), samtal (grupp 

2) och bemötande (grupp 3). Dessa teman, som på olika sätt har beröringspunkter, visar på 

olika innebörder av specialpedagogers arbete i spänningen mellan hälsofrämjande och 

åtgärdande arbete och bildar tillsammans denna studies huvudresultat.   
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6.5 Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet  

 

Generaliserbarhet 

Fejes och Thornberg (2009) menar att det finns olika typer av generalisering. Inom den 

kvantitativa forskningen hänvisar man till statistisk generalisering och inom kvalitativ 

forskning har en form av generalisering utvecklats som fått benämningen analytisk 

generalisering. Kvale (1997) i Fejes och Thornberg (2009) förklarar denna typ av 

generalisering som att ”man gör en välöverlagd bedömning i vad mån resultatet från en 

undersökning kan ge vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation” (Fejes & 

Thornberg 2009 s. 230). Vidare hävdas att analytisk generalisering kan åstadkommas genom 

att resultatet från kvalitativ forskning betraktas som arbetshypoteser som tar hänsyn till 

kontext och som utgör försiktiga antaganden om trolig tillämpbarhet i andra situationer med 

liknande kontext. Forskningsresultatet kan då, enligt Fejes & Thornberg, ses som ett 

perspektiv snarare än en sanning. Ytterligare en typ av generalisering är situerad 

generalisering, ett begrepp myntat av Larsson (Fejes & Thornberg 2009, s 231). Larsson 

framhåller vikten av att vara sensitiv för den specifika situationen när forskningsresultat 

relateras till nya situationer. Det vill säga att en användare av forskning kan ta del av en 

tolkning av ett fall och ha denna gestaltning i minnet när hon möter ett annat fall med samma 

kontext. Dessa två sätt (analytiskt och situerad) att se på generalisering kan förstås som att 

resultat i en liten studie, som denna, kan bidra med kunskap.  

 Reliabilitet och validitet 

Vad gäller reliabilitet hävdar Fejes och Thornberg (2009) att begreppet handlar om hur 

noggrann och systematisk man har varit under hela forskningsprocessen och hur tillförlitliga 

ens resultat är som en följd av hur man har gått tillväga vad gäller datainsamling och analys 

av materialet. Medveten om att det vilar ett stor ansvar på mig som student har jag försökt 

vara noggrann, systematisk, välformulerad och tydlig i arbetet med datainsamling, analys och 

redovisningen av densamma. För att en studie ska kunna ses som tillförlitlig måste det vara 

möjligt att granska forskningsprocessen vilket varit min ambition att läsaren ska kunna göra.  

Validiteten, trovärdigheten, i en undersökning handlar enligt Kvale & Brinkmann (2009) om 

hur väl teoretiskt underbyggd undersökningen är, val av metodansats och metod i korrelation 

med studiens ämne och syfte och om vi undersöker det vi säger att vi ska undersöka. Jag 

menar att mitt val av en fenomenologiskt inspirerad metodansats och metod är väl lämpad då 
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jag söker kunskap i form av beskrivningar (av ett fenomen) från förutsättningslöst utvalda 

specialpedagoger. Vidare hävdas att validering vilar på forskarens/studentens 

hantverksskicklighet under undersökningen genom att hon kontinuerligt kontrollerar, 

ifrågasätter och teoretiskt tolkar resultaten, vilket varit min strävan att göra.    

6.6 Etiska aspekter 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002 och 2011) måste forskare följa vissa forskningsetiska principer 

för skydda de som deltar i studien. Dessa principer är formulerade i fyra huvudkrav. 

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera de som berörs av forskningen om 

studiens syfte. Den information som ges kan vara mer eller mindre detaljerad. Informanterna i 

denna studie informerades muntligt vid vår första kontakt i telefon om syftet med studien. Det 

kan också hända att de fått tagit dela av det missivbrev som skickades till skolans rektor. Med 

samtyckeskravet menas att det är frivilligt att delta och att informanterna när som helst kan 

meddela att de vill avbryta deltagandet. Samtycke om deltagande kan ges muntligt alternativt 

skriftligt, i denna studie gav intervjupersonerna muntligt samtycke i samband med 

intervjuerna. Konfidentialitetskravet i sin tur handlar om hur de uppgifter som samlas in 

kommer förvaras samt information om avidentifiering av de medverkande och deras 

arbetsplatser och kommun och slutligen nyttjandekravet som betyder att de insamlade 

uppgifterna endast får användas för denna studies ändamål. Dessa två krav förmedlades i 

missivbrevet (bilaga 1). 

 

7 Resultat – tema samarbete, samtal och bemötande 
 

Syftet med denna studie är att söka förståelse för specialpedagogers arbete i spänningen 

mellan hälsofrämjande- och åtgärdande arbete. Studien vill dessutom bidra med exempel på 

verktyg som kan användas i specialpedagogers hälsofrämjande arbete. De dominerande teman 

som framkommit efter bearbetning av intervjumaterialet är: samarbete, samtal och bemötande 

vilket visar att specialpedagogers arbete, i spänningen mellan hälsofrämjande och åtgärdande 

arbete kan förstås utifrån dessa teman. I resultatdelen besvaras min huvudfråga, tema för 

tema, genom att jag ger empiriska exempel i form av citat och utsagor från informanterna. 

Ambitionen med dessa citat/utsagor är att, i möjligaste mån, visa på vad empirin säger i sig 



 

26 
 

själv. Citaten/utsagorna tolkas sedan med hjälp av tidigare forskning. I analysen, kapitel 8, tar 

jag mig an denna studies underfråga som handlar om hälsofrämjande verktyg.  

 

7.1 Tema samarbete 

 

Det första temat är samarbete vilket följande citat och utsaga från informanterna får 

exemplifiera:  

Det är på ett sätt väldigt tydligt vad vi ska göra samtidigt släpper vi in varandra ganska väl…(Kerstin). 

För det ansvaret har jag, att vi stöttar varandra (Anna). 

Jo men i och med att man har kunskapen det som jag tänker på, och då tänker jag på de här öarna att stärka den 

här bryggan emellan (Marita). 

Vidare berättar Kerstin att samarbetet och samspelet med assistenter, lärarkollegor, 

skolledning och olika nätverk kan se väldigt olika ut. En del vill bli avlastade och bli tillsagda 

hur de ska göra. I dessa fall betonar Kerstin vikten av att ”Det är vi som slår våra kloka 

huvuden ihop”. Samtidigt menar hon att det ibland är så att rent konkreta, praktiska insatser 

krävs i form av stöttning med material. 

Citaten ovan och Kerstins utsaga menar jag visar på att samarbete handlar om att gå samman, 

dra åt samma håll/mot gemensamt mål, länka samman, hjälpa varandra, gemenskap och slå 

kloka huvuden ihop. Min förståelse, utifrån denna studies informanter, är att specialpedagoger 

är en viktig part i detta tema i egenskap av att vara den som ser till att samarbetet fungerar.  

Att samarbeta handlar om att stötta varandra och hålla ihop är också något som Skollagen 

(2010:800) såväl som i tidigare forskning behandlar. Skollagen betonar elevhälsans roll som 

stödjande för elevens utveckling mot utvecklingens mål. Även (Westling Allodi 2005, 

Lansheim 2010 och Göransson m fl 2015) nämner utformningen av den specialpedagogiska 

verksamhetens organisation som betydelsefull för samarbete. Hylander (2011) menar att 

specialpedagogen tillhör den yrkeskategori som har som har den mest centrala rollen i 

elevhälsan genom ”arbetsuppgifter i alla domäner”. Hylander menar dessutom att 

specialpedagogen är den, inom elevhälsan, som i störst utsträckning förordar samverkan.  

Min tolkning är att samarbete inbegriper en möjlighet att arbeta på olika sätt vilket ställer krav 

på kreativitet, förmåga att se möjligheter och att vara en länk emellan olika samarbetspartners. 

Jag uppfattar också ovanstående resonemang som att specialpedagogrollen verkar innebära att 
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vara den som initierar och håller i samarbete, att hon är den person som ser till att samarbetet 

fungerar. 

Tid, eller snarare bristen på den samma, för att hinna finnas med på alla nivåer är ett 

återkommande problem i samtliga intervjupersoners beskrivningar vilket även Lansheim 

(2010) och Göransson m fl (2015) belyser. Det vill säga att administrativa och praktiska 

uppgifter sker på bekostnad av långsiktigt arbete.  

7.2 Tema samtal 

 

Det andra dominerande temat är samtal vilket följande citat från informanterna får 

exemplifiera:  

… däremot har vi varandra som bollplank jättemycket vi träffas i stort sett varje dag (Kerstin). 

X och jag satt precis förra veckan här en kväll blev vi kvar och ”bollade” det här hur vi ska väcka liv i 

språkdiskussionen mer på skolan (Anna). 

…men jag vill kunna ge lite olika perspektiv på tillvaron i det här (Anna). 

Och sen att man uttrycker, det tror jag är en av mina starkaste sidor, att man uttrycker med ord att det är riktigt 

det man säger, att det är sant. För barn hör direkt när man fabulerar, när man drar till med någonting sån’t där 

vuxenprat (Marita). 

…vad jag tyckte, tänkte och kände gjorde att han gick framåt i sitt berättande om hur han hade det hemma och 

det i sin tur ledde till att det blev bättre (Marita). 

 

Det jag får fram från dessa citat är att samtal handlar om att reflektera, ge perspektiv, ärlighet, 

tillit, att lyssna och att samtal kan leda till utveckling. 

Vikten av att ge perspektiv är något som von Ahlefeld Nisser (2009) och Warne (2013) 

belyser. De menar att detta kräver kunskap om olika perspektiv liksom förmåga till etiska 

överväganden. von Ahlefeld Nisser betonar även samtalets kraft i form av meningsskapande 

vilket jag anser att Maritas utsagor belyser.  

Min förståelse av samtal, ur ett specialpedagogiskt perspektiv, är betydelsen av att ha kunskap 

om olika perspektiv likväl som att ha kunskap om det professionella samtalet med allt vad det 

innebär av att ha förmåga att skapa tillit, lyssna och leda samtalet framåt. Informanternas 

utsagor för mina tankar även i riktning mot att som specialpedagog ha förmågan att samtala 

på olika nivåer, individ-, grupp- och organisationsnivå. Citaten ovan handlar om samtal på 
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individ- och gruppnivå men en specialpedagog kan även ha/hålla samtal på organisationsnivå 

utifrån Lgr 11: 

skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om 

vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och om hur skolutveckling sker (Lgr 11, s 10). 

Jag vill mena att ”diskussion på enskilda skolor” handlar om att samtala. Vidare ser jag samtal 

i olika konstellationer, på olika nivåer, organiserade på olika sätt som en förutsättning för att 

vi som arbetar inom skolan på bästa sätt ska ta till oss det som står i rådande styrdokument. 

Att vi på så sätt får en gemensam tolkning. Dessa samtal kan med fördel ledas av en 

specialpedagog (von Ahlefeld Nisser 2009.) von Nisser Ahlefeld menar att hon i sin 

avhandling synliggjort specialpedagogen som en person med förmåga att handla 

kommunikativt på flera nivåer; organisations-, grupp- och individnivå.  

De specialpedagoger jag intervjuat berättar om många olika slags samtal. En del av mer 

rådgivande karaktär och andra mer handledande. Två av informanterna ser det som en del av 

arbetet att ha en blandning av rådgivande och handledande samtal vilket kan exemplifieras i 

följande citat: 

…och det här ordet handledning. Det bar mig emot något fruktansvärt i början… Men då var det någon som 

började diskutera med mig vad betyder ordet handledning? Och då visade det sig att x och jag hade väldigt olika 

syn på det för i ordet handledning för mig så måste jag komma med något konkret…se’n har jag svängt 

efterhand och mer ser det som ett utbyte/reflektion, se’n försöker man stötta också i en del fall är det ju så 

konkret att jag lägger fram exempel och förslag på läromedel osv…så det är lite olika vad ordet sår för 

egentligen (Anna). 

Förutom citatet ovan, som exemplifierar kombinatioenen av rådgivning och handledning, 

menar Kerstin att hon inte ser gränsen så jättestark mellan handledande och rådgivande. Hon 

beskriver att hon ibland arbetar rådgivande och ibland handledande beroende på den hon 

möter och situationen. Samtidigt betonar Kerstin: 

…man går inte ut med den approachen att man är experten. (Kerstin). 

Det jag får fram av dessa citat är vikten av att samtala om innebörden av vad handledning 

är/kan vara. Som jag förstår Anna har handledning, efter samtal med en kollega, blivit en del 

av hennes arbetsvardag. Citaten från Kerstin förstår jag som att det är av betydelse att vara 

lyhörd och att som specialpedagog bli en del av ”lösningen”, det vill säga att man som 

specialpedagog inte är experten. 
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Den tredje informanten ställer sig mycket frågande till rådgivande samtal. Hon menar att 

uppdragen som specialpedagog inte ska vara av rådgivande karaktär och tänker fortsätta 

arbeta utifrån tanken att kunskapen finns hos ”individen, att ”de har egna redskap att utföra, 

jag vet att de kan, de har kapacitet att lista ut”. Detta dilemma, handledande kontra 

rådgivande, behandlas av Skrtic (1991) som förespråkar gemensam problemlösning i stället 

för expertkompetens av rådgivande karaktär. Handledning förespråkas av såväl Lansheim 

(2010), von Ahlefeld Nisser (2009) som Lindqvist (2013). Samtliga menar att handledning 

bör vara ett av huvuduppdragen i specialpedagogers arbete men Lansheim och Lindqvist 

menar att tiden inte räcker till för denna uppgift då undervisning ständigt prioriteras.  

Enligt resonemanget ovan handlar samtal i form av handledning som ett led i att komma ifrån 

segregerande lösningar för elever i behov av särskilt stöd. Min tolkning av det informanterna 

säger är att handledning kan leda till att lärare/pedagoger och assistenter får tillgång till 

verktyg som gör att de kan hitta mer flexibla lösningar som involverar alla elever. Enligt min 

mening belyser detta att handledningssamtal kan ses som en viktig del i specialpedagogers 

arbete. 

7.3 Tema bemötande 

 

Förutom samarbete och samtal framträder bemötande som ett betydande tema i förståelsen av 

specialpedagogers arbete i spänningen mellan hälsofrämjande och åtgärdande. Marita berättar 

om ett relativt tufft klimat på sin arbetsplats där hon önskar att arbeta mer gentemot 

personalen bland annat i bemötandefrågor och ”hur vi använder orden” mot varandra, 

eleverna och föräldrar/vårdnadshavare. 

Kerstin återkommer vid ett flertal tillfällen under intervju till betydelsen av hur hon 

agerar/förhåller sig till sina kollegor på skolan. Bland annat svara hon på frågan ”om hon 

alltid känner sig välkommen…”: 

Ja, i stort sett, där det kan vara svårt är där de känner…om det är någon lärare som känner att de faktiskt inte har 

på fötterna och de känner sig hotade av att det kommer in någon annan. Det är min roll att se över det och vara 

vänlig och att få dem att inte känna sig hotade för det är ju inte det som är meningen, varje person gör så gott de 

kan (Kerstin).  

 

I Maritas utsaga och citatet ovan framkommer, som jag förstår det, att bemötande handlar om 

det egna bemötandet men även att bemöta/arbeta med kollegors bemötande/förhållningssätt 
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mot varandra, eleverna och föräldrar/vårdnadshavare. Bemötande kan sägas handla om 

miljön, hur vi genom vårt bemötande kan skapa en positiv eller negativ miljö. 

Warne (2013) menar att skolan, som är elevernas och lärarnas/personalens, arbetsmiljö vilken 

kan påverka deras hälsa positivt och negativt. Även Nyström (2002) betonar miljöns betydelse 

för elevers stöd och delaktighet i sin utveckling. 

Innebörden att temat bemötande, som jag förstår det, handlar om att det egna 

förhållningssättet är en viktig del av miljön. Vidare ser jag betydelsen av att vi ser oss som en 

del av varandras/vår arbetsmiljö då bemötande som en del av lärandemiljön kan ha betydelse i 

hur miljöer skapas där elever kan bli delaktiga och får stöd i sin utveckling 

 

Jag brukar säga att man inte ska prata illa om föräldrar, man ska tänka på vad man använder för ord när man 

pratar som personalgrupp om föräldrar för föräldrar kommer till oss och pratar om det käraste dom har deras eget 

barn (Marita). 

 

Det jag får fram av detta citat är att bemötande kan sägas handla om hur vi använder språket, 

såväl när vi talar som när vi tänker. Vad och hur vi säger saker och ting kan ha inverkan på de 

vi möter likväl som det vi tänker om en person, det kan också ha inverkan på bemötandet.  

Resonemanget ovan finner jag stöd i hos Vygotskij (1978)  som menar att sättet en människa 

uppfattas påverkar hennes syn på sig själv.  

Svårigheter i bemötande kan uppstå i mötet med elever med olika diagnoser. Trots att vi 

enligt Skollagen (2010:800) ska möta alla barn och elever utifrån deras förutsättningar så 

berättar samtliga informanter om bemötande i kombination med elever med diagnoser som 

mer eller mindre svårt/problematiskt.  Kerstin menar att ”ibland krävs diagnosen före det 

pedagogiska bemötandet”, vilket informanten ställer sig frågande till då hon snarare anser att 

det är på ”det pedagogiska man borde lägga krutet” medan Anna hävdar att en diagnos endast 

är en bekräftelse och nödvändig för eventuellt LSS (Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade), det ”rätta” pedagogiska bemötandet finns redan. Hon säger: 

…får man ju möta individen väldigt mycket där den står då (Anna). 



 

31 
 

Marita berättar att bemötandet ser olika ut beroende på diagnos, hon menar att elever med 

medicinska diagnoser såsom diabetes får ett mer korrekt bemötande än elever med 

exempelvis neuropsykiatriska nedsättningar. Anledningen till detta menar hon är okunskap.  

Min tolkning av det som sägs i såväl informanternas utsagor som i Skollagen är betydelsen av 

att i vårt bemötande, först och främst, se människan, inte diagnosen.   

 

8 Analys – verktygen samarbete, samtal och bemötande 
 

I detta kapitel kommer resultatets tre teman samarbete, samtal och bemötande att användas 

som utgångspunkt för att besvara denna studies underfråga: vilka hälsofrämjande verktyg som 

kan komma ifråga i specialpedagogers arbete i spänningen mellan hälsofrämjande och 

åtgärdande arbete? 

Analysen sker tema för tema (samarbete, samtal och bemötande) med Vygotskijs begrepp den 

proximala utvecklings zonen och mediering som analysverktyg. 

 

8.1 Verktyget samarbete 
 

I resultatet framkom att tema samarbete handlar om att gå samman, dra åt samma håll, länka 

samman, hjälpa varandra och slå kloka huvuden ihop. 

Med mediering menas att vi använder verktyg eller redskap för att förstå och kunna agera i 

vår omvärld. Vygotskij (1999) menar att det är genom kommunikation mellan människor som 

vi uttrycker oss och språkliga begrepp hjälper oss att organisera vår omvärld. Men mediering 

som analysverktyg kan samarbete ses som ett verktyg i specialpedagogers arbete. Denna 

innebörd kan ses som en beskrivning av vägen in i den proximala utvecklingszonen. 

Vygotskij (1978) menar att vägen in i den proximala utvecklingszonen går via mötet mellan 

”elev” och ”lärare” där mötet mellan dessa ses som en viktig samarbetsform.  Även samarbete 

inom elevhälsan och i form av olika nätverksutbyten, som enligt Hylander (2011), i störst 

utsträckning förordas av specialpedagogen inom elevhälsan, kan ses som vägen in i den 

proximala utvecklingszonen för de inom elevhälsan/nätverket som på sikt kan gynna eleverna.  
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I den proximala utvecklingszonen är förutsättningarna för lärande/utveckling optimala vilket 

jag, med stöd i Socialstyrelsen och Skolverket (2014), uppfattar som en hälsofrämjande miljö, 

därmed kan samarbete ses som ett hälsofrämjande verktyg. 

    

8.2 Verktyget samtal 
 

Tema samtal handlar om att reflektera, ge perspektiv, ärlighet, tillit och att lyssna. 

För att exemplifiera betydelsen av positiv definiering väljer jag att lyfta fram följande citat: 

Jag brukar säga att man inte ska prata illa om föräldrar, man ska tänka på vad man använder för ord när man 

pratar som personalgrupp om föräldrar för föräldrar kommer till oss och pratar om det käraste de har, deras eget 

barn (Marita). 

Och: 

Av alla våra samtal, vad jag sa’ till barnet…vad jag tyckte, tänkte och kände gjorde att han gick framåt i sitt 

berättande om hur han hade det hemma och det i sin tur ledde till att det blev bättre (Marita). 

Vygotskij (1978) menar att positiv definiering av en människa leder till att hon uppfattas av 

andra, och sig själv, som en person med utvecklingsmöjligheter. Då skapas en inställning av 

hopp, motivation och drivkraft.  

Enligt min förståelse kan samtal betraktas som positiv definiering. Med detta resonemang är 

samtal ett verktyg som är hälsofrämjande om/då det skapar hopp, motivation och drivkraft.  

Vidare ses kommunikation som en av kärnpunkterna i mediering Vygotskij (1999) refererar 

till språket som redskapens redskap. Han menade att det är genom kommunikation mellan 

människor som vi uttrycker oss och språkliga begrepp hjälper oss att organiserar vår omvärld. 

Språket finns alltid med oss. Det som framkommer i samtliga intervjuer är vikten av att lyssna 

och förmåga att skapa en relation oavsett om samtalet är enskilt eller i grupp.  

Marita betonar betydelsen av språket när hon säger att man inte ska prata illa om föräldrar, att 

man ska tänka på vilka ord man använder när man som personalgrupp pratar om föräldrar. I 

det Marita säger, menar jag att det finns ett maktperspektiv utifrån hur vi använder språket. 

Sättet vi som specialpedagoger använder språket kan ha stor inverkan som (hälsofrämjande) 

verktyg beroende på hur vi använder det. Samtal som (makt)verktyg kan således vara såväl 

positivt som negativt vilket jag vill mena är av vikt att vara medveten om vid användandet av 

samtal som verktyg. 
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Stöd för mitt resonemang finner jag hos Vygotskij (1999) och Säljö (2014) som menar att 

”språk” med innebörden såväl talat som skrivet språk blivit knuten till maktutövning vilket 

enligt mig är viktigt att ha beaktande då språk fyller en avgörande funktion i samhälleliga 

verksamhetssystem såsom skolan. 

Vidare menar Vygotskij (1999) att det förutom tal- och skriftspråk finns bildlig 

kommunikation och kroppsspråk. Han menar att de alla är delar av vårt sätt att mediera 

världen, de är dessutom beroende av varandra.  

Min förståelse, utifrån Vygotskijs syn på mediering, är att för att samtalet ska kunna uppfattas 

som hälsofrämjandeverktyg så ska den samtalande vara medveten om samtalets komplexitet, 

att det handlar om mer än ord. Hur vi, som arbetar inom skolan, använder rösten och vår 

kropp är också av betydelse för om den vi möter definieras positivt och därmed kan ledas in i 

den proximala utvecklingszonen. 

8.3 Verktyget bemötande 
 

Miljöns betydelse betonas i Vygotskijs begrepp den proximala utvecklingszonen liksom inom 

skolan och i lagar, styrdokument och policytexter. Vi som arbetar inom skolan är en del av 

miljön varpå vårt bemötande är att karaktäriseras som bra eller dålig miljö. Vårt sätt att 

använda språket, såväl verbalt- som kroppsspråk, kan, som tidigare nämnts, avgöra om den vi 

möter leds in i den proximala utvecklingszonen. Informanten Kerstin får exemplifiera detta: 

Ja, i stort sett, där det kan vara svårt är där de känner…om det är någon lärare som känner att de faktiskt inte har 

på fötterna och de känner sig hotade av att det kommer in någon annan. Det är min roll att se över det och vara 

vänlig och att få dem att inte känna sig hotade för det är ju inte det som är meningen, varje person gör så gott de 

kan (Kerstin). 

Kerstin visar här i sitt bemötande att hon definierar den hon möter som en person med 

utvecklingsmöjligheter. Det, enligt Vygotskij (1978), skapar hopp, motivation och drivkraft. 

Samtliga informanter i denna studie kan sägas utgå från detta perspektiv utifrån att det sätt de 

bemöter olika människor. Anna och Kerstin belyser att ”man” får möta individen där den står 

och Marita berättar att hon i sitt arbete har glädje av vissa personliga erfarenheter i kontakten 

(bemötandet) med föräldrar. Vidare menar Kerstin att hon ibland arbetar rådgivande och 

ibland handledande beroende på den hon möter och situationen. Informanterna använder här 

verktyget bemötande för att förstå och kunna agera, de använder sig av bemötande som 

medierande verktyg (Säljö 2014).  
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Med hjälp av analysverktygen förstår jag att bemötande kan ses som ett verktyg för att 

specialpedagogen ska kunna möta individen där han/hon befinner sig och utifrån rådande 

situation leda individen framåt, vilket betyder att bemötande kan ses som 

hälsofrämjandeverktyg. 

8.4 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis, utifrån ovanstående analys, kan de tre temana samarbete, samtal och 

bemötande ses som hälsofrämjande verktyg då de tre temana, i enlighet med Vygotskijs 

begrepp mediering, ses som verktyg i det hälsofrämjande arbetet. Samarbete, samtal och 

bemötande används, av specialpedagogerna i denna studie, som verktyg för att de ska förstå 

och kunna agera i sina respektive kontexter. De tre verktygen kan också leda in i den 

proximala utvecklingszonen och ses som en del av den. I den proximala utvecklingszonen är 

möjligheterna till lärande optimala vilket kan ses som en hälsofrämjande miljö. Analysen 

belyser också att Vygotskijs tankar om positiv definiering visar på att sättet vi samarbetar, 

samtal och bemöter kan leda till en känsla av hopp, motivation och drivkraft. Det vill säga att 

samarbete, samtal och bemötande kan ses som hälsofrämjande verktyg om de leder framåt. 

Vad gäller miljön framgår från ovanstående analys, att vi specialpedagoger, är en del av 

miljön. En miljö som formas av vårt sätt att samarbeta, samtal och bemöta. 

 

9 Diskussion 
 

Följande kapitel inleds med en kritisk granskning av mitt val av metodansats och metod. I 

detta resonemang diskuteras vilka konsekvenser val av metodansats och metod kan ha haft för 

resultatet även uppsatsen styrkor och svagheter tas upp. Vidare kommer syfte, forskningsfråga 

och resultat att diskuteras och knytas samman, tema för tema, och därmed belysa hur denna 

studies resultat kan bidra med kunskap om hur specialpedagogers arbete kan förstås i 

spänningen mellan hälsofrämjande- och åtgärdande arbete och vilka hälsofrämjande verktyg 

som kan komma i fråga i detta arbete. Avslutningsvis redovisas sammanfattande slutsatser. 

9.1 Metoddiskussion 

 

Syftet med min studie är att söka förståelse av specialpedagogers arbete i spänningen mellan 

hälsofrämjande och åtgärdande arbete. Utifrån studiens syfte valde jag en fenomenologiskt 
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inspirerad metodansats för att bearbeta empirin. Som metod för insamlade av 

empirin/datainsamling föll mitt val på den halvstrukturerade kvalitativa intervjun. Dessa val 

framstår för mig som rimliga då jag ämnade undersöka fenomenet, specialpedagogers 

hälsofrämjande och åtgärdande arbete. Konsekvenserna av mina val av metod och 

metodansats är (förhoppningsvis) att jag fått de intervjuade specialpedagogernas subjektiva 

beskrivningar och tolkningar av deras respektive arbete. Jag är dock medveten om att jag i 

egenskap av intervjuare och mitt sätt att förhålla mig till intervjupersonerna och 

intervjusituationen har fått konsekvenser för resultatet. Med en annan intervjuare kan annan 

kunskap ha producerats (Kvale och Brinkmann 2009).  

Jag valde intervjupersoner förutsättningslöst och min ambition var att intervjua så 

förutsättningslöst som möjligt. Väl medveten om svårigheten i detta var min strategi att ställa 

öppna frågor och jag var verkligen nyfiken på mina informanters berättelser. Förhoppningsvis 

kände sig intervjupersonerna trygga under intervjusamtalen. Det faktum att jag är oerfaren 

som intervjuare har enligt mig fått som konsekvens att vissa beskrivningar skulle kunnat ha 

varit mer utförliga. Detta märktes i vissa delar av empirin och kan ha fått konsekvenser för 

intervjuns kvalité och därmed studiens resultat. Samtidigt var min strävan att följa de tolv 

aspekter som Kvale & Brinkmann (2009) menar förklarar en fenomenologiskt inspirerad 

kvalitativ intervju. Dessa aspekter handlar främst om att erhålla så nyanserade beskrivningar 

som möjligt och att som intervjuperson vara lyhörd och nyfiken, vilket var min ambition men 

med facit, som nyss nämnts, skulle vissa beskrivningar kunnat ha varit mer utförliga. Vidare 

menar Kvale & Brinkmann att en väl genomförd intervju kan vara berikande för 

intervjupersonen vilket jag anar att åtminstone en av mina informanter upplevde då hon skrev 

ett tackmail till mig efter intervjun. 

Mitt val av Vygotskijs begrepp den proximala utvecklings zonen och mediering finner jag 

relevanta utifrån att jag som underfråga sökte svar på vilka hälsofrämjande verktyg som kan 

komma i fråga i specialpedagogers arbete. Detta då den proximala utvecklingszonen kan 

sägas representera en miljö där förutsättningarna för lärande och utveckling är optimala och 

därmed hälsofrämjande (Socialstyrelsen & Skolverket 2014). Analysverktygen användes som 

ett sätt att finna vilka verktyg som kan leda fram till den proximala utvecklingszonen.  

Uppsatsen styrka tycker jag är dess syfte vilket handlar om, å ena sidan styrdokumentens krav 

på hälsofrämjande arbete och specialpedagogers upplevelse av att de främst arbetar 

åtgärdande vilket jag anser är relevant för det specialpedagogiska verksamhetsområdet i 

allmänhet och specialpedagogers arbete i synnerhet. Detta eftersom tidigare forskning visar på 
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att specialpedagogens arbete förefaller höra till ett forskningsfält och hälsofrämjande arbete 

till ett annat. Denna studie kan ses som ett förenande av de två forskningsfälten. Uppsatsens 

begränsningar/svagheter handlar om mig som intervjuperson. Hur kan jag, trots höga 

ambitioner, veta att intervjufrågorna är de mest relevanta. Hur kan jag veta att jag fått så 

utförliga beskrivningar som möjligt. En reflektion är att det skulle ha varit bra att vara två i 

förberedelserna av intervjun och två vid bearbetningen av densamma. Utifrån mina 

erfarenheter av att skriva enskilt ser jag snarare positivt på att skriva ett examensarbete av 

denna typ i par vilket även Thomassen (2007) belyser. 

Ytterligare en svaghet kan vara hur väl jag uppnår min ambition att vara noggrann, 

systematisk, välformulerad och tydlig i datainsamling, analys och redovisning av densamma. 

Som jag ser det ligger dilemmat i hur väl jag lyckas bortse från min förförståelse kontra 

läsarens förståelse. Det vill säga att ha förmåga att hitta balansen i att vara tydlig men inte 

övertydlig alternativt otydlig. 

 

9.2 Resultatdiskussion 
 

Med grundval i mitt intryck att åtgärdande arbete förefaller vara i motsatsställning till 

hälsofrämjande arbete ställdes följande frågor: Hur kan specialpedagogers arbete förstås i 

spänningen mellan hälsofrämjande- och åtgärdande arbete? Och, vilka hälsofrämjande 

verktyg framträder i specialpedagogers arbete? 

Denna studie har till viss del bekräftat tidigare forskning i vetenskapliga avhandlingar och 

rapporter som hävdar att specialpedagoger främst arbetar åtgärdande. Motiveringen till detta 

påstående är att de arbetsuppgifter som specialpedagogerna i denna studie berättar om präglas 

av ”här-och-nu-karaktär”. Enligt min tolkning, kan detta betyda såväl åtgärdande som 

hälsofrämjande arbete. Att arbeta ”här-och-nu” kan tolkas som en strävan att skapa balans i 

nuet, att utgå ifrån nuläget och se framåt, att arbeta proaktivt och uthålligt. Att arbeta i nuet 

kan handla om att skapa och utveckla miljöer som främjar elevers lärande och utveckling av 

hälsa (Socialstyrelsen & Skolverket 2014.) 

De teman som dominerade när specialpedagogerna i denna studie beskriver sin arbetsvardag 

är samarbete, samtal och bemötande. Dessa begrepp är enligt denna studies resultat en 

specialpedagogs arbetsuppgifter och de kan också vara hälsofrämjande verktyg. Det 

intressanta med dem är ”hur?”, hur kan samarbete, samtal och bemötande gestalta sig i 
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hälsofrämjande och åtgärdande arbete? Vilket jag ser som relevant i relation till det 

specialpedagogiska verksamhetsområdet och specialpedagogers arbete. 

9.2.1 Samarbete 

Som tidigare nämnts är hur samarbetet gestaltas det relevanta när syftet är att förstå samarbete 

som en arbetsuppgift för specialpedagoger i spänningen mellan hälsofrämjande och 

åtgärdande arbete. Min tolkning av denna studies informanters berättelser är att deras 

samarbete, oavsett om det är med assistenter, ett arbetslag, skolledning eller habilitering (på 

individ-, grupp eller organisationsnivå), är framåtsyftande och av utvecklande karaktär. 

Inställningen, som Anna vittnar om, att det är av betydelse att ta hjälp av andra, att samverka 

och samarbeta med olika instanser såsom habilitering, resurscenter och specialpedagogiskt för 

att stödja elevens utveckling optimalt exemplifierar min tolkning. Vidare har jag reflekterat 

över vikten av flexibilitet i kombination med samarbete (och samverkan). Flexibilitet utifrån 

de behov som finns. Skrtic (1991) hävdar att det som gynnar barnen/eleverna bäst är personer 

med olika kompetenser samverkar kring alla elever. De tre informanterna i studien är, i 

enlighet med Skrtic, övertygade om att samarbete är den ”metod” som gynnar barnen/eleverna 

bäst då de vittnar om att samarbete leder till att barn/elever lyckas det vill säga att de haft 

tillgång till den proximala utvecklingszonen. 

Denna studies resultat tyder på att specialpedagoger har en viktig roll i hur samarbete på olika 

nivåer fungerar. 

Jag har även reflekterat över benämningarna samarbete och samverkan i samband med hur 

samarbete kan förstås då jag upplever att samarbete och samverkan är beteckningar som kan 

vara svåra att hålla isär.  Mitt val av att använda begreppet ”samarbete” grundar jag i Essving 

(2014) som menar att samverkan är ”strukturella beslut på högre nivå” vilket jag inte 

uppfattar ingår i specialpedagogers arbete enligt denna studies resultat. Å andra sidan sätter 

von Ahlefeld Nisser (2009) likhetstecken mellan de två benämningarna.  

9.2.2 Samtal  

Vygotskij (1978) menar att språket finns mellan människor som ett medel för kommunikation 

och att kommunikation med andra ord är det som formar vårt tänkande. En reflektion på detta 

är att samtal kan påverka vårt tänkande vilket ger samtalet makt och därmed en, i denna 

studies perspektiv, för specialpedagogen ansvarsfull arbetsuppgift och belyser betydelsen av 

att som specialpedagog reflektera över/vara medveten om maktperspektiv i alla de samtal som 

ingår i arbetet. Som tidigare nämnts är samtal ett område med bredd och, som resultatet visar, 

är samtal en uppgift som bland annat innebär att ha förmåga att reflektera, lyssna och visa 
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tillit. Dessutom är min tolkning att en specialpedagog har stor nytta av ha kunskap om olika 

perspektiv och ”de ideala”/goda samtalet (von Ahlefeld Nisser 2009) som ett led i hur 

arbetsuppgiften samtal kan genomföras och användas som hälsofrämjande verktyg. 

Mitt sätt att förstå samtal som ett hälsofrämjande verktyg är via positiv definiering, där 

samtalet kan skapa hopp, motivation och drivkraft. Vygotskij (1978) menar att positiv 

definiering av en människa leder till att hon uppfattas av andra, och sig själv, som en person 

med utvecklingsmöjligheter. Då skapas en inställning av hopp, motivation och drivkraft.  

  

9.2.3 Bemötande 

Bemötande framstår, för mig, som en förmåga/kunskap som handlar om såväl det egna 

bemötandet som arbete med andras bemötande utifrån sitt eget bemötande. Bemötande kan 

ses som en stor del av ”omgivningen” eller ”miljön”, det vill säga att bemötande kan vara 

avgörande för vilka förutsättningar en individ får. 

Man kan se bemötande som ett verktyg att skapa ett gott samarbete och/eller ett bra 

samtalsklimat. Ingen av intervjupersonerna nämnde ”Vägledande samspel”/ICDP i sina 

berättelser. Jag anser dock att det förhållningsätt som ICDP förmedlar, enligt Hundeide 

(2009), sammanfattar denna studies berättelser kring bemötande. Jag utgår här från citatet 

”man får bemöta olika” (Kerstin) vilket jag kopplar samman med de ”tre dialogerna” inom 

ICDP. De tre dialogerna är den emotionella, den meningsskapande och den reglerande. Alla 

tre är lika viktiga men de kan användas/betonas olika mycket i olika relationer. Det här tolkar 

jag som det informanterna menar med att de ”bemöter olika”.  

Vårt sätt att använda språket, såväl verbalt- som kroppsspråk och i tanken kan ses som vårt 

bemötande och kan avgöra om den vi möter leds in i den proximala utvecklingszonen och blir 

en del av den. Den uppfattning vi har om en elev, förälder eller kollega kan påverka vårt 

bemötande, och därmed miljön, i positiv eller negativ riktning. Har vi en låst, stigmatiserande 

och negativ uppfattning? Eller är den öppen och positivt stöttande, så att det finns hopp och 

möjligheter till vidare utveckling? Bemötande kan med andra ord ha en stark betydelse i en 

specialpedagogs arbete och huruvida detta arbete blir åtgärdande eller hälsofrämjande.  
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9.3 Sammanfattande slutsatser 

 

Den största lärdomen utifrån denna studies resultat är att samarbete, samtal och bemötande är 

arbetsuppgifter och på samma gång verktyg i specialpedagogers hälsofrämjande arbete. Min 

tolkning är att dessa tre kunskapsområden, samarbete, samtal och bemötande, ger en 

förståelse av specialpedagogers arbete ”i spänningen mellan hälsofrämjande och åtgärdande 

arbete”. Det beror på hur en specialpedagog samarbetar, samtalar och bemöter; är arbetet av 

framåtsyftande och utvecklande (i den proximala utvecklingszonen) karaktär kan de ses som 

hälsofrämjande även om arbetet i stunden kan uppfattas som åtgärdande av specialpedagogen. 

En risk med denna slutsats är att allt samarbete, alla samtal och allt bemötande en 

specialpedagog kan tolkas som hälsofrämjande vilket inte är fallet då arbetet måste vara 

tydligt framåtsyftande och proaktivt för att kunna anses vara hälsofrämjande. Min studie har 

visat på betydelsen av att vi talar om och är tydliga med vad vi menar med olika benämningar 

och vad dessa benämningar har för innebörd. Vad menar vi med ”åtgärdande” respektive 

”hälsofrämjande”? I kollegiala samtal och diskussioner kan det framkomma att, exempelvis, 

samtal kan vara såväl åtgärdande som hälsofrämjande. Det viktiga är hur samtalet genomförs. 

Om samtalet är av proaktiv karaktär kan det karaktäriseras som hälsofrämjande. Med andra 

ord är olika företeelser såsom samarbete, samtal och bemötande inte det ena eller det andra 

(åtgärdande eller hälsofrämjande). Vidare kan, utifrån denna studie, hävdas att det krävs tid 

för samtal för att komma ifrån idéen om att åtgärdande och hälsofrämjande står i 

motsatsförhållande till varandra. De kan, snarare, komplettera varandra trots att fokus ligger i 

det hälsofrämjande uppdraget. Denna studie visar på att verktyg för att nå gott skolklimat och 

goda relationer mellan elever och elever och vuxna kan vara samarbete, samtal och 

bemötande. Vidare har jag fått ökad förståelse om samtalets betydelse och kraft. Förutom att 

informanterna ser samtal som ett betydande verktyg i sina respektive arbeten så tänker jag på 

intervjupersonernas glädje i att få tid att ostört prata om sitt arbete för någon som är genuint 

intresserad och lyssnar. 

Jag har även reflekterat över mediering som betyder att människor använder verktyg och 

redskap för att förstå och agera i sin omvärld vilket jag kopplar till verktygen samarbete, 

samtal och bemötande. Specialpedagogen använder verktygen samtal och bemötande för att 

samarbeta och verktygen samarbete och bemötande för att samtala. Studien visar på att 

samtliga verktyg kan ha betydelse för specialpedagogens hälsofrämjande arbete. Detta 
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resonemang leder till att bemötande är en slags gemensam nämnare för såväl samarbetet som 

samtal. Att vårt bemötande resulterar i om ett samarbete och/eller samtal blir hälsofrämjande. 

Tidsbrist har angetts som en faktor att ”konkret” hälsofrämjande arbete inte blir av. Stöd för 

detta påstående går att finna i Lansheim (2010) och Göransson m fl (2015), som belyser 

tidsbrist som en faktor att hälsofrämjande arbete är svårt att hinna med. I samband med 

diskussionen om tid, anser jag, att vi (specialpedagoger tillsammans med våra skolors 

ledning/rektorer) måste fundera över vad/vilket arbete som ska prioriteras. Att våga arbeta 

långsiktigt, uthålligt och hälsofrämjande, anser jag, är av vikt även för ”nuet”. Att lyfta 

blicken och se framåt. Jag menar inte att det är något fel med arbete i nuet, faran ligger i om 

arbete av ”här-och-nu-karaktär” ständigt sker på bekostnad av proaktivt arbete som på sikt 

kan minska arbete av akut karaktär. Vidare anser jag att tidigare forskning och denna studies 

resultat tyder på att de två arbetsinriktningarna, hälsofrämjande och åtgärdande, kan 

komplettera varandra. Denna kunskap kan skapa ro i arbetet för specialpedagoger som inte 

behöver känna att det gör det ena arbetet (hälsofrämjande/åtgärdande) på bekostnad av det 

andra. Om arbetet ”här-och-nu” är av framåtsyftande karaktär genom utvecklande och 

skapande av miljöer som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa, kan det ses som 

hälsofrämjande. Detta kan ses som ett sätt att hinna med även det hälsofrämjande arbetet och 

därmed, enligt mig, av relevans för det specialpedagogiska verksamhetsområdet i allmänhet 

och specialpedagogers arbete i synnerhet. 
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Bilaga 1 

Örebro 150205 

Hej! 

Mitt namn är Karin Kullberg och jag arbetar som specialpedagog och idrottslärare på 

Ekeskolan här i Örebro. Vid sidan av mitt arbete studerar jag på specialpedagogprogrammet 

vid Örebro Universitet och ska under vårterminen 2015 skriva mitt examensarbete på 15 p, 

avancerad nivå. 

Valet av ämne för min uppsats grundar sig i Socialstyrelsens och Skolverkets (2014) skrift 

Vägledning för elevhälsan där elevhälsans, och skolans, hälsofrämjande uppdrag betonas. 

Efter att ha läst denna vägledning har mitt intresse för hälsofrämjande arbete ytterligare 

stärkts samtidigt som jag, via forskning, förstått att många specialpedagoger anser att de 

främst arbetar åtgärdande. Det är detta som intresserar mig, kombinationen av och relationen 

mellan, hälsofrämjande och åtgärdande arbete. 

Min fråga till dig är, om det någon gång under v 9-10, finns möjlighet att få göra en 

individuell intervju med er skolas specialpedagog utifrån ovan nämnda område? Intervjun 

beräknas ta 40-60 minuter. Samtalet spelas in på min I-phone och jag kommer dessutom att 

föra anteckningar under samtalets gång.  

De uppgifter som samlas in kommer inte att användas i något annat syfte än till denna studie. 

I uppsatsen kommer alla deltagare, skolor och kommun avidentifieras och allt material 

kommer att förstöras så snart uppsatsen är godkänd. 

Förhoppningen med mitt examensarbete är att flera goda exempel på hälsofrämjande arbete 

kommer att presenteras som kan fungera som inspiration och utveckling av skolans 

hälsofrämjande arbete. 

I samband med att detta mail skickas till er kommer jag även att höra av mig via telefon. 

Med hopp om ett positivt svar! 

Vänligen, 

Karin Kullberg     070-699 34 33 

karin.kullberg@spsm.se 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

1. Kan du berätta kort om din utbildnings- och yrkesbakgrund, hur länge har du 

arbetat som specialpedagog…ev förändringar i uppdraget? 

2. Kan du berätta för mig om/beskriv din vardag, hur ser en typisk dag eller vecka ut? 

Fasta inslag? 

3. Beskriv din roll i elevhälsan? 

4. Vad ser du som det viktigaste i ditt uppdrag/arbete som specialpedagog? 

5. Berätta om en/eller flera situation/er när en elev lyckades…vad gjordes i 

omgivningen? 

6. Berätta om en/eller flera situation/er när det inte gick så bra…vad gjordes/gjordes 

inte i omgivningen? Vad kunde ha gjorts annorlunda? 

Kan du säga något mer om det? Kan du ge en mer detaljerad beskrivning…har du fler 

exempel… 

Se tystnad som hjälp/”Våga utnyttja tystnaden” 

” Om jag förstått dig rätt… 

 


