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Sammanfattning 
 
Det talas idag mycket om resurser och bristen på dessa i och utanför skolan.  
Föreliggande studie behandlar vad två arbetslag bestående av sammanlagt tretton 
personer i grundskolans tidigare år anser vara en resurs. En utgångspunkt för studien var 
arbetslagens förväntningar på sig själva som grupp och förväntningar på elevvårdsarbetet.  
I grupperna ingår förskollärare, fritidspedagoger, pedagogiska assistenter, lärare och 
specialpedagog. Samtalet har varit ett centralt tema genom hela undersökningen. 
 
Syftet med studien var att synliggöra den eventuella process som sker i samtal och 
beskriva och tolka deltagarnas utsagor om elevvårdsarbetet i en skola. För att nå detta 
syfte har aktörerna deltagit i en aktionsstudie. Jag har haft aktionslärande som 
forskningsdesign. För att få svar på undersökningsfrågorna användes intervjuer, 
deltagarnas loggboksanteckningar efter elevvårdsträffarna och en utvärderande enkät som 
datainsamlingsmetod. Mitt empiriska material har tolkats utifrån ett hermeneutiskt 
inspirerat sätt. 
 
De teoretiska utgångspunkterna för min studie har jag hämtat från Habermas resonemang 
om det kommunikativa handlandet och rationalitet. Där har jag främst fokuserat på 
diskussioner kring argumentation. Studien avhandlar även deliberativa samtal och 
deliberativ demokrati.  
 
I studien framkommer att resurs är ett komplext begrepp som är ytterst kontextberoende. 
Resultatet visar att arbetslagen ser tid som en viktig resurs och att deltagarna ofta 
uttrycker ett behov av mer tid för samtal, reflektion och arbetsuppgifter. Resurs kan också 
vara samsyn, samarbete, organisation och kompetens. Undersökningen visade även att 
deltagarna i studien tycker att arbetslagets sociala funktion och att känna sig som ”en i 
gänget” är mycket viktigt. Deltagarnas svar tyder på att elevvårdsträffarna behöver ha ett 
öppet samtalsklimat, tydlig struktur, klart formulerade mål och vara lösningsinriktade för 
att fungera optimalt och ha tydlig effekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: Arbetslag, elevhälsa, resurs, samtal, specialpedagogik  
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Förord 
 
Forskning kan ibland beskrivas som en resa. Att skriva en uppsats innebär att ge sig ut på 
ett gränslöst äventyr där oförutsedda ting kan dyka upp när som helst. Att mötas, resa 
tillsammans en bit för att sedan skiljas kan ge oanade konsekvenser och formar den som 
väljer att följa med på färden.  
 
Min pedagogiska resa startade egentligen redan när jag på 80-talet påbörjade min 
utbildning till lågstadielärare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Jag fick Lgr 80 i min hand 
och tilltalades tidigt av dess tal om demokratiska värden, skolans människo- och 
samhällssyn och gemensamt kunskapande. Under mina snart 20 år som yrkesverksam 
pedagog har också tanken om solidaritet och uppdraget att värna om varje människas 
egenart varit ledord i mitt yrkesutövande. Resan fortsatte och den blev än mer 
färgsprakande och nyanserad när jag som nyutexaminerad specialpedagog 2002 blev 
intresserad av hur grupper i min närhet samtalade och hur vi tillsammans skapade 
kunskap och hittade nya, oupptäckta vägar. 
 
Det som varit min drivkraft och motivation har alltid varit mötena och gemenskapen med 
alla fantastiska, unika barn, föräldrar, pedagoger och andra personer i skolans värld. Att 
få träffas en stund, kanske bara för ett ögonblick, eller i flera år, och tillsammans få 
möjlighet att samtala, reflektera och växa tillsammans har gjort mitt arbete värdefullt och 
fascinerande. 
 
På min färd har jag haft glädjen att träffa och resa med många, för mig, betydelsefulla 
människor. De har varit mitt ressällskap och min inspiration.  
 
Först och främst vill jag tacka alla mina underbara kollegor som ställde upp och delade 
med sig av samtal och reflektioner trots många egna uppdrag i en pressad skolvardag. 
Utan Er ingen uppsats! 
 
Jag vill också tacka Professor Rolf Helldin som presenterade mig för det deliberativa 
samtalet, deliberativ demokrati och Habermas ibland snåriga och svårtolkade 
resonemang. Det har hjälpt mig att förstå hur viktiga våra samtal är i skolan och hur 
betydelsefullt det är att vi är medvetna om vilka intentioner vi har med samtalet.  
Min kollega Gun-Marie och min syster Mia har läst och gett värdefulla synpunkter på 
arbetet. Det har fått mig att upptäcka nya angreppssätt och få ett bredare perspektiv. 
Mamma, för att du läste och Kerstin, för alla böcker. Tack! 
 
Den som har följt mig på hela uppsatsresan, från början till slut, är min handledare 
Désirée von Ahlefeld Nisser. Du har gett mig ovärderliga synpunkter när jag känt hoppet 
svika och målet varit långt borta. Tack för att du alltid haft tid med mig! 
 
Till sist: Tack Steven, David och Hanna för att ni reser med mig genom livet! 
 
                                    det är vägen, som är mödan värd 
                                                                   Karin Boye 
Gunilla Lindqvist 
Falun 2007-02-06                                     
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1. Inledning och bakgrund 
 

Barn i behov av särskilt stöd har tidigare fått hjälp inom ramen för skolans generella 
resurser. Men i och med kommunaliseringen i början av 90-talet har resurserna för 
barn i behov av stöd minskat. 
(Anna Karlsson i Dagens Nyheter 2003-05-06, Minskade resurser bakom adhd-
ökning)   

 
Mycket av skoldebatten idag handlar om resursbrist och önskan om mer resurser. Röster 
hörs både från skolfolk och från allmänheten via media. Jag upplever att bilden stämmer 
bra med de diskussioner som relativt ofta hörs i skolans personalrum och i andra 
pedagogiska sammanhang. Frågan är om det inte borde vara på sin plats att reflektera 
över vad begreppet resurs kan innefatta. Ordet kan härledas från latinet, resurgere, med 
översättningen höja eller hämta sig.1 På svenska finner vi flera betydelser bland andra; 
något som är till hjälp för någon, ekonomisk hjälp, glädjekälla, tillgångar och åtgärder 
som är möjliga. Ordet ger ofta associationer till kvantitativa begrepp som pengar, tid och 
antal personal. Möjligen är det så att begreppet kan tolkas olika beroende på vilket 
perspektiv vi väljer att anta. Från ett kategoriskt perspektiv kan begreppet tolkas med ett 
tydligt samband mellan orsak och verkan, alltså att resursproblemet löses genom att fler 
personal, extra tid eller mer pengar skjuts till verksamheten.2 I ett relationellt perspektiv 
däremot samverkar och påverkas hela verksamheten av samtliga aktörer i systemet som 
genom sina relationer sinsemellan är delaktiga i den process som ständigt pågår i en 
skola. I ett sådant perspektiv blir det således viktigt vad som sker i förhållandet, 
samspelet eller interaktionen mellan olika aktörer.3

 
I rapporten ”Tid som resurs”? (2007) skriver författarna Svedberg m.fl. att begrepp som 
resurs, organisation och tid snarare ska ses som metaforer i ett visst sammanhang än som 
verkliga fenomen. Författarna menar vidare att i ett sådant perspektiv är skolan med dess 
tillhörande metaforer inte ett faktum utan en kultur som levs genom interaktion och 
språk. 

 
Det är i alla språkliga interaktioner och språkhandlingar på olika nivåer som 
föreställningar om skolan och dess uppgift, organisation, tidsuppfattning etc. 
formas. 4

 
Resurs är för mig ett nyckelbegrepp i dagens svenska skola. Andra begrepp som jag 
finner intressanta är samtal och arbetslag, vilka jag återkommer till vid ett flertal tillfällen 
i uppsatsen.   
 
Undersökningen omfattar tretton personer fördelade på två arbetslag i en grundskola. 
Arbetslagen består av fritidspedagoger, förskollärare, pedagogiska assistenter och lärare. 
Varje arbetslag ansvarar för barn i åldrarna 6-12 år.  

                                                 
1Svenska Akademiens Ordbok (2006-02-06) http:// www.saob.se/ 
2 Persson 2003; Emanuelsson, Persson & Rosenqvist 2001, s. 21-22 med referens till Dyson 1999 
(Föreläsning vid NRF - konferens i Oslo, ej publicerat manus). Det kategoriska perspektivet ska enligt 
Persson här användas i meningen ”obetingad, absolut, ovillkorlig”. 
3 Persson 2003, s. 143-145 
4 Svedberg 2007, s. 173 
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Bakgrund till mitt intresseområde 
 
Som specialpedagog i en skola med verksamhet från förskoleklass upp till och med år 6 
har jag blivit intresserad av resursfrågan då en av mina arbetsuppgifter är att vara 
samtalsledare i de arbetslag där jag är verksam.5 Jag har en nyckelroll vad gäller 
elevvårdsarbete och därmed även samordning av arbetslag och samtal i dessa. I 
arbetslagen diskuterar vi tillsammans och försöker gemensamt finna lösningar för våra 
elever. I uppsatsen ligger fokus på de samtal som sker i elevvårdsträffar och som ingår i 
skolans elevvårdsarbete. Vi träffas en gång i månaden och då är även skolsköterskan med 
i samtalet. 
 
I den specialpedagogiska rollen ingår att företräda elever som på något sätt riskerar att 
marginaliseras. Det innebär även att bevaka dessa elevers intresse utifrån visionen om en 
skola för alla. I och med ekonomiska neddragningar under de senaste femton åren har det 
getts uttryck för att just denna elevgrupp riskerar att hamna i svårigheter. Mitt uppdrag 
som specialpedagog innebär här att utvärdera, utreda och utveckla åtgärder för elever i 
behov av stöd. I uppdraget ingår även att initiera och upprätthålla diskussioner kring 
specialpedagogiska frågor både i och utanför skolan. Elevvårdsträffarna ser jag som ett 
tillfälle där sådana diskussioner kan föras. För mig som specialpedagog är det viktigt att 
härleda och problematisera ord som i vardagligt tal kan anses vara självklara. Begreppet 
och fenomenet resurs är därför viktigt och intressant att studera. Ibland har jag upplevt att 
ordet resurs används när något känns omöjligt. ”Det finns inga resurser” är ett uttryck 
som ofta förekommer. Genom att undersöka hur deltagarna samtalar i elevvårdsträffarna 
tror jag att det är möjligt att få en bild av vad som anses vara en resurs.       
  
Elevvårdsträffarna i den för studien aktuella skolan initierades i och med att 
förskoleklassen skulle överföras från landstingens barnhälsovård till kommunens 
skolhälsovård. År 2000 fick förskoleklasslärarna i skolan erbjudandet om att ingå i en 
större projektstudie, ”Skolhälsovård och elevvård för barn i förskoleklass” (2001)6 där 
även speciallärare och skolsköterska ingick. I elevvårdsträffarna lyftes situationer som 
förskoleklasslärarna upplevde som problematiska i sina grupper. Enskilda elever 
diskuterades även i detta forum. Samtliga i gruppen hjälptes åt för att hitta lösningar och 
pröva åtgärder som sedan utvärderades vid nästa elevvårdsträff. Förskoleklasslärarna var 
mycket nöjda med samarbetet mellan pedagoger, speciallärare och skolsköterska och 
denna grupp fortsatte sitt arbete även nästkommande år, efter projekttidens slut. Även jag 
blev då involverad i träffarna. 2003 kom så förfrågan från flera pedagoger i skolan, som 
tidigare inte deltagit i träffarna, om inte samarbetet kunde utökas och innefatta alla 
verksamma i arbetslaget. Detta togs positivt emot av den befintliga 
förskoleklasslärargruppen och elevvårdsträffarna fick sin nuvarande karaktär. 
  
I elevvårdsträffarna var det en viktig förutsättning att alla kom till tals. Vi använde oss av 
så kallade ”rundor”, vilket betyder att alla fick några minuter var för att tala och att en 
                                                 
5 Med arbetslag menar jag här de personer som arbetar med samma barngrupp. Ordet ”arbetslag” finns inte 
beskrivet i Lpo 94, men jag väljer ändå att använda mig av begreppet arbetslag för att beskriva detta slag av 
kollegial samverkan eller samarbete mellan olika personalkategorier.  
6 Bildt-Ström & Hillman 2001, Slutrapport från försöksverksamhet i Bjursås skoldistrikt 1999-2001 
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samtalsledare (undertecknad) höll i mötet. Elever som på olika sätt berörde oss och vår 
dagliga verksamhet diskuterades. Även arbetssätt, metoder, organisation och 
förhållningssätt diskuterades. 
  
Under de år vi har arbetat med elevvårdsträffarna har jag haft en upplevelse av att 
arbetslagen kommit med fler och fler egna lösningar och initiativ till hur arbetet inom 
gruppen kan bedrivas för att hitta utvecklingsmöjligheter hos eleverna. En entusiasm och 
vilja till samarbete har vuxit fram. Gruppen har följt devisen ”Alla barn är allas barn” och 
detta har avspeglats i vardagsarbetet. Jag har sett hur gränsdragningar i yrkesroller 
suddats ut. Fritidspedagogen har ställt timmar till förfogande för att lösa problem inom 
engelskundervisningen. Förskoleklasslärarna har jobbat med killar i år 6 som behövt 
anpassad studiegång. Klasslärare och pedagogiska assistenter har bytt arbetsuppgifter för 
att hitta optimala lösningar. När jag upptäckte att arbetslagen ofta systematiskt sökte 
lösningar på problem kunde jag också tydligare känna igen uttrycket ”arbetslaget som 
resurs”. 
  
Efter en tid med arbetet i elevvårdsträffarna blev jag intresserad av om jag och mina 
kollegor på något vis kunde synliggöra den process som jag tyckte mig uppleva och som 
jag tyckte pågick både i träffarna och i vardagsarbetet.7 Detta blev utgångspunkten för 
studien. 
 
Jag ville alltså beskriva hur skolans aktörer, främst pedagogerna i två arbetslag, 
uppfattade fenomenet och begreppet resurs. Jag ville också undersöka hur arbetslagen 
uppfattade sig själva som grupp och vilka förväntningar som fanns; vad trodde de att de 
tillsammans kunde åstadkomma? Uppfattade de sig själva och gruppen som en resurs i 
skolans system? Var det möjligt att följa någon form av process i samtalen och hur 
gruppen tänkte om elevvårdsträffarna? Detta var vägledande frågor i den fortsatta 
undersökningen. Andra frågor som blev intressanta att följa upp var vad som står i Lpo 
94 och som ligger till grund för samtal och gemensamt kunskapande bland aktörer i 
skolans vardag. Fanns ett samband mellan praktikernas sätt att tänka kring sin vardag och 
läroplanerna i skolan? 8  
 
Eftersom jag är specialpedagog i den skola där undersökningen ägt rum har jag ett nära 
förhållande till undersökningsgruppen och verksamheten där, vilket gör att min studie 
kan anses närma sig det etnografiska forskningsområdet.9 En etnografisk studie innebär 
bland annat att forskaren lever nära den grupp som studeras under en längre tidsperiod. 
Fetterman (1989) skriver att en klassisk etnografisk studie kräver från sex månader till 
över två år på fältet. Malmgren Hansen (2003) menar i ”Specialpedagoger – nybyggare i 
skolan” att hennes studie inte är neutral, eftersom hon har en förförståelse av aktörernas 
situation och deras vardag. Hon skriver också att denna förförståelse inneburit både 
försvårande och underlättande omständigheter. Det svåra har varit att lyssna på aktörerna 

                                                 
7 Med process menar jag här; en viss utveckling, utvecklingsgång, förlopp, med stöd av Svenska 
Akademiens Ordlista (2006-02-06) http://www.saob.se/ 
8 De styrdokument jag hänvisar till i detta arbete är främst SOU 1974:53,Läroplan för grundskolan 1980 
och Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1998 
9 Fetterman 1989; Malmgren Hansen 2003 
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utan att lägga egna kunskaper och erfarenheter som ett raster över deras. Det som 
underlättat studien har varit att lätt kunna hämta kunskaper och teman från en känd 
verklighet. Så har det också varit för mig, men för min del känns det svårt, om inte 
omöjligt, att helt bortse från detta raster, som präglas av min förförståelse. Det är ändå, 
precis som Malmgren Hansen skriver, viktigt att vara medveten om sin förförståelse och 
lyssna in aktörerna så öppet och ofärgat som möjligt 
 
 
Specialpedagogisk utbildning, kompetens och verksamhet – en 
tillbakablick 
 
Med nedanstående avsnitt vill jag sätta in läsaren i det historiska sammanhang inom 
vilket specialpedagogiken vuxit fram. Det är den förförståelse, bakgrund och den 
subjektiva bild jag har av mitt arbete och mina arbetsuppgifter som specialpedagog. 
Bakgrunden är den teoretiska startpunkten och jag redovisar den utifrån 
specialpedagogisk forskning och läroplanernas intentioner. Jag vill också tydliggöra 
varför samtalen i elevvårdsträffarna blev en utgångspunkt för studien och för mitt 
specialpedagogiska arbete. 
 
Behovet av riktad utbildning för lärare som arbetade med barn med funktionshinder, och 
därmed någon form av specialpedagogisk tanke, har funnits ända sedan tidigt 1800-tal, 
skriver Åman (2006). Folkskolestadgan 1842 uttryckte att allmän skolplikt skulle införas 
och att staten hade skyldighet att ge alla barn utbildning, vilket redan inledningsvis 
skapade problem.10 Många barn hade svårt att följa med i skolans undervisning då de 
även bidrog till familjens försörjning. Frågor om specialpedagogisk kompetens och 
utbildning har varit aktuella sedan dess. Utbildningen var till att börja med kortare kurser 
på ett fåtal dagar till att 1961 omfatta ett läsår.11 Lärarna som genomgått utbildningen 
fick titeln Speciallärare. 
 
1989 lades speciallärarutbildningen ner.12Statsmakterna initierade en ny 
specialpedagogisk påbyggnadsutbildning som kom till stånd 1990. Utbildningen omfattar 
tre terminers studier. Den kom att innehålla flera nyheter jämfört med tidigare utbildning: 
 

Utbildningens inriktning skulle vidgas mot handledning istället för undervisning och 
specialpedagogerna skulle erhålla grundläggande kunskaper inom utvecklings- och 
forskningsmetodikområdet genom att tidigare seminarietradition skulle kompletteras 
med stark forskningsanknytning. Detta avsåg att göra specialpedagogerna beredda att 
driva pedagogiskt utvecklingsarbete i kommunerna.13  

 
Denna förändring var inte helt oproblematisk, enligt Malmgren Hansen (2003). De 
nyutexaminerade specialpedagogerna skulle forma sin verksamhet utifrån de direktiv 

                                                 
10 Malmgren Hansen 2003, s. 14                                                                                                                                                             
11 Bladini 1990; Areschoug 2000; Åman 2006 
12 Malmgren Hansen 2003, s. 15 
13 Ibid. s. 15 
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som statsmakterna krävde, alltså med en tydlig vetenskaplig grund och handledande 
kompetens. Detta innebar en förändrad organisation där lärare och annan personal blev de 
som skulle handledas av specialpedagogen, skriver Malmgren Hansen vidare.   
Skolorna hade förväntningar på de nya specialpedagogerna att ”vara som speciallärare”,14 
och arbeta med starkt fokus på individuella åtgärder för eleven, och kände inte till att 
speciallärare inte längre utbildades. Malmgren Hansens avhandling visar dock på att 
specialpedagogerna bit för bit och med små metoder förändrade den specialpedagogiska 
verksamheten så att den några år senare innehöll arbetsuppgifter med mer handledning 
och övergripande moment. 
 
I departementsskrivelsen ”Elevens framgång - skolans ansvar” (DS 2001:19) har den 
tillsatta expertgruppen bland annat studerat vilka synsätt som finns på den 
specialpedagogiska kompetensen och hur den används i praktiken. 
 

Specialpedagogisk kompetens skulle kunna beskrivas som den kompetens som 
behövs i skolan för att se till att varje elev utifrån sina förutsättningar får det utbyte 
av skolan som han eller hon har rätt till. Den specialpedagogiska kompetensen kan 
då utgöra ett kvalificerat komplement när den allmänpedagogiska kompetensen inte 
räcker till.15

 
De skriver vidare att specialpedagogiken och dess kompetensområde har genomgått en 
rad förändringar alltsedan specialpedagogik blev ett etablerat kunskapsområde på 1960-
talet. Fram till början av 1990-talet var specialundervisning den huvudsakliga uppgiften 
inom det specialpedagogiska verksamhetsområdet. Specialundervisningen innebar, enligt 
expertgruppen, att elever som bedömts avvika från vad som ansågs normalt avskildes 
från den ordinarie undervisningen i klassrummet. Eleverna fick därefter speciellt 
tillrättalagd undervisning, enskilt eller i grupp. Speciallärarutbildningen var främst 
inriktad mot specifika funktionshinder och handikapp, skriver expertgruppen vidare. 
 
Haug (1998) kallar detta förhållningssätt för en kompensatorisk lösning16 och denna 
inriktning på specialpedagogiken etablerades redan i början av 1800-talet och rådde fram 
till 1970-talet. Det kompensatoriska lösningsparadigmet fick dock utstå kraftig kritik då 
den ansågs både stigmatiserande och otillräcklig.17 Alternativet till kompensation är det 
demokratiska deltagarperspektivet, enligt Haug. Här sätts fokus på deltagande och den 
enskilde personens och gruppens rätt att hålla fast vid och odla sin särprägel och egenart. 
Haug skriver vidare att man på 1970-talet, genom SIA-utredningen18, formulerade den 
politik för specialundervisning som gäller än idag. 
 

                                                 
14 Malmgren Hansen 2003, s. 111  
15 DS 2001:19, s. 22 
16 Den kompensatoriska lösningen har, enligt Haug, sitt vetenskapliga fokus utifrån det medicinska -, 
psykologiska och pedagogiska forskningsområdet. En positivistisk vetenskapssyn intas och metoder 
utvecklas för att kunna fastställa behov och effekt. Kompensation innebär att lyfta upp barnet till den nivå 
andra barn befinner sig och att förstärka barnets svaga sidor genom tillrättalagd undervisning. Haug 1998, 
s. 17  
17 Haug 1998, s. 17-18 med referens till Bernstein 1975; Emanuelsson 1976 
18 SOU 1974:53. Skolans arbetsmiljö. Betänkande angivet av utredningen om skolans inre arbete-SIA. 
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SIA- utredningen bidrog till den nya läroplanen (Lgr 80)19 och det demokratiska 
deltagarperspektivet blev synligt genom formuleringar som: 
 

Grundskolan är en del av samhället. Läroplanen speglar demokratins samhällssyn 
och människosyn: människan är aktiv, skapande, kan och måste ta ansvar och söka 
kunskap för att i samverkan med andra förstå och förbättra sina egna och sina 
medmänniskors livsvillkor. Skolans innehåll och arbetssätt måste vara så utformat att 
det befrämjar denna samhälls- och människosyn.20  

 
Även Lpo 9421 talar om att undervisningen ska bedrivas i demokratiska former och att 
skolan ska låta varje enskild elev hitta sin unika egenart och därigenom delta i 
samhällslivet. Skolan ska också främja förståelse för andra människor och förmågan till 
inlevelse. Läroplanen poängterar även att hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar 
och behov. 
 
Den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen har delvis haft detta fokus.22  
Specialpedagogen ska fortfarande ha undervisande uppgifter, men även ha kompetens att 
arbeta med handledning, uppföljning/utvärdering och skolutveckling, menar 
departementsskrivelsens expertgrupp. 
 
Handledningsmomentet är intressant för denna studie då jag i studien särskilt intresserat 
mig för utveckling genom elevvårdsträffar och hur deltagarna reflekterar kring 
elevvårdsarbetet. Handal och Lauvås (2002) menar att handledningens syfte är att 
utveckla den praktiska teorin, alltså teorin bakom den yttre handlingen. Lärare med 
samma undervisningspraktik kan avspegla helt skilda teorier. De skriver vidare: 
 

Handledning av hela skolans personal snarare än av enskilda lärare kan vara ett 
effektivt hjälpmedel när det gäller att vidareutveckla och/eller förändra skolkoden. I 
en sådan handledning kan man ifrågasätta delar av koden, och personalen kan 
konfronteras med kunskaper, erfarenheter eller värderingar som problematiserar 
dessa moment.23

 
I elevvårdssamtalen upplever jag mig snarare som samtalsledare än handledare, men 
dessa roller tangerar varandra och jag kan inte bedöma hur mina kollegor, vilka är i fokus 
i sammanhanget, uppfattar mig. I min roll som specialpedagog och samtalsledare har jag 
förhoppningar om att vara en slags katalysator som initierar och uppmuntrar övrig 
personal på skolan att starta kreativa och kritiska samtal om skolans (special)pedagogiska 
verksamhet.   
  
Mina tankar får stöd av flera forskare24 som menar att den specialpedagogiska 
verksamheten tydligare behöver diskuteras och problematiseras.  

                                                 
19 Läroplan för grundskolan 1980 
20 Lgr 80, s. 13 
21 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1998 
22 DS 2 001:19, s. 23 
23 Handal & Lauvås 2003, s. 26 
24 Ahlström, Emanuelsson & Wallin 1986; Börjesson 1998; Haug 1998; Helldin 1998; Emanuelsson, 
Persson & Rosenqvist 2001; Malmgren Hansen 2003  
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I det internationella EU- projektet ”Pupils´ School Failure or Schools´ Failure?” 
problematiserar tre forskare begreppet specialpedagogik och dess hittills relativt snäva 
verksamhetsfält (Helldin, Lucietto & Völkel, 2003). De menar att vi generellt i Europa 
behöver bredda vårt sätt att förhålla oss till specialpedagogik, både vad gäller didaktik, 
pedagogik, organisation och samhällssystem. De skriver också att många elever i Europa 
i dag utvecklas till att vara i behov av stöd utifrån de traditionella och ofta fasta strukturer 
som fortfarande råder runt om i skolorna i Europa. Enligt författarna behöver samtliga 
som arbetar i skolan i dag utveckla sitt kritiska förhållningssätt både vad gäller tradition 
och strukturer inom och utanför skolans värld. 
 

Moreover a skeptical attitude against the well known is recommended. As a 
consequence, people might be prepared to call the usual and daily, the apparent 
objective and true into question in order to gain individually new realizations and 
insights, which shakes and makes one’s own constructions of reality questionable.25  

 
Helldin (2003) medförfattare och delaktig i det internationella projektet menar att en 
(special)pedagog regelbundet måste kritiskt beakta sin egen aktivitet och sina 
professionella beslut. Detta ska ske som en naturlig del av det vardagliga arbetet. 
(Special)pedagogen får heller inte ensidigt enbart arbeta med eleven som enskild bärare 
av ett upplevt problem. Här måste den etiska diskussionen och resonemanget få framträda 
tydligare, anser Helldin.  
 

It is crucial for educational institutions providing pedagogic, social and, social science training to 
bring forth the main arguments of different perspectives for theoretical, comprehension and 
treatment of deviation problems. In my point of view, these main arguments are the educational 
main source of power for professional normative positions at different levels.26  

 
 
Arbetslagets funktion ur ett specialpedagogiskt perspektiv 
 
Eftersom studien är baserad på hur deltagarna i två arbetslag samtalar och reflekterar 
kring elevvårdsarbetet blev jag intresserad av att ta reda på mer kring arbetslagstanken 
och dess ursprung och uppkomst. Arbetslagen som studeras i detta arbete består av 
klasslärare, lärare i praktiskt estetiska ämnen27, fritidspedagoger, pedagogiska assistenter, 
förskollärare och specialpedagog. 
 
Begreppet arbetslag definieras på följande vis i ordboken: 
 

I skolan betecknar/arbetslag/en grupp av lärare som samarbetar, framför allt med 
planering och uppföljning av verksamheten, men ibland också med undervisningen. 
De representerar oftast olika ämnen och undervisar inom samma klass eller 
arbetsenheter.28  

 

                                                 
25 Helldin i Helldin, Lucietto & Völkel 2003, s. 45 
26 Ibid. s. 15 
27 Till praktiskt estetiska ämnen brukar ämnen som bild, slöjd, musik och idrott räknas. 
28 Pedagogisk Uppslagsbok 1996, s. 30 
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Maltén (1986) skriver att misstagen under de första åren efter grundskolereformen på 
1960-talet med mycket stora skolenheter och skolbyggnader, som mestadels tog hänsyn 
till administrativa och ekonomiska överväganden, gjorde att behovet av mindre 
arbetsenheter och arbetslag växte fram. De stora skolorna fick en chans att återskapa ”en 
liten skola inom den stora skolans ram”.29 Därmed fanns bättre möjligheter till ökad 
samverkan i vardagsarbetet, enligt Maltén. 
 
I Lpo 94 betonas samverkan, men här nämns inte ordet arbetslag och här tycks också 
fokus ligga mer på samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem. I detta 
sammanhang ska samarbetet uppmärksamma elever i behov av stöd.30 Man förordar en 
aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig 
kunskap och hur kunskapsutveckling sker. Detta för att främja lärandet.31 I det inledande 
stycket framhålls att verksamheten i skolan ”skall utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar”.32  
 
I departementsskrivelsen ”Elevens framgång – skolans ansvar” (2001) anser 
expertgruppen att ”graden av måluppfyllelse i hög grad är relaterad till hur skolan 
fungerar som samarbetsarena.”33 De menar också att elevernas skilda förutsättningar för 
lärande blir utmaningar för det kollegiala samarbetet. 
 

Den naturliga variationen av olikheter eleverna emellan utgör då utmaningar som 
kräver ett planerat samarbete där uppslutningen kring förhållningssätt, 
verksamhetsmål och metoder är avgörande för elevernas framgång i sitt arbete.34  

 
Tillgången på specialpedagogisk kompetens i arbetslaget är en förutsättning för ett 
arbetssätt som möjliggör att de allra flesta elever får stanna kvar i den gemensamma 
lärandemiljön, understryker expertgruppen. 
 
Arbetslag, samarbete och samtal har belysts i forskning. Tiller (1999) menar att den 
ensamme läraren i sitt klassrum inte längre är idealet i övergången från industri- till 
kunskapssamhälle. Kvalifikationer som flexibilitet, helhetstänkande, empati, och 
öppenhet i platta organisationer finns som ideal för skolan idag. Detta kräver förändringar 
i invanda arbetsformer och strukturer och målet blir då att lärarna ska arbeta i lämpliga 
arbetslag. Tiller skriver vidare att eleverna behöver goda förebilder och lära sig om 
betydelsen av att samarbeta. De får lära sig hur man kan lära genom sin egen skolvardag.  
I ett projekt med trettio arbetslag i sju sydsvenska kommuner, där Tiller varit 
forskningsledare, har arbetslagen fått diskutera och skriva ner sina tankar. Projektet 
varade i tre år. Målet för projektet var att utveckla en pedagogisk praxis i 
överensstämmelse med visionerna om kunskapssamhället, det livslånga lärandet och 
utvecklingen av lärande organisationer.35 Enligt Tiller fanns vissa problem redan tidigt i 

                                                 
29 Maltén 1986, s. 106 
30 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1998, s.16 
31 Ibid. s. 8 
32 Ibid. s. 5 
33 DS 2001:19, s. 11 
34 Ibid. s. 11 
35 Tiller 1999, s. 165-166 
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projektet. Det största var avsaknaden av solidaritet och engagemang från samtliga i 
gruppen och att rektors ledarskap hamnade i fokus och ifrågasattes. Trots vissa 
svårigheter kunde Tiller se en rad positiva effekter av projektet och de processer som 
sattes igång. Han skriver ”att lärarna ser att ett närmare samarbete i arbetslaget ger nya 
utvecklingsområden och ökad utvecklingskraft”. ”Det uppstår synergier när man arbetar i 
lag, och arbetsmotivationen ökar.” 36 Lärarna fick större makt över sitt professionella liv 
och det blev lättare för många att vara lärare i och med arbetslagen, menar Tiller vidare. 
 

Det decentraliserade organisationsmönstret som blir en följd av organiserandet i 
arbetslag skapar bättre villkor för lärande i vardagen. Samtalen blir annorlunda 
ochmer strukturerade. Lärarna ser varandra. De är på många sätt varandras skuggor 
och behöver inte speciella diagnoser om avvikelser för att utöva specialpedagogik.37  
 

Tiller hänvisar till Basil Bernsteins38 kodbegrepp – avgränsad och integrerad kod, där 
avgränsad kod innebär gränsdragning mellan människor och material och integrerad kod 
står för samarbete och samordning. Tiller menar att de trettio arbetslagen i projektet har 
gått från avgränsad till integrerad kod. Han hävdar dock att den integrerade koden kräver 
tid, engagemang och fackmässiga insikter. Det är lätt att aktörerna tappar mod och energi 
om starten blir för brådstörtad, övergången för våldsam eller insikten om kursändringen 
är för liten. 
 
I forskarrapporten ”Skolan i ett institutionsperspektiv” har Berg m.fl. (1999) studerat 
skolkulturer och aktörsberedskap39 och gjort en bedömning av vilka förutsättningar som 
finns för aktörerna att bedriva skolverksamheten utifrån politikers formella styrning. 
Forskarna har intervjuat och följt ett antal skolor i kommuner hemmahörande i Sverige, 
Finland och Norge. Syftet med studien var att öka kunskapen om formella och informella 
styrkällor vilka, enligt författarna, avgör innehållet i skolans vardagsarbete och att 
diskutera och belysa de institutionella värdebaser som styrkällorna bottnar i. 
Forskargruppen såg att den formella politiska styrningen tycktes sakna stöd av de aktörer 
som hade en dominerande maktposition i skolornas vardagsarbete. Det var istället den 
informella styrningen som föreföll utgöra den reella styrkällan för hur innehållet i de 
undersökta skolornas verksamhet såg ut. 
 

Våra resultat pekar alltså på att det vid dessa skolor genomgående råder en bristande 
aktörsberedskap för att bedriva en pedagogisk verksamhet, där det tillgängliga 
handlingsutrymmet tas tillvara på elevernas och pedagogikens villkor. Vidare tyder 
våra studier på att detta faller tillbaka på - och kan förstås i perspektivet av – att 
aktörsberedskapen domineras av den avgränsade professionalismens lärarkultur. 
Enligt vår bedömning ska detta förhållande kopplas till att styrdokumenten vilar på 
värdebaser som implicit förutsätter en professionell profil bland lärarna som mer 
ligger i linje med den utvidgade lärarprofessionalismen. På den professionella nivån 

                                                 
36 Tiller 1999, s. 174 
37 Ibid. s. 174 
38 Bernstein 1975, s. 105. Bernstein skriver om collection code type - strong classification: strong frames 
och integrated code type - weak classification: weak frames. 
39 Med begreppet aktörsberedskap fästs uppmärksamheten, enligt Berg m.fl. på de professionellas 
förutsättningar och möjligheter att på pedagogiken och elevernas villkor ta tillvara det handlingsutrymme 
som begränsas av den politiska styrningen. Berg m.fl. s. 180. 
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föreligger därmed inte en aktörsberedskap av sådan art som rimmar med den 
formella styrningen.40

 
Forskargruppen konstaterar alltså att det finns en innehållslig diskrepans mellan formell 
och informell styrning och de föreslår att det pedagogiska samtalet utgör den arbetsform 
som håller samman reflektionsprocessen genom diskussioner på en konkret skolnivå. Här 
kan aktörerna upptäcka det outnyttjade handlingsutrymmet. Genom pedagogiska samtal 
som initialt handlar om den egna aktuella arbetsorganisationen kan samtalet sedan 
”lyftas” till att också beröra rådande skolkulturer och andra formella regler utifrån 
läroplanen. Då skapas en grogrund för verklig bildningsprocess, menar författarna. Det 
pedagogiska samtalet bör föras av professionella i ett arbetslag på skolan. Verksamhetens 
innehåll ska finnas i fokus. 

 
I klartext innebär detta att arbetslaget inte bara ägnar sig åt vissa administrativa 
funktioner som delegerats till arbetslaget från skolledarna, utan arbetslagsarbetet blir 
primärt en fråga om gemensam kunskapsutveckling syftande till att utveckla skolans 
verksamhet och undervisning på elevens och pedagogikens villkor.41  

 
 
Elevvårdsträffarna, en startpunkt i studien 
  
Eftersom jag skulle leda arbetslagssamtal och diskutera eleverna och deras skolsituation 
tillsammans med övrig pedagogisk personal har jag i studien fokuserat på arbetslagens 
samtal i en specifik situation, nämligen elevvårdsträffarna. Dessa träffar är tillfällen då 
arbetslagen diskuterar elever och deras behov och förutsättningar för att lära, utvecklas 
och känna välbefinnande i skol- och klassrumsmiljö. 
 
För att koppla elevvårdsträffarna till ett sammanhang och för att klargöra skillnaden i 
begreppen elevvård och elevhälsa följer här ett kort stycke som tydliggör valet av 
samtalsforum.  
      
Andersson (1999) skriver i sin bok ”Samverkan för barn som behöver” att det åligger all 
personal i skolan att tillgodose elevernas grundläggande behov. Hon nämner här behov 
som trygghet, uppskattning, kompetens, självständighet, meningsfullhet, identitet och 
positiv självvärdering. Lpo 94 bekräftar denna uppfattning och skolan ska sträva efter att 
vara en social gemenskap som ger trygghet och lust att lära. 
All personal ska således ta sitt ansvar och hjälpa elever i behov av stöd och samverka till 
att göra skolan till en god miljö för lärande, men det övergripande ansvaret för 
elevvården har rektor (Andersson, 1999). Under rubriken Rektors ansvar i Lpo 94 står 
följande: 
 

– undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det 
särskilda stöd och den hjälp de behöver, (s.19) 
 

                                                 
40 Berg m.fl. 1999, s. 192 
41 Ibid. s. 244 
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Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med rubriken ”Hälsa, lärande 
och trygghet” (2001/02:14). Där kan vi bland annat läsa följande: 
 

Arbetet med elevhälsa bör i så stor utsträckning vara förebyggande och ha en 
hälsofrämjande inriktning utifrån ett delvis nytt och vidgat hälsobegrepp. Arbetet 
med elevhälsa förutsätter en hög grad av samverkan mellan skolans olika delar och 
personalgrupper samt att det finns allsidig kompetens för detta arbete på skolan. (s.1)  

 
I propositionen finns förslaget att skolhälsovård, elevvård och specialpedagogiska 
insatser bör ingå i verksamhetsområdet.42  Denna nya ordning trädde i kraft 1 juli, 2003.  
Elevvård är, enligt propositionen ett begrepp med flera betydelser. Dels avses de insatser 
som lärare och andra i skolan gör för elever i behov av särskilt stöd, dels avses de 
särskilda elevvårdarna, det vill säga yrkeskategorier inom skolhälsovård och elevvård. I 
min studie kommer jag att i första hand referera till den förstnämnda definitionen och 
verksamhetsområdet. För att avgränsa begreppet ytterligare kan elevvård definieras som 
skolans strävanden att förebygga uppkomsten av skolsvårigheter och andra problem för 
eleven. Även åtgärderna vid eventuella problem avses.43  
Enligt propositionen varierar elevvården mycket på de enskilda skolorna och i skilda 
kommuner, beroende på vilket synsätt som antas. Ett synsätt är individinriktat och 
betonar behovet av specialister medan ett annat är mera grupp- och omvärldsorienterat. 
Där ses mer till sammanhang och den miljö som eleven befinner sig i. 
 
I propositionen refereras till Världshälsoorganisationens (1948) definition av 
hälsobegreppet. Det kännetecknas av ett helhetsperspektiv som innebär mer än bara 
frånvaro av sjukdom. Hälsa definieras som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt 
och socialt välbefinnande. I propositionen förklaras också varför det anses viktigt att rikta 
blicken mer mot begreppet elevhälsa än mot begreppet elevvård: 
 

Det elevvårdande arbetet på skolan har ofta fått en ensidig inriktning mot problem. 
Arbetet med elevhälsan bör så långt möjligt vara förebyggande och hälsofrämjande 
och en förskjutning ske från riskfaktorer till friskfaktorer. Det bör också ske en 
förskjutning från ett vuxenperspektiv till ett elevperspektiv samt från information till 
dialog och kommunikation inom hälsoarbetet. Hela skolans miljö bör 
uppmärksammas.44

 
Elevhälsa handlar alltså om att främja hälsa hos alla elever, men ha fokus på elever som 
är i behov av stöd för sitt lärande. I min studie kommer jag dock även fortsättningsvis att 
kalla personalgruppens sammankomster för elevvårdsträffar och arbetet som utförs i 
verksamheten för elevvårdsarbete då dessa uttryck är etablerade för aktörerna och känns 
naturliga i det vardagliga arbetet. 
 
I propositionen förordas att olika kompetenser bör tas tillvara i elevhälsans arbete. Här 
nämns skolläkare, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog. Enligt 
propositionen kan sammansättningen av de olika kompetenserna variera mellan skolor 
utifrån elevgruppernas behov och problemställningar. På den för studien aktuella skolan 
                                                 
42 Regeringens proposition 2001/02:14, s. 1 
43 Ibid. s. 15 
44 Ibid. s. 27 
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ingår, som tidigare nämnts, skolsköterska och specialpedagog i arbetet i de dagliga 
situationerna, medan skolkurator, skolpsykolog och skolläkare konsulteras i specifika 
fall. 
 
 
2. Syfte 
 
Syfte och undersökningsfrågor 
 
Studiens övergripande syfte är att synliggöra den eventuella process som sker i 
elevvårdsarbetet i en skola. Ett ytterligare syfte är att beskriva och tolka deltagarnas 
utsagor om elevvårdsträffarna i två arbetslag.  
 
Frågor som varit utgångspunkt för undersökningen är:  

• Hur kan ett arbetslag utgöra en resurs i elevvårdsarbetet? 
• Hur reflekterar arbetslagen kring elevvårdsarbetet? 

 
 
Avgränsningar 
 
Forskningsfokus ligger på de två arbetslag där jag själv ingår, och varit verksam under 
en längre period. Avsikten är inte att registrera vad var och en säger, utan här är 
arbetslagets tankar som enhet det jag vill belysa. När jag skriver om arbetslag syftar jag 
på de arbetslag som är formerade i grundskolan. Jag har valt att göra en mindre studie i 
två arbetslag nära min egen verksamhet eftersom jag här ser en möjlighet att förena mina 
teoretiska studier med min praktiska vardag och på så sätt få chans att söka och 
konstruera kunskap tillsammans med mina kollegor. Här hade naturligtvis funnits 
möjlighet att söka kunskap om arbetslag och deras tankar kring elevvård i ett större 
sammanhang, men jag är rädd för att närheten till huvudpersonerna då skulle gå förlorad. 
Jag har också valt bort elevernas tankar i mitt arbete, eftersom jag ser det som att de är 
sekundära aktörer i detta sammanhang. De blir så att säga ”nyttjarna” av den utveckling 
som eventuellt kan komma att visa sig i arbetslagen.  
 
 
3. Teoretiska utgångspunkter 
 
Deliberativa samtal och deliberativ demokrati 
 
Thurén (1999) beskriver en teori i allmänna ordalag som ett verktyg, vilket kan användas 
för att förstå, beskriva eller förklara ett eller flera fenomen i ett sammanhang. 
Att formulera sig i vetenskapliga sammanhang innebär att på något sätt uttala sig om 
verkligheten och därför är det nödvändigt att i ett arbete som gör anspråk på 
vetenskaplighet redogöra för sin verklighetsuppfattning. Här vill jag koppla min  
uppfattning kring samtal och demokratiska överväganden till de teoretiska antaganden jag 
har valt att utgå ifrån. 
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Under arbetets gång med elevvårdsträffarna insåg jag att samtalet hade stor betydelse för 
att hitta lösningar för de barn vi diskuterade. Jag noterade återkommande hur samtalen 
avslutades innan lösningar var helt färdigformulerade och genomtänkta. Jag blev då 
intresserad av hur vi kunde få till ännu öppnare samtal, dels för att problem skulle bli helt 
genomdiskuterade, men också för att hantera återkommande uttalanden om resurser och 
bristen på resurser. Jag var också intresserad av hur alla medlemmar i gruppen skulle ha 
möjlighet att göra sina röster hörda, på lika villkor. Jag studerade därför det deliberativa 
samtalet och deliberativ demokrati och beskriver detta utifrån nedanstående teoretikers 
resonemang. 
 
Det deliberativa samtalet har sitt ursprung i John Deweys´ amerikanska försök under 
1910- och 1920-talet, där utvecklingen av demokratiska samtal går via språkliga 
samförståndsprocesser.45 På senare år har till exempel Emile Durkheim och Amy 
Gutman förespråkat denna modell och i dagsläget i Sverige nämns Tomas Englund och 
Klas Roth.46 Englund menar att den som i vår tid mest förknippas med det deliberativa 
synsättet är den senmoderna samhällsteoretikern Jürgen Habermas med sin diskursteori 
och teori om kommunikativ rationalitet.47  
 
I demokratiutredningens betänkande står att läsa: 
 

I den deliberativa demokratin … betonas argumentationens och samtalets 
fundamentala betydelse för demokratin. Endast sådan maktutövning kan skapa 
förtroende som samspelar med övertygelser som uppstått i fria samtal medborgare 
emellan. Demokratin ger ett ramverk för fri diskussion mellan jämlikar. Politik 
kopplas till diskussion. Demokratin är därför i behov av arenor där opinioner kan 
bildas, debatteras och ifrågasättas. I dessa diskussioner underordnas mina intressen 
det gemensamma bästa.48  
 

Roth (2003) skriver att begreppet ”deliberativa samtal” är språkligt sett relativt nytt. Det 
kommer från latinets deli`bero och kan översättas med överväganden eller 
överläggningar. Det betonar ömsesidigheten mellan minst två berörda som tillsammans 
försöker förstå, utvärdera och argumentativt legitimera kunskap, värden och 
handlingsnormer, skriver Roth. Genom deliberativa samtal ser jag en möjlighet att 
utveckla den pedagogiska diskussionen och den kritiska reflektionen i arbetslagets 
vardag. 
 
I deliberativa samtal, menar Roth (2003), finns idéer att lyfta problem och tillsammans 
perspektivisera och argumentera olika ståndpunkter, åsikter och värden, för att sedan 
möjligtvis enas om det mest vägvinnande argumentet. Här menar företrädare för det 
deliberativa samtalet att det finns stora demokratiska vinster att tjäna då det deliberativa 
samtalet beaktar det faktum att vårt samhälle idag är pluralistiskt och mångkulturellt.49 
Roth (2003) skriver att genom dessa samtal kan människor bättre förstå att individer 

                                                 
45 Hans Albin Larsson  i Jonsson & Roth 2003, s. 161 
46 Ibid. s. 161 
47 Englund i Premfors & Roth, 2004, s. 57 
48 SOU 2001:1, s. 22 
49 Jonsson & Roth 2003; Premfors & Roth, 2004 
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omfattar olika värden, att de finner sin tillhörighet i olika sociala, kulturella och religiösa 
gemenskaper. Många hävdar att samtalet till och med är skolans viktigaste demokratiska 
redskap (Jonsson & Roth, 2003). 
 
Englund (2003) definierar deliberativa samtal på detta sätt: 
 

Utgångspunkten är ofta skilda synsätt som ska jämkas samman och ställas mot 
varann och klargöras i en argumentation. Startpunkten är således förekomsten av två 
eller flera uppfattningar företrädda av personer som möts och ett centralt krav är  
öppenhet och respekt i argumentationen.50   

 
När jag läst styrdokumenten och tagit del av kursplanernas värdegrundsdiskussion lyfte 
jag blicken mot samhället. Detta gjorde det svårt att förbise det deliberativa 
demokratibegreppet i förhållande till studien. 
 
Englund (2004) skriver i Premfors & Roth (2004) att det deliberativa samtalet är påverkat 
av tanketraditionen i deliberativ demokrati, vilket primärt är en statsvetenskaplig 
tanketradition, vars rötter kan sökas hos nämnde John Dewey, pragmatist och pedagogisk 
filosof. I förordet till Deweys socialfilosofiska och utbildningspolitiska skrift ”Demokrati 
och utbildning” (1916/1999) menar Englund att Deweys bok var en viktig startpunkt för 
skolans demokratifostrande roll och att Deweys rekonstruktivistiska utbildningsfilosofi51 
styrker skolans uppgift att ställa kritiska frågor om det framtida samhällets utformning 
och analysera och diskutera även kontroversiella problem. Englund menar också att 
Deweys neopragmatism52 och rekonstruktivism sammantaget är ”perspektiveringen av 
utbildningens potentiella roll som demokratiskapande instans i vilken kommunikation 
intar en central roll”.53 Skolan är alltså en viktig arena för kommunikation och samtal och 
för vidareutvecklandet av ett demokratiskt samhälle, enligt Englunds tolkning av Dewey. 
  
Enligt Dewey (1916/1999) är det demokratiska samhället ett öppet kommunicerande 
samhälle. Han formulerar detta på följande vis: 

 
Det är inte bara så att socialt liv är detsamma som kommunikation, utan all 
kommunikation (och därmed allt verkligt socialt liv) är bildande. Att kommunicera 
med sin omgivning innebär att man får en utvidgad och förändrad erfarenhet. Man 
får del av vad andra har tänkt och känt, och påverkas, på ett eller annat sätt av detta. 
Inte heller den man kommunicerar med förblir opåverkad.54

 

                                                 
50 Englund i Jonsson & Roth 2003, s. 66 
51 Den rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin understryker, enligt Englund, skolans roll. (Social)- 
rekonstruktivismen kan ställas mot progressivismen som var alltför ensidigt inriktad på den enskilde 
individens utveckling.  
52 Enligt Englunds definition är neopragmatism den pragmatiska renässansen där Dewey tolkas som 
förespråkare för ett samhälle med kritiska, undersökande medborgare, som prövade olika lösningar i en 
öppen anda. 
  
53 Englund i Dewey 1916/1999, s. 27 
54 Dewey 1916/1999, s. 39 
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Ett samhälle som ombesörjer att alla dess medlemmar på lika villkor får del av dess 
förmåner och som tryggar en flexibel anpassning av dess institutioner genom 
interaktion med de olika formerna av samhällsliv är så till vida demokratiskt.55  
 

Englund (1916/1999) menar vidare i sitt förord att Habermas deliberativa demokratiteori 
är den mest utvecklade modellen i Deweys anda, alltså i det demokratiska 
samhällsperspektivets anda. Deweys närmaste medarbetare George Herbert Mead har en 
central ställning och hans analyser av ontogenesen, det vill säga hur den mänskliga 
kommunikativa förmågan utvecklas genom interaktion och kommunikation, är i 
Habermas teoretiska referensram ”en central förklaringsgrund i förspråkligandet av 
normativt grundade överenskommelser, gemenskaper”.56

 
 
Habermas teori om det kommunikativa handlandet och 
rationalitet 
 
Min förförståelse som specialpedagog och det jag läst om läroplanernas teorier var min 
utgångspunkt när jag startade detta arbete.57 Intentionerna i studien blev sedan att 
beskriva samtal och dess teorier. Cirkeln vidgades och med samtalsteorierna väcktes nya 
tankar kring delaktighet och demokrati. När jag läst om deliberativa samtal och 
demokrati har Habermas ofta förekommit som en förgrundsfigur. Därför blev jag 
intresserad av delar av Habermas teori om det kommunikativa handlandet,58 framförallt 
hur han resonerar kring argumentation och hur denna teori påverkar oss i praktiken.  
Därför presenterar jag mina teoretiska utgångspunkter som en vidgad cirkel där det 
deliberativa samtalet ligger närmast i min tankestruktur, och via deliberativ demokrati 
landar i ett försök till redogörelse av Habermas resonemang. Jag ville få en djupare 
förståelse för hur teorier kring samtal kan uppstå och beskrivas. Mina insikter redogör jag 
främst utifrån Englund och Roths tolkningar av Habermas resonemang här nedan (Jonsson 
& Roth, 2003, Premfors & Roth, 2004)  
 
Englund (2004), skriver att Habermas kan ges flera olika tolkningar. I följande stycke ska 
jag främst försöka redogöra för hur några forskare valt att tolka delar av Habermas 
teorier. 
 
Habermas diskursteori innebär, enligt Englund (2004) att de politiska 
deltagarrättigheterna betonas som grundläggande.59 Medborgarnas politiska autonomi 
realiseras genom den diskursiva60 åsikts- och viljebildningens kommunikation. 
Medborgarnas rättighet till delaktighet i offentliga kommunikationsprocesser betonas 
starkt. Alla medborgare har alltså rätt att göra sina röster hörda. Även svagare grupper 
och minoriteter. Englund tolkar Habermas som att de politiska Kommunikations- och 

                                                 
55 Dewey 1916/1999, s. 140 
56 Englund i Dewey 1916/1999, s .26 
57 Se avsnittet Inledning och Bakgrund 
58 Habermas 1996 
59 Englund  i kapitlet Deliberativa samtal i ljuset deliberativ demokrati i Premfors & Roth 2004, s 61 
60 Med diskurs menas, med Roths (2004) tolkning av Habermas, det medvetna och reflexiva undersökandet 
och prövandet av berörda personers talhandlingar och giltighetsanspråk i olika situationer.   
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deltagarrättigheterna utgör det medel som folket behöver för självbestämmande och 
självförverkligande. Detta sker genom att alla tillsammans delar en gemensam praktik, i 
motsats till den liberala demokratin där politisk autonomi kan uppnås genom att varje 
enskild individ privat kan fullfölja sina egna intressen. I den liberala demokratin får också 
minoriteter vika sig för den starkare majoriteten, enligt Englunds tolkning av Habermas. 
 
Theodorsson (2004) skriver att Habermas skiljer på kommunikativt och strategiskt 
handlande.61 Detta är två abstraktioner av hur människor samtalar. De kommunikativa är 
förståelseorienterade och de strategiska avser att nå framgång, alltså att vinna 
argumentationen. Habermas (1996) förklarar själv detta resonemang i boken 
”Kommunikativt handlande” på följande vis: 
 

Jag betraktar kommunikativt och strategiskt handlande som två typer av socialt 
handlande vilka ur den handlandes eget perspektiv utgör alternativ; 
interaktionsdeltagarna måste, hur intuitivt deras val än må vara, välja mellan en 
förståelse- och framgångsorienterad inställning.62  
 

Enligt Theodorsson (2004) menar Habermas med detta resonemang att det strategiska 
handlandet kan vara kommunikation, utan att vara kommunikativt. Kommunikativt 
handlande sker utan manipulation. Jag tolkar det, utifrån Habermas resonemang ovan, 
som att vi alltid, i alla samtal och sammanhang, måste reflektera över vilken inställning vi 
väljer att inta gentemot andra människor. Vi behöver reflektera över vilket syfte vi har 
med kommunikationen och om vi vill att den ska vara kommunikativ eller strategisk. 
 
Roth (2004) skriver att Habermas också talar om rationaliteter, vilket kan förstås som 
språklig interaktion.63 Habermas delar in språklig interaktion, rationaliteter, i tre 
kategorier: instrumentell, strategisk och kommunikativ. 

• Den instrumentella rationaliteten innebär att en individs språkliga handlingar 
riktas mot den fysiska omvärlden och denne gör anspråk på att ett yttrande kan 
vara sant. Den är framgångsorienterad och att vara förnuftig innebär att lyckas 
genom att tillfredsställa egna intressen. 

• Den strategiska rationaliteten är också framgångsorienterad. Här innebär att vara 
förnuftig att man uppfattar andra som objekt att nyttjas för att uppnå bestämda 
mål. Människor är alltså som objekt som finns till för att manipuleras. Detta kan 
ske genom våld, hot, pengar eller annan form av maktutövning. 

• En kommunikativ rationalitet däremot är som tidigare nämnts förståelseorienterad 
och bygger på att individer är fria och har möjlighet att uppnå samförstånd. Denna 
rationalitet visar därmed en symmetrisk relation mellan individer. Detta innebär i 
sin tur att människor visar tolerans och hyser omsorg om den andre.64 

 
Den kommunikativa rationaliteten innebär också att intressen, motiv, önskningar och 
mål inte förstås som färdigformade eller bestämda före interaktionen utan genom 
den. Att vara förnuftig innebär att man samordnar handlingar via det bättre 

                                                 
61 Theodorsson i kapitlet Deliberativt deltagande och dess effekter i Premfors & Roth 2004, s.24 
62 Habermas 1996, s. 137 
63 Roth i Premfors & Roth 2004, s. 93-94 
64 Ibid. s. 94 

 20



argumentet. Samordningen rättfärdigas inte genom våld, manipulation eller någon 
form av maktutövning, utan genom insikt. Rationaliteten i kommunikativa 
handlingar demonstreras genom den solidariska relationen mellan individer. Genom 
den tillåts individer vara fria att yttra sig, samt att undersöka och prova olika 
giltighetsanspråk.65  
 
 

4. Forskningsdesign 
 
Stensmo (2002) skriver i boken ”Vetenskapsteori och metod för lärare” att design 
betyder konstruktion, formgivning och planering. Inom forskning står design för hur 
forskaren planerar och utformar en studie av något slag. Stensmo skiljer mellan försök, 
undersökning och historiska studier.66 Försök innebär att en aktiv försöksledare utprövar 
något. Det kan vara en forskare som genomför ett systematiskt experiment för att utpröva 
teorier eller hypoteser. Det kan även vara ett praktikernära försök med en yrkesverksam 
lärare som tillsammans med en kollega och/eller forskare studerar, dokumenterar och 
systematiskt reflekterar över den egna verksamheten. Försöket kallar Stensmo 
aktionsforskning. I undersökningar studerar forskaren något befintligt. Stensmo nämner i 
detta sammanhang sambandsstudier och fallstudier. Historiska studier söker, enligt 
Stensmo, rekonstruera något som tillhör det förflutna och här skiljer han mellan 
läroplansstudier och livshistorier. 
 
 
Aktionsforskning och interaktiv forskning 
 
Min uppfattning är att förestående studie närmast tangerar aktionsforskningens område. 
Därför vill jag här beskriva denna typ av forskningsdesign lite närmare. Stensmo menar 
att aktionsforskning faller under kategorin försök då man fastställer ett ”läge före”, gör en 
intervention, alltså för till eller för in något för att åstadkomma förändring i något 
avseende, och sedan beskriver ett ”läge efter”.67 Skillnaden mellan experiment och 
aktionsforskning är att i aktionsforskning är målet för interventionen en grupp och att 
forskningen syftar till att åstadkomma förändringar av något som redan pågår. 
Praktikern/brukaren har ett avgörande inflytande över forskningsfrågorna och 
forskningen genomförs oftast i samarbete med kollegor eller en forskare från högskolan, 
enligt Stensmo. 
 
I mitt fall har gruppen tillsammans arbetat med elevvård. Jag har genom intervjuer 
inventerat aktörernas tankar inför elevvårdsträffarna och sedan har vi särskilt arbetat 
medvetet med samtalet i gruppen, genom att alla givits talutrymme.68 Därefter har loggar 
skrivits av gruppmedlemmarna. Dessa har analyserats och ”läget efter” har undersökts via 
utvärderande enkäter. 
 

                                                 
65 Roth i Premfors & Roth 2004, s. 94 
66 Stensmo 2002, s. 25 
67 Ibid. s. 50 
68 Se uppsatsens inledande avsnitt, s. 6 
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Stensmo skriver vidare att aktionsforskning innebär att aktivt förändra någon form av 
social praktik. Han hänvisar till Kurt Lewin och John Dewey som förgrundsgestalter för 
aktionsforskningens framväxt: 
 

Denna form av forskning utvecklades under 1940-talet av den tysk-amerikanske 
socialpsykologen Kurt Lewin, som menade att social forskning har som mål att 
förändra/förbättra villkoren/livschanserna för socialt utsatta grupper; forskning måste 
vara till nytta, för någon ”klientgrupp”. Det innebär bl.a. att aktionsforskning är 
pragmatisk och problemlösande och har stark släktskap med den amerikanske 
filosofen och pedagogen John Deweys sätt att se på lärande som en 
problemlösningsprocess. Såväl Lewin som Dewey säger att en av vetenskapens 
främsta uppgifter är att bidra till utvecklandet av det demokratiska samhället.69  

 
Förutom Stensmos tankar kring aktionsforskning finns det idag flera definitioner och 
begrepp som ryms inom detta forskningsfält. Perspektiven, metoderna och målgrupperna 
tar sig många uttryck och det finns skillnader i teorier, förhållningssätt och värderingar i 
de olika ansatserna.70 Det gemensamma är dock strävan till förändring, utveckling och 
problemlösning.  
I följande citat beskriver Rosenqvist (2006) syftet med den aktionsforskningsstudie som 
bedrivits i projektform i en pedagogisk verksamhet.71 Citatet kan belysa det Stensmo 
menar med förändring, utveckling och problemlösning. 

 
Genom den aktionsforskande ansatsen är avsikten att påverka och vidga 
pedagogernas och mitt eget perspektiv. Detta har skett praktiskt bland annat genom 
att pedagogerna prövat för dem nya sätt att arbeta på.72  
 

Goodson (1996) skriver att aktionsforskning i skolan är ett sätt att ”stärka lärares 
röster”.73  
 
Svensson m.fl. (2002) uttrycker att interaktiv forskning handlar om att bedriva en 
utvecklingsinriktad forskning i nära samspel med aktörerna. Målsättningen, enligt 
författarna, är att göra upptäckter, att skapa ny kunskap som både är praktiskt användbar 
och teoretiskt intressant. De skriver också att forskaren arbetar mer probleminriktat, 
dialogbaserat och situationsanpassat än i traditionell lösnings- och åtgärdsinriktad 
forskning. 
 
Rönnerman (2004) fokuserar på att forskningen har sin utgångspunkt i praktiken som 
ställer frågor, praktikerns behov som ligger till grund för en forskningsprocess och där 
forskaren genom handledning hjälper till att identifiera problem samt följa 
utvecklingsprocessen. Som forskare/handledare måste man sondera terräng och ta reda på 
hur verksamheten fungerar innan processer sätts igång. 
 

                                                 
69 Stensmo 2002, s. 51 
70 Tiller 1999; Svensson, Brulin, Ellström & Widegren 2002; Rönnerman 2004; Rosenqvist 2006 
71 Rosenqvist (2006) beskriver en aktionsforskningsstudie i ett projekt med pedagoger som arbetar med 
barn i åldrarna 3-9 år, där temaarbete prövades och utvärderades.  
72 Rosenqvist 2006, s. 27 
73 Goodson 1996, s. 19 
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Aktionsforskning innebär därmed en relation mellan tänkandet om praktiken och 
handlandet i praktiken. Det handlar med andra ord om att utveckla och förändra 
verksamheten men också om att skaffa sig kunskap om hur denna förändring går till 
och vad som sker under arbetets gång, vilket då kan relateras till den vuxnes 
lärande.74  
 

Rönnerman diskuterar också orden aktion och forskning, där det första ordet aktion 
likställs med handling. Hon menar att det är något som iscensätts eller prövas. Det är i 
sammanhanget viktigt att komma ihåg att det är praktikern som iscensätter handlingen, 
som ofta består av en serie handlingar som tillsammans skapar förändring i någon form. 
Handlingen utförs i den egna praktiken - en så kallad arbetsplatsorienterad handling. Vad 
gäller ordet forskning kommer Rönnerman fram till att aktionsforskningen skiljer sig från 
strikt akademisk forskning genom att den tar sin utgångspunkt i praktikens frågor, att de 
olika kompetenserna hos praktiker och forskare tas tillvara och att praktiker  
söker kunskap i den egna verksamheten specifikt. 
 
 
Aktionslärande 
 
Tiller (1999) introducerar begreppet aktionslärande, vilket skiljer sig något från interaktiv 
forskning och aktionsforskning. Tiller föreslår att aktionslärande lämpar sig bättre för det 
som lärare och skolledare gör i sin vardag, medan aktionsforskning är det som forskare 
gör när de forskar tillsammans med lärare och skolledare. 
I mitt fall kommer jag att benämna min aktivitet i skolan för aktionslärande då jag i 
nuläget känner mig mest förtrogen med rollen som specialpedagog, kollega och delaktig i 
arbetslagen och inte som en utifrån kommande forskare. 
Tiller menar att egenutveckling är centralt. Detta sker med stöd och i möten med andra. 
Reflektion över handlingar i dåtid, nutid och framtid är viktigt och detta sker företrädes- 
vis i loggböcker eller i dagböcker. Tiller skriver vidare att aktionslärande bör vara ett 
kontinuerligt lärande och syftet är förändring till något bättre. Tonvikten läggs vid 
mening och förståelse. Aktörernas förståelse och frågor är viktigast i sammanhanget och 
det finns en vinst i att intervjua aktörerna om vilka tankar och frågor som känns mest  
angeläget att engagera sig i tillsammans, för utveckling i arbetslaget. 
 
Datainsamlingen omfattar tretton personer fördelade på två arbetslag där jag själv är 
verksam som specialpedagog. Jag har följt dessa två arbetslag under flera år. Under 
höstterminen 2005 intensifierades arbetet i elevvårdsträffarna i och med att denna studie 
initierades. Studien var planerad att pågå under en termin, och avslutades i januari 2006. I 
studien har jag utgått från två, av mig formulerade frågor, som jag ställt till varje enskild 
gruppmedlem i början av terminen. Arbetslagen har sedan träffats vid tre tillfällen var 
under terminen och efter varje möte har deltagarna skrivit individuella 
loggboksanteckningar och lämnat dessa till mig. Under träffarna och det vardagliga 
arbetet har jag, liksom de andra aktörerna, gripit in i verksamheten och genomfört 
aktioner, handlingar. På så sett har jag också varit en del av det som skett. Avslutningsvis 
har en utvärderande enkät besvarats enskilt av deltagarna i gruppen. 

                                                 
74 Rönnerman 2004, s. 13 
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Eftersom aktionsforskningen inrymmer ett antal forskartraditioner och har ett brett 
forskningsfält, med tillhörande teorier75, ser jag min studie snarare som ett 
förhållningssätt än som forskning i den akademiska betydelsen.76 Därför kommer jag att 
kalla studien för aktionsstudie med Tillers (1999) begrepp aktionslärande som 
beskrivning av de aktiviteter jag och medlemmarna i arbetslagen utför. Tillers ansats, att 
tonvikten läggs vid förståelse och mening, har tilltalat mig i min planering av arbetet. Så 
även tanken om egenutveckling, som sker i gemenskap, tillsammans i och för 
verksamheten.   
 
 
Urval av medverkande och insamling av empiriskt material 
 
Under denna rubrik följer en redovisning av metodiska utgångspunkter. Jag beskriver hur 
jag har gått till väga vid urval, insamling och bearbetning av empiri. Med tanke på att jag 
aktivt gått in i ett pedagogiskt sammanhang och påverkat dess riktning och innehåll har 
jag tagit hänsyn till detta vid val av metod för genomförande och analys. 
 
Mina kriterier vid val av medverkande i studien var att personerna skulle tillhöra ett 
arbetslag som arbetade praktiknära med barns lärande. Jag ville också undersöka den 
praktik där jag själv var verksam. Utifrån dessa grunder föll det sig naturligt för mig att 
fråga mina närmaste kollegor om deltagande i studien. Urvalet blev då strategiskt.77 Jag 
valde att fokusera på personer som jag visste något om sedan tidigare och som jag även 
visste var tillgängliga för studien. Urvalet kan också beskrivas som subjektivt, vilket inte 
är oproblematiskt, då resultatet kan påverkas av den relation jag har till var och en i 
arbetslaget. Min förhoppning är ändå att uppsatsen kan vara intressant eftersom jag 
analyserar materialet utifrån ett hermeneutiskt inspirerat perspektiv78 och deltagarnas 
tankar blir på något vis autentiska i sin vardagliga och praxisnära miljö. Aktörernas svar 
och texter kan läsas i ett sammanhang där samarbetet mellan mig och arbetslagen är en 
del av aktörernas vardag.  
   
Jag har följt två mindre arbetslag bestående av sammanlagt tretton personer som arbetar 
på en F-6 skola. Studien har pågått under fem månader. Grupperna består av 
fritidspedagoger, pedagogiska assistenter, förskollärare och lärare. Skolsköterskan har 
också deltagit vid elevvårdsträffarna, men jag har valt att inte följa andra personer än de 
som ingår i arbetslagen och som dagligen arbetar pedagogiskt med eleverna. 
Skolsköterskan har sannolikt upplevts som en tillgång för grupperna och detta bör 
beaktas när resultatet utläses. 
  
Arbetslagen har sedan 2003 träffats en gång i månaden på skolan för att diskutera barnen 
som ingår i arbetslaget och pedagogiken kring dessa barn. Där har jag deltagit som 
specialpedagog och samtalsledare. Vi kallar träffarna för elevvårdsträffar. Som jag 

                                                 
75 Stensmo 2002 
76 Rosenqvist 2006 
77 Stensmo 2002, s. 30 
78 Jag skriver om hermeneutiskt inspirerad tolkning senare i uppsatsen  
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tidigare beskrivit blev jag allt mer intresserad av om det arbete och den kreativa process 
som jag tyckte mig uppleva i gruppen på något vis kunde dokumenteras och analyseras. 
I maj 2005 frågade jag så mina kollegor om de kunde tänka sig att vara med och 
synliggöra arbetet utifrån egna tankar och ord i intervjuer och loggskrivande. Samtliga 
svarade ja och vid höstterminens start 2005 intervjuade jag tolv av de tretton deltagarna i 
gruppen (den trettonde tillkom efter det att intervjuerna var genomförda). Personerna 
intervjuades enskilt i mitt rum på skolan. Mina intervjufrågor löd: Vad förväntar du dig 
av ditt arbetslag och vad förväntar du dig av elevvårdsträffarna vi har? Intervjuerna 
spelades in på band och tog allt mellan två och en halv minut och elva minuter. 
  
Arbetslagen träffades sedan vid tre tillfällen vardera under höstterminen 2005 och 
elevvårdsträffarna pågick i cirka 60 minuter/tillfälle. Efter varje tillfälle skrev sedan 
gruppens deltagare en kort logganteckning om hur de upplevt träffen och hur de tyckte att 
samtalet hade fortlöpt. Deras spontana tankar var viktiga och därför gav jag dem få 
riktlinjer för hur de skulle skriva sina anteckningar. 
 
Som avslutning på studien, i januari 2006, fick deltagarna i grupperna svara på en 
utvärderande enkät (bilaga 1). 79 Svaren lämnades i mitt postfack på skolan. Jag ville att 
aktörerna skulle känna att enkäten var på frivillig basis och att det fanns möjlighet att 
vara anonym.80 Därför fick deltagarna ingen påminnelselapp. Tio av de tretton deltagarna 
svarade på enkäten. 
 
Efter den avslutade studien under höstterminen 2005, har elevvårdsträffarna återgått till 
sin tidigare struktur, alltså utan loggskrivande. 
 
 
Val av undersökningstekniker 
 
Den första teknik jag använde för att samla information var halvstrukturerade intervjuer 
(Kvale, 1997). Jag hade formulerat två frågor: Vad förväntar du dig av ditt arbetslag och  
Vad förväntar du dig av elevvårdsträffarna vi har? Frågorna fick aktörerna svara på fritt 
och jag inflikade med följdfrågor för att ha möjlighet att följa upp svaren och tankarna 
från de intervjuade. Intervjuerna kan kallas för kvalitativa (Kvale, 1997, Stensmo, 2002) 
och kan enligt Kvale (1997) fånga olika personers uppfattningar och ge en bild av en 
mångsidig värld. Kvale menar att den stora fördelen med kvalitativa intervjuer är dess 
öppenhet. Det kan dock vara svårt att ta reda på vad människor tänker och tycker. Av 
olika anledningar kan personer undvika att svara på frågor och välja att ge svar som inte 
stämmer med deras egentliga uppfattning. I mina intervjuer har jag uppfattat deltagarna 
som avslappnade och trygga i intervjusituationen och jag har upplevt att de haft en 
strävan att försöka leverera så stor ärlighet som möjligt i sina svar. Säker kan jag dock 
aldrig vara. Kvale skriver i detta sammanhang att intervjuaren måste vara så medveten 
som möjligt om sina egna förutsättningar och möjlighet till påverkan och tänka på detta 
när svaren ska tolkas. Som jag tidigare nämnt har jag även ett ”inifrånperspektiv”. Jag 
behandlar ett område där jag själv är verksam och känner deltagarna i studien. Detta kan 
                                                 
79 Jag skriver mer om intervjuernas utformning, loggskrivning och enkät i avsnittet som följer   
80 Se avsnittet Etiska överväganden  
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innebära både för- och nackdelar.81 Jag har möjlighet att komma mycket nära 
verksamheten vilket kan vara svårt för en helt utomstående betraktare samtidigt som det 
kan vara svårt för mig att distansera mig från mitt studieområde och inta ett neutralt 
förhållningssätt. Jag försöker vara öppen med mina förutsättningar och medveten om hur 
jag påverkas av miljön när jag uttolkar resultatet. 
 
Den andra metoden som jag använt är en aktionsstudie, som jag valt att kalla för 
aktionslärande (Tiller, 1999). I samband med aktionsstudien har aktörerna skrivit 
loggboksanteckningar (Dysthe, 1997). Jag har deltagit aktivt som specialpedagog och 
samtalsledare i studien kring elevvårdsträffarna. Med tanke på att jag har medverkat och 
påverkat elvvårdsträffarnas inriktning och innehåll måste jag ta hänsyn till detta när jag 
analyserar materialet. När det gäller aktionsstudie som metod skriver Rönnerman (2004) 
att man kan tillägna sig ny kunskap genom att fokus ligger på den egna praktiken och på 
sig själv som lärande subjekt. Nya frågor och nya metoder utvecklas ständigt i en form av 
växelverkan, enligt Rönnerman. Hon skriver vidare att en praxisnära aktionsforskning 
liknas vid en berättelse om ett fortlöpande arbete i praktiken. Man strävar efter att se sin 
subjektivitet som en tillgång. 
 
Det finns förstås svårigheter att studera sin egen praktik. Aktionslärande innebär att 
rollerna för den som studerar verksamheten och samtidigt är delaktig i ett arbetslag 
överlappas och går in i varandra. Detta kan ge både etiska problem och vara 
resurskrävande.82 När jag analyserar materialet kan det vara svårt att avgöra vad som hör 
till min egen utveckling och vad som hör till arbetslagets utveckling. Detta kan å andra 
sidan uppfattas som en fördel, eftersom jag är en del av den praktik jag studerar. 
  
För att förklara mitt val av loggboksanteckningar och för att förtydliga detta begrepp 
följer här en kort beskrivning. 
 
Författarna Dysthe, Hertzberg och Hoel (2002) skriver att ordet ”logg” används allmänt 
för informellt skrivande. De skriver vidare att man kan anteckna fakta, pröva idéer samt 
upptäcka och vidareutveckla tankar genom loggen. Den kan vara privat eller ha en eller 
flera mottagare. 
  
Dysthe (1997) har studerat språk, samtal och skrivande i inlärningssituationer. Hon 
skriver att loggboksanteckningar inte ska syfta till att kontrollera vad eleverna kan i ett 
ämne utan stödja dem i sitt lärande. Loggskrivande ska alltså inte bedömas, vare sig 
språkligt eller innehållsligt. Dysthe relaterar till Bakhtins dialogbegrepp. Bakhtin (1981) 
skriver att mening skapas genom samspel och att all förståelse är aktiv och social. 

 
Each word tastes of the context and contexts in which it has lived its socially charged life; all words 
and forms are populated by intentions.83  

                                                 
81 Kvale (1997) skriver att det finns en risk att intervjuaren, genom sitt nära samspel med de intervjuade, 
har identifierat sig så starkt med informanterna att den professionella distansen blir lidande. S. 112  
82 Palmer (2005) skriver om aktionsforskning och dess implikationer i arbetet som aktiv pedagog och 
forskningsledare i ett matematikprojekt med barn, där gränserna mellan forskning och tillämpning har en 
tendens att suddas ut och forskarens/pedagogens roller kan vara svåra att särskilja.   
83 Bakhtin 1981, s. 293 
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Dysthe menar att med Bakhtins utgångspunkt blir skrivande och samtalande i dialog 
grundläggande. Dysthe framhåller skrivandet som ett unikt tankeredskap som krävs för 
att komplettera det muntliga ordet och något som kan få delvis omedvetna tankar att bli 
synliga. 
 

I merparten av litteraturen om ”skriva-för-att-lära” finner vi att grunden ligger i den 
intuitiva vardagserfarenheten – många som använder skrivande har upplevt att själva 
skrivandet genererar idéer och tankar som tidigare inte varit medvetna. Detta händer 
oftast då skrivaren är fri från krav på genre och på att skriva korrekt.84   
 

Mitt val av loggskrivande som metod efter arbetslagens elevvårdsträffar var alltså ett 
försök att få fatt på tankar som kanske inte blivit uttalade under samtalet. Här hade 
aktörerna möjlighet att med egna ord beskriva eventuella handlingar som prövats eller 
skulle komma att prövas i praktiken. Loggarna med sin spontana form kunde möjligtvis 
visa på nya tankar kring samtalen och träffarna som heller inte kommit fram under den 
inledande intervjun. Det kunde också hända att logganteckningarna kom att bekräfta de 
utsagor och mönster jag hittat i mitt intervjumaterial. 
 
Valet att använda mig av en avslutande utvärderande enkät hade flera orsaker. För det 
första var det ett sätt för mig att göra ett mera formellt avslut på den aktionsstudie som 
genomförts i arbetslagen under en termin. Här hade jag möjlighet att upptäcka eventuella 
handlingar från arbetslagens medlemmar.85 Jag ville också se vad mina kollegor tyckte 
att de hade fått hjälp med under terminen rent konkret i sin vardag. Denna avsikt hade 
alltså att göra med min roll som specialpedagog på skolan. När det gäller den 
forskningsmetodiska delen av studien skriver Kvale (1997) att det kan vara en god idé att 
pröva och följa upp de intervjuades svar i en ny intervju. Detta gjorde jag genom en 
utvärderande enkät i slutet av studieperioden. 
 
Enkäten hade både låg och hög grad av strukturering och standardisering (Patel & 
Davidson, 1994). Den innehöll både öppna och slutna frågor. Deltagarna var också fria 
att svara på vilka frågor de ville och hur de ville svara på enkäten. Några svarade i fri text 
i brevform, medan andra svarade direkt i enkäten.86  
 
Min studie kan sägas vara en studie med etnografiska förtecken då jag under en längre 
period har arbetat tillsammans med, och varit en av deltagarna i arbetslagen, vilka är i 
fokus i uppsatsen.87Jag vill i sammanhanget påpeka att jag upplever att min studie ändå 
har en starkare koppling till aktionsforskningens fält. En av skillnaderna mellan dessa två 
forskningstraditioner är att i en etnografisk studie sätter forskaren sig själv liksom inom 

                                                 
84 Dysthe 1997, s. 90 
85 Rönnerman 2004 
86 Se bilaga 1. Enkäten var anonym, men det fanns utrymme att röja sin identitet och skriva om specifika 
elever. När så har varit fallet har särskild vikt lagts vid att inte röja enskilda personers identitet i denna 
uppsats. 
87 Se uppsatsens inledande stycke på s. 6 
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parentes. I aktionsforskningen däremot strävar forskaren efter att se sin egen del som en 
tillgång i arbetet.88  
 
Jag har med utgångspunkt i aktionsforsningens principer valt att arbeta utifrån Tillers 
(1999) begrepp aktionslärande då arbetslagen har varit aktiva i handling, genom 
diskussioner, i loggskrivande och i praktisk verksamhet. Jag har forskat med och inte på 
gruppen. 
 
 
Etiska överväganden 
 
Eftersom min empiri har legat så nära min egen praktiska vardag har det varit nödvändigt 
för mig att beakta forskningsetiska principer under hela min undersökningsperiod. Jag har 
utgått ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning.89 Där har grundläggande individskyddskrav formulerats 
i fyra huvudkravet. 

• Informationskravet har tillgodosetts genom att jag muntligen informerade 
samtliga deltagare i studien om studiens syfte och om att resultatet skulle ingå i en 
planerad D-uppsats vid Högskolan Dalarna och att deltagandet var frivilligt. Även 
skolans rektor och skolsköterska informerades muntligt om arbetslagens 
deltagande i studien. 

• I enlighet med Samtyckeskravet påpekade jag för arbetslagens medlemmar att 
deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta samarbetet. Detta 
gjordes inför varje moment i studien. Jag kommer också, enligt Vetenskapsrådets 
rekommendationer, att låta deltagarna ta del av uppsatsen före och efter 
publiceringen. 

• Utifrån Konfidentialitetskravet har jag avidentifierat namn, kön, yrkeskategori och 
andra eventuella karakteristika som skulle kunna identifiera enskilda personer i 
grupperna. Jag har också försökt att så långt det är möjligt att redovisa resultaten 
utifrån arbetslaget som grupp och inte de enskilda personernas svar för att skydda 
deltagarna i studien från att igenkännas av kollegor, elever, föräldrar eller andra 
personer. 

• Nyttjandekravet är tillgodosett då materialet från studien endast kommer att 
brukas i samband med min uppsats och förvaras oåtkomligt för alla utomstående.  

 
 
Hermeneutiskt inspirerad tolkning 
  
Hultman och Hörberg (1997) poängterar att all implementering av ny kunskap måste 
komma från aktörerna själva och att processer endast kan startas där. Detta var således 
ytterligare en anledning till varför jag ville forska med aktörerna och på så sätt ha 
möjlighet att skapa och upptäcka eventuella nya insikter. Allt mitt material har jag 

                                                 
88 Palmer 2005 
89 http://www.vr.se/humsam/index.asp 
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analyserat och tolkat utifrån ett hermeneutiskt inspirerat perspektiv.90 Mitt analys- och 
tolkningsarbete kan liknas vid en hermeneutisk spiral, där meningen av de enskilda 
delarna bestäms utifrån textens helhet. Delarnas mening förändrade sedan den 
ursprungliga meningen hos helheten, som i sin tur påverkade de enskilda delarna. 
 

I den hermeneutiska traditionen betraktas denna cirkularitet inte som en ond cirkel 
utan snarare som en fruktbar cirkel, eller spiral, som anger möjligheten av en allt 
djupare förståelse av meningen. Problemet är inte att undgå cirkulariteten när man 
söker tolka meningen utan att träda in i cirkeln på rätt sätt. Det är vid analysen av 
kvalitativa intervjuer vanligt att skaffa sig en mer eller mindre allmän mening. Sedan 
går man tillbaka till vissa teman och särskilda uttryck för att söka utveckla deras 
mening och återvänder sedan till den mer helhetliga meningen av intervjun i ljuset av 
delarnas fördjupade mening och så vidare.91  
   

Detta är, enligt Kvale, i princip en oändlig process. Den kan ändå upphöra när uttolkaren 
tycker sig ha funnit en rimlig mening. Radnitzky (1970) beskskriver principerna för 
hermeneutisk tolkning och den så kallade hermeneutiska spiralen. Han menar att en av 
principerna innebär att det inte finns någon förutsättningslös tolkning av en text. Den som 
tolkar texten kan inte bortse från den förförståelse hon/han har. 
 

No development of knowledge without foreknowledge. (Vorständnis). (“Wir müssen 
schon immer verstanden haben um überhaupt zu verstehen”).92  
  

Det är dock viktigt att försöka vara så medveten som möjligt och tänka på sina 
förutsättningar och hur man påverkas när man tolkar materialet. Min förförståelse av 
arbetslag, elevvård och samtal kommer till stor del från min egen yrkeserfarenhet som 
lärare och specialpedagog i ett arbetslag. Den kommer också från litteratur och forskning 
kring dessa ämnen. 
  
I en hermeneutisk tolkning är texter centrala (Ödman, 2005). Jag har försökt att vara så 
fokuserad och inlyssnande av texten som jag har förmått för att bli så lite påverkad av 
min förförståelse som möjligt. Ödman (2005) menar även att tolkning alltid är beroende 
av den tid och plats en människa befinner sig i. Därför kan jag inte påstå att min tolkning 
av materialet är den enda rätta och att jag i min tolkningsprocess har en helt färdig bild av 
mitt material. Bilden kanske kommer att förändras i en annan tid och plats. Även om jag 
har strävat efter en rättvis återgivning och analys så har säkerligen min förförståelse 
påverkat tolkning och resultat, liksom resultatet påverkat min förförståelse. Detta kan, 
enligt Ödman även ingå i den hermeneutiska spiralen där förförståelse och ny förståelse 
växelverkar och skapar ny kunskap. 
 
  
 
 
 

                                                 
90 Kvale 1997; Ödman 2005 
91 Kvale 1997, s. 51 
92 Radnitzky 1970, s. 23 
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Generaliserbarhet, tillförlitlighet, giltighet och trovärdighet 
 
Eftersom det är 13 personer i två arbetslag som ingår i studien kan inga anspråk på 
resultatens generaliserbarhet göras till andra personer och arbetslag. Detta har heller inte 
varit min avsikt. 
 
När det gäller att fastställa tillförlitligheten (reliabiliteten) skriver Stensmo (2002) att det 
krävs att man bör mäta samma aspekt av verkligheten vid flera tillfällen och då få ungefär 
samma resultat varje gång. Inom mitt studieområde kan detta bli problematiskt, eftersom 
frågorna handlar om värderingsfrågor i en specifik situation. Samma personer skulle 
teoretiskt sett kunna ge andra svar vid en ny undersökning. Jag tycker att jag i stort sett 
har fått svar på de frågor jag ställt (Thurén, 1999), vilket skulle kunna ses som att jag har 
uppnått en viss giltighet. 
  
I vetenskapliga studier talas ofta om reliabilitet och validitet. Enligt Ely m.fl. (1993) är 
det dock överhuvudtaget svårt att använda dessa termer inom kvalitativ forskning, till 
vilken min studie kan räknas. Ely pratar i dessa sammanhang hellre om trovärdighet och 
refererar till Lincoln och Gubas (1985) sätt att skapa ett trovärdigt material.93 Jag 
använder mig av nedanstående punkter för att öka chanserna att göra ett trovärdigt 
forskningsarbete. 
Forskaren måste: 

 
• ha varit verksam på fältet länge; 
• genomföra ett uthålligt observerande 
• triangulera; söka efter negativa fall; 
• bedöma hur adekvata referenserna är; 
• diskutera sitt arbete med kollegor på samma nivå; 
• kontrollera resultaten med de människor som studerats.94  

                                                                     
Malmgren Hansen (2002) skriver att triangulering innebär att använda sig av olika 
metoder och källor för ökad trovärdighet. I min studie kan dessa och Elys m.fl krav sägas 
vara tillgodosedda i och med att jag följt aktörerna under en längre period och använt mig 
av olika metoder. Även referensmaterial, för att öka kunskapen om datans kontext, kan 
bestå av olika metoder som enkäter och öppna frågor, skriver Malmgren Hansen vidare. 
Här nämner hon även skriftliga dokument som skolplaner och policydokument, vilka jag 
också har studerat.95

 
För att öka trovärdigheten ytterligare bör författaren tydligt redovisa analys- och 
tolkningsarbetet steg för steg, skriver Kvale (1997).I följande stycke beskrivs detta 
tillvägagångssätt.  
   
   
                                                 
93 Lincoln & Guba (1985, s. 301-316) skriver om fem tekniker för att nå credibility: activity increasing 
probability that credible findings will be produced, peer debriefing, negative analysis referential adequacy, 
member checks  
94 Ely m.fl. 1993, s. 107 
95 Se uppsatsens avsnitt Inledning och bakgrund 
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Bearbetning av det empiriska materialet  
  
Kvale (1997) menar att det finns ett intakt samband mellan beskrivning och tolkning 
inom den kvalitativa forskningen. Genom detta sker ständigt en växelverkan mellan 
materialet och uttolkaren. Jag kommer därför att beskriva tillvägagångssättet vid analys 
och tolkning utifrån sju moment. Jag skiftade mellan att läsa texterna i sin helhet och att 
dela meningarna i små enheter. Bearbetningen av texten grundades på de hermeneutiska 
principer som förordar textens genomläsning i sin helhet och sedan delas upp för att 
återigen läsas i en kontext. Detta kallar Ödman (2005) för en hermeneutisk spiral. I 
läsandet upptäckte jag nya företeelser och kategorier och mönster växte så småningom 
fram. 
 

1. Jag lyssnade av bandinspelningen med intervjuerna och transformerade dessa till 
skriftspråk. Sedan sammanställdes intervjuerna, logganteckningarna och 
enkäterna. 

2. Hela materialet, intervjuer, loggar och enkätsvar genomlästes i sin helhet. 
3. Jag arbetade med meningskoncentrering.96 Koncisa meningar från aktörerna 

ströks under och formulerades av mig i kortare, koncentrerade meningar eller ord 
för att den väsentliga innebörden skulle framträda tydligare. De mera kortfattade 
meningarna skrevs i marginalen på utskriften. 

  
Här följer ett exempel på hur meningskoncentreringen kunde se ut: 
Aktörens utsaga i sin helhet                                   Tolkning av koncentrerad mening  
Till exempel… Eh … att man får sitta och vänta på nån               Sitta och vänta 
i tio minuter, om det inte är nåt särskilt då, förstås, då.                 Lär oss 
Det kan ju hända saker. Det tycker jag är viktigt. Och att             Diskutera relevanta frågor 
vi… Att vi lär oss och, och diskutera relevanta frågor tycker        Inte ineffektivt snack 
jag nog. Att det inte blir en massa ineffektivt snack om nåt          Alla är med på det 
helt annat. Och att …eh…alla är med på det.                                  
 
4. De koncentrerade meningarna användes senare för en djupare analys. 
5. Materialet lästes i sin helhet ytterligare vid ett flertal tillfällen för att låta texterna 

tala utan avbrott. Det gav också möjlighet att komplettera mitt helhetsintryck med 
ytterligare information ur materialet. 

6. Jag letade sedan efter nyckelord, spaltade upp dessa och skapade på så vis 
kategorier. Under kategorierna placerade jag aktörernas utsagor. Denna 
analysmetod kallar Kvale (1997) meningskategorisering. Långa uttalanden 
reducerades och strukturerades till enkla kategorier.  

 
Exempel på meningskategorisering är Samarbete som resurs. Denna meningskategori 
är en abstraktion ur utsagor som innehåller centrala begrepp utifrån studiens syfte: 
 
Bollplank, Konkret, praktiskt arbete. Hjälpa till i klassen. Utedagar, temaarbete. Samarbete kring barn 
och planering. Samarbetar och hjälper varann med arbetsuppgifter. Idébank – metodbank. Ta andras 
arbetsuppgifter. Flexibilitet. Gemensamma mål. Vara vikarie åt varann. Hjälpas åt. Jämnare 
arbetsfördelning. Dela erfarenheter. Ge varandra lösningar. 

                                                 
96 Kvale 1997, s. 173-174 
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Kvale menar att kategorierna kan hämtas från teorin, från allmänt vardagsspråk och 
från aktörernas egna utsagor. I mitt fall hämtades kategorierna endast från utsagorna. 
De slutliga kategorierna blev: Förväntningar på arbetslaget, mötesordning och 
organisation, samarbete som resurs, samtal som resurs, arbetslaget som social 
funktion, perspektiv på barnet, arbetslaget och elevvårdsarbetet, tid till samtal och 
elevvårdsarbetet som process. 
 
7. Efter att allt material bearbetats och tolkats utifrån dessa arbetsmetoder 

sammanställdes materialet i den form som presenteras i uppsatsens resultatdel. 
 
Jag hoppas att jag genom min noggranna analys- och bearbetningsmetod har kunnat göra 
aktörerna och deras egna utsagor och uppfattningar så stor rättvisa jag kunnat. Jag har 
ansträngt mig för att återge en bild som ligger så nära verkligheten som möjligt.  
Tolkningarna har baserats på deltagarnas egna erfarenheter. Det har varit viktigt för mig 
att aktörernas röster fått höras i arbetet. Det är en av anledningarna till att det finns gott 
om citat från deltagarna i resultatet. Trots denna förhoppning är det likväl mina 
tolkningar av vad som sagts och skrivits som redovisas. En annan person hade gjort andra 
tolkningar och då hade arbetet kanske tagit andra vägar.97

 
Kategorierna följer ingen mall och är heller inte alltid de samma som återkommer i det 
redovisade resultatet. Det gemensamma är dock att jag har infogat utsagor från aktörerna 
genom resultatdelen. Utsagorna är härledda ur olika intervjuer och texter. Varje persons 
utsaga är skrivet med luft emellan för att markera den enskildes svar. Jag har inte skrivit 
nummer eller namn på intervjuerna, då avsikten är att spegla röster som ingår i 
arbetslaget och inte den enskildes personliga åsikt. Under Utvärderande enkät redovisas 
svaren utifrån de frågor jag ställde i enkäten. Efter varje moment kommer en kort 
sammanfattning. 
 
  
5. Resultat 
 
Strukturen kring resultatet redovisas kronologiskt, det vill säga, först redovisas 
intervjuerna, därefter deltagarnas loggboksanteckningar och sist den utvärderande 
enkäten. För att få en bra ingång till studien började jag med att ställa två övergripande 
och inledande frågor. Den ena handlade om förväntningar på arbetslaget och den andra 
om förväntningar på elevvårdsarbetet. 
 
 
Redovisning av intervjuer 
 
Förväntningar på arbetslaget 
Här tar arbetslagen upp villkor för att samarbete i arbetslag överhuvudtaget ska vara 
möjligt. Det är viktigt att veta vad som definieras som arbetslag och till vilket arbetslag 
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man hör. Det är i sammanhanget också viktigt att veta vilka som räknas till ett arbetslag. 
Att alla vill och är intresserade av att arbeta i arbetslag samt känner delaktighet och 
tillhörighet. Några menar att arbetslag är att arbeta tillsammans. 

 
Hm, vad förväntar du dig av ditt arbetslag? Är det alla här alltså? 
 
[…] men… vad jag förväntar mig av mitt arbetslag […] ska få vara med i gänget. 
 
Ja, vad jag förväntar mig av arbetslaget är ju att man … har ett samarbete, förstås. 
 

Flera personer tar upp att det förekommer många olika konstellationer av arbetslag på 
skolan och att det kan vara förvirrande. Det kan finnas olika förväntningar på olika 
arbetslag och arbetslaget kan också fungera olika år från år. 

 
Ja, egentligen vet jag inte vilket arbetslag jag tillhör. Det, det är ju mitt stora 
dilemma. Jag tycker att jag hänger väldigt mycket i luften… 
 
Jag kanske förväntar mig olika saker av olika arbetslag. 
 

Någon poängterar att alla kategorier av pedagoger är viktiga i ett arbetslag. Rektor har 
ansvar för arbetslaget och bör också se till att alla känner sig delaktiga och att arbetslaget 
fungerar. Ibland kan arbetslaget vara för litet och skapa känslan av små isolerade öar på 
skolan och om arbetslaget finns bara för att finnas då kan arbetslagets organisation 
försvåra samarbetet, menar någon. 

 
Ja, och jag menar dom här små arbetslagen vi haft då […] och all… dom där 
konstellationerna. Jag menar, då skulle jag behöva springa jämt, liksom. 
 

Några tycker att arbetslagen bör sträva efter att utvecklas till att vara professionella och 
inte stagnera. Arbetslaget bör också vara nyfiket och utveckla gemensamma 
arbetsuppgifter. 
 

Jag tycker också att det är viktigt att vi… Vidarutvecklar, att vi inte stagnerar, 
hamnar på… i en fåra så att säga att vi plöjer den gång på gång. Jag vill… att vi 
följer med och… tittar på nya vägar. Ibland blir det ju fel, men vaddå? Då har vi 
försökt i alla fall… 

 
Mötesordning och organisation 
Många förknippar arbetslaget med möten och de praktiska arrangemangen kring dessa. 
Att alla kommer i tid till mötena och att den som inte varit närvarande kan ta del av 
information nämns som viktiga punkter för ett fungerande arbetslag. Flera tar upp vikten 
av struktur på mötena där relevanta frågor bör lyftas och att det finns rutiner för detta. En 
person föreslår ett system med dokumentation i form av dubbellogg för att veta vad som 
hänt, sagts och vad som ska göras efter mötena. Någon tycker att det bör finnas en 
dagordning som följs och att ärenden ska lämnas in tid. 
 

Att vi kommer i tid![…]Eh… att inte man får sitta och vänta på nå´n i tio minuter, 
om det inte är nå´t särskilt förstås då, det kan ju hända saker. Det tycker jag är 
viktigt. Och att vi… Att vi lär oss och, och diskuterar relevanta frågor, tycker jag 
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nog. Att det inte blir en massa ineffektivt snack om nå´t helt annat. Och att… 
eh…alla är med på det.  
 
Det är många gånger som jag har funderingar och idéer kanske, som jag …jag  
tappar dem på vägen för det… ja var ska jag landa med dem då, egentligen?  

 
Många tycker att organisationen kring elevvården är betydelsefull för hur utfallet och 
resultatet för eleverna blir. Här nämns samordning kring insatser som gör att felsökning  
går fortare, utveckling av det praktiska med tider och schemaläggningar samt 
resursfördelning av personal.  
 

Jag tycker att … eh… vi sitter så pass tätt nu… som vi inte gjorde förut utan det gick 
mycket längre tid innan vi tog upp de här barnen. Det gick mycket längre tid innan 
…eh… man kanske tog kontakt med andra personer.  Det… det var svårare… Nu 
sitter vi ju faktiskt och pratar om dom här barnen. Vi vet vilka de är allihop. Och 
förut var man ju som sagt väldigt ensam och då skulle man dra i trådarna själv och 
det… det var inte så lätt. […] Och det är ju en lättnad för en själv om det är andra 
som ser samma sak, men just det där att det skulle gå lite fortare… För jag tycker att 
det har tagit åratal, alltså, innan det har hänt nånting, men det kanske det gör nu 
också, i och för sig. 
 
Och jag förväntar mig… eh… vi kanske kan utveckla det ännu mer med, med tider 
och praktiska grejer. 

 
Strukturen på elevvårdsträffarna tycks vara viktig och här tas faktorer upp som 
regelbundenhet i form av schemalagda träffar en gång i månaden. Detta tror någon 
möjliggör effektivitet vilket leder till snabbare åtgärder. Någon menar att närheten mellan 
deltagarna i gruppen, både i tid och rum ger förhoppningar om effektivare ärendegång 
och praktisk handling. Flera nämner att elevvården är en fast punkt och något att se fram 
emot.  

 
Jaa, i och med att… vi har det regelbundet, så skulle jag hoppas att, om det behövs, 
sättas in åtgärder nånstans att det går snabbare än det har gjort förut. 
 
Och att vi strukturerar upp det också, men det tycker jag har gått bra. Jag tycker det. 
Det har man nåt att se fram emot, för då träffas man i den här lilla gruppen […] 
 

Någon menar att en samtalsledare är betydelsefull för att se till att alla får talutrymme och 
att deltagarna håller sig till ämnet. Hur man ser på gruppstorleken varierar. Någon tycker 
att det är lagom stor grupp och att det är bra att det är fler som kan förmedla sina bilder. 
Någon annan tycker att gruppen blir för stor och att saker diskuteras som inte känns 
relevanta för den egna verksamheten. En person menar att gruppen inte får vara större än 
åtta personer.  

 
[…] och grupperna får inte vara för stora. Det har jag den erfarenheten också från 
många år tillbaka och inte vara fler än åtta. Då säger man ingenting […] Ja, i och 
med att vi går runt, så där och var och en får… säga nånting i alla fall eller att man 
gör nån replik, så. […] Vi vet ju. Det finns ju en del som inte säger nånting och några 
som pratar jämt och är ordförande inte uppmärksam då så blir det så. Man får… även 
om man sitter med lite kluriga saker så… nej det blir inte… och sen då pratar nån så 
mycket så kommer man över på nåt annat och så har man tappat den där tråden.  
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Jag tycker att det är jättebra i alla fall. Att vi har det. För då är vi ju väldigt många. 
Då är det ju alla egentligen på Stora Arbetslaget som har med eleverna att göra. Det 
är ju du är med. Skolsköterskan, idrottslärare, slöjd. […] Vi har ju sett det från olika 
sidor allihopa.  
Ja, och sen kanske ibland att man… nu sitter vi i hela från F till 6 och ibland tycker 
jag att det kanske är för stor grupp från F…[…] ibland blir det liksom för mycket… 
det är slöseri med tid tycker jag. 

 
Några tycker att det är viktigt att elevvårdsträffarna syftar framåt så att elevernas och 
skolans situation blir bättre. Arbetet ska ha ett mål. Det finns idéer om att sätta upp 
förslag (mål) inför nästa möte och att åtgärda dessa och sedan göra en utvärdering av 
föreslagna åtgärder. Visa vad som provats. Några tycker också att åtgärderna ska skrivas 
ned och dokumenteras för att sedan kunna redovisa vad som genomförts av lösningarna, 
även detta genom dokumentation. Elevvårdsträffarna ska också vara mer distinkta, tycker 
några. Här ska inte finnas utrymme för att uttrycka klagovisor. Andra tycker däremot att 
elevvården är ett bra forum för att ventilera sina upplevelser och känslor. Här finns också 
möjlighet att få råd. 

 
Nej, men då tänker jag så här att, att man inte bara sitter och p… snackar liksom i 
arbetslaget då rakt ut: Ja, men det, ja vad jobbigt det är och naä och så där lite löst 
snack då. Ja , jag vet hur det är och ja, vi stöttar varann kanske vi säger då. Ja men 
hur ? Och då kan man dokumentera sitt problem alltså genom en form av dubbellogg 
att man skriver vad som har hänt och sen så kan man ge varann lösningar. […] Inget 
häva ur nånstans utan vi måste göra nånting också och jag förväntar mig ju alltså av 
det här arb… av det här arbetet att det ska verkligen bli bättre, om det är nån som har 
problem. 
 
 Ja det förväntar jag mig att vi ska diskutera barn och alla barn som behöver 
diskuteras. Det spelar ingen roll om de är små eller om de är stora. Att man tar del i 
dom barna allihop då. […] Man får ventilera för att man kan ju få råd ifrån andra. 
Det tycker jag är himla bra! 

 
Samarbete som en resurs 
Alla intervjuade berör samarbete på olika vis i sina förväntningar på arbetslaget. Man 
talar om konkret, praktiskt samarbete i form av gemensamma utedagar, temaarbeten, 
planering och hjälp i klassrummet. Deltagarna vill också att arbetslaget ska vara flexibelt 
och hjälpa varandra med arbetsuppgifter, vikariera för varandra, samarbeta över 
stadiegränserna och finnas som metod- och idébank. En person vill också ha en jämnare 
arbetsfördelning inom arbetslaget. 
 
Arbetslaget ska också kunna vara en resurs på det tankemässiga området. I arbetslaget 
ska man hjälpas åt, vara bollplank, lösa problem, dela erfarenheter, dra åt samma håll och 
arbeta mot gemensamma mål.      
 

Ja, det är ju som vi gör att vi går in och hjälper varann om nå´n har problem att man 
frågar varann och … ja, eh att ha ett bollplank, om man säger så, då. För det är alltid 
nå´n som har varit med om vissa grejer som andra inte varit med om, och på det 
viset, för att nå bästa resultat. 

 
Samarbetet ses också som en resurs i den vardagliga verksamheten. Här nämner 
aktörerna konkreta resurser som att få en extra person till klassrummet och att kollegor 
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har tid och ork när man själv inte räcker till. Några nämner också arbetslaget som en 
resurs vad gäller kompetens. Alla kan och är bra på olika saker och detta ska arbetslaget 
ta vara på. 
 

Man kan lösa saker tillsammans om det uppstår problem, och så där. Och sen så… ta 
vara på varandras kompetens […] alla är vi ju bra på olika och vi har olika intressen 
och så där, så att… det… det kan man ju använda sig av i ett arbetslag. 
 
Kanske…eh…det är… lite orealistiskt ibland för vi är ju så olika då, men att man… 
bjuder in varann, att man delar med sig av eh… sina kunskaper och att man… 
låter… den som har kunskaperna få visa opp dem och berätta det för de andra också 
utan att känna att man tränger sig på, eller… eh tar tid i anspråk till de här sakerna…  
 

Tidsaspekten framträder också som en viktig faktor för arbetslagen. Här nämns det 
långsiktiga, kontinuerliga samarbetet som är frukten av lång erfarenhet tillsammans. 
Detta skapar trygghet och förtroende hos deltagarna och man ”känner av” när någon 
behöver hjälp och det är dags att förstärka och agera. Samtidigt finns röster som betonar 
snabba, spontana lösningar som sker i ögonblicket - här och nu. 

 
Det är att man hjälps åt att man … ja att man ska va lite lyhörd och flexibel […] det 
är många som… ja, som det har varit på sistone åren liksom går på knäna ibland att, 
att det ska man inte… behöva säga själv utan det ska folk runtomkring märka. Att 
man är mer observant och tar tag i saker riktigt utan att, att nå´n behöver säga 
”Hjälp”. […] Det beror ju lite på, men vi har ju jobbat ganska länge ihop i alla fall så 
att det… det, det tycker jag att vi klarar av lite mer.[…] om Pelle är en lärare och, 
och han mår dåligt eller det börjar bli jobbigt. Då ska jag se det och jag kanske inte 
behöver ta det med så många andra, […] Ja, lite spontant så, som det var ja för två år 
sen då när Y gick in och sa det: Vi byter lektioner så tar du det här så tar jag det där. 
Det var bra. 

 
Så gott som alla intervjuade menar att förhållningssättet ”Allas barn” blir synligt och 
förstärks i och med det gemensamma arbetet i elevvårdsträffarna. Någon menar att detta 
synsätt främst är en fördel för barnen. En annan menar att barnen blir tryggare av tanken 
”Allas barn”. Detta skapar också starkare skyddsnät kring barnen och alla blir alerta. 
Någon talar om höjd beredskap för vissa barn och att man då blir extra uppmärksam. Det 
finns ett gemensamt fokus på barnet och flera ögon ser barnet. 

 
Det är väl allas barn så då… är det ju så… då är väl problemena vårat också inte bara 
ditt eller mitt. Tycker jag. 
 
Och det är också bra att alla blir alerta så att det är fler ögon som ser. För det är 
ganska jobbigt och själv strida med ett barn och försöka hjälpa dom på traven. Om 
de andra också vet vad det handlar om så… kan man ju gå in på ett annat sätt. Man 
vet hur man ska göra och hur man inte ska göra, det är också viktigt. […] Det blir ju 
många ögon som ser och, och många öron som hör. Det… blir ju starkare skyddsnät 
runt omkring. […] Jag tror att det är ett bra sätt att vi, som sagt, det är många ögon. 
Många öron. Många famnar, för det är famnar som behövs också… till tröst… 
och…att man vågar gå till den som finns i närheten… och att inte absolut måste ha 
sin egen fröken utan man kan krypa in under… eh… hökens vingar, även hos nån 
annan. 
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Lösning är ett ord som uttrycks i flera av intervjusvaren. Arbetet bör vara 
lösningsfokuserat och inte problemfokuserat. Här talar aktörerna också om gemensamma 
lösningar och idéer för att hjälpa varandra. Någon menar att det bör skapas samordning 
kring lösningarna och att det inte bara får bli ”snack”. Några talar om att ge varandra 
lösningar, medan någon menar att andra kan komma med lösningar och konkreta tips. 
Någon säger att arbetslaget verkställt bra lösningar som hjälpt. 

 
[…] … men sen man fokuserar på lösningar. För att det tycker inte jag det har varit. 
Det är bra och samlas, men man måste ju, komma med lite förslag också som man 
sätter upp liksom, inför nästa omgång, men vad ska vi göra nu då? 
 
Man har ju olika infallsvinklar, och man kan ju ge varandra tips att: Har du prövat 
med det här? 
 
Och försökt komma med bra lösningar. Och gjort… och sen… verkställt det också. 
För det har väl hjälpt mycket?!... Tycker jag.   
  

Arbetslaget som social funktion 
Arbetslagets sociala funktion har stor betydelse för deltagarna. Detta framgår i samtliga 
intervjuer som ett återkommande tema. Många menar att det är avgörande att ingå i ett 
sammanhang och att känna sig behövd och delaktig. Detta länkas samman genom 
uppgiften och ansvaret kring de gemensamma barnen. 

 
Det är alltid trevligt när man går och frågar varann. Hur man mår och… Ja, att man 
är mån om varann. […] Man är i alla fall… en i gruppen, ja! Man, har ju samma 
barn… 

 
… vad jag förväntar mig av mitt arbetslag… ja … det mm ska få va´ en i gänget här. 
Jag tycker att jag har mindre tillhörighet än för vad jag hade tidigare! När man … 
ja… på nå´t sätt. […] Så, så att… jag förväntar mig då… Ja, ja att dom ska bli mer 
uppmärksamma på att ta vara på våra insatser… inte bli bortglömd. 
  

Att uppmärksamma varandras psykiska, fysiska och sociala hälsa är viktigt för 
medlemmarna i arbetslaget. Detta sker konkret genom att man frågar varandra hur man 
mår och att backa upp och stötta när någon har problem. 
 

Att vi fungerar bra tillsammans… och att vi eh… att vi hjälps åt och att vi ställer upp 
på varandra…[…] Vi backar verkligen upp varandra. 

 
Många tycker att det är viktigt att arbetslaget är ett gäng som trivs ihop. Här ska trygghet 
och uppskattning råda och någon nämner ordet lojalitet och att arbetslaget inte ska vara 
ogint utan tillåta andras vilja till utveckling. I arbetslaget ska man våga säga vad man 
tycker.  
 

Lojalitet, ja… ja, alltså… att man inte är ogin, och det k… kom ju fram lite i början 
då att man har det här tillåtande klimatet och låter den som växer få växa utan att 
trycka till och säga nej, nu räcker det. På grund av att man kanske själv inte vill eller 
har förmågan att utvecklas då och det här går ju i olika perioder också. 
 
… att vi trivs tillsammans…[…] Det tycker jag verkligen att jag har ord för. För gör 
vi inte det, då…Sen att man, man är ju så inarbetad också i det… de arbetslag… i 
alla fall känner jag så, att man är det så att man känner varandra väldigt väl och man 

 37



kan läsa av varandra hur man mår och om det är nå´t som inte är bra. Och det är ju 
också viktigt. Att man är öppen för varandra och talar om saker och ting. 
 

Flera av de intervjuade tycker att gemenskapen och tryggheten i arbetslaget är viktig för 
hur väl elevvårdsarbetet fungerar. Någon menar att strukturen i elevvårdsarbetet stärker 
delaktigheten i arbetslaget och att det är viktigt att få uttrycka sin bild av eleven, även om 
den skiljer sig från andras. Några nämner att tryggheten i gruppen är central för att 
åstadkomma utveckling. Någon menar också att klimatet i gruppen har blivit öppnare. 
Någon berättar att det har funnits konflikter på skolan, men att dessa inte alltid är av 
ondo, utan tvärtom kan stärka, och höja en personalgrupp. Personen talar också om att 
förändringar kan vara bra, om de inte blir för hastiga.  

 
[…]…annars… handlar det ju också om att våga säga det man tycker och tänker där 
utan att det blir en massa tjafs runtomkring. 
 
[…]…och sen själv få tala om att ja men, så här är det ju inte hos mej! […] Det är 
nånting som, som är annorlunda i alla fall när dom kommer upp till mej.  
 
Även om vi har haft konflikter, så tycker jag det har varit bra också, för att det har ju 
eh… gjort att vi rest oss och höjt oss på nåt sätt. Vi har utvecklats. Så att 
förändringar är inte av ondo! Mm, bara dom inte blir för häftiga… 
 

Flera menar att trycket minskar på den enskilde pedagogen i och med elevvårdsträffarna 
och det finns ett gemensamt ansvar för praktisk handling. Att inte vara ensam anses som 
viktigt och deltagarna menar att de ställer upp för varann om någon tycker det är jobbigt 
och behöver hjälp. 
 
Perspektiv på barnet, arbetslaget och  elevvårdsarbetet 
Här talar de intervjuade om att se olika sidor hos barnet beroende på i vilken situation det 
befinner sig. Detta kommer till stånd genom att många är delaktiga runt barnet och 
perspektiven blir fler av ett upplevt problem. Deltagarna tycker att det är en fördel att 
flera yrkesgrupper arbetar med barnen. Här nämns specialpedagog, skolsköterska och 
lärare i de praktiskt estetiska ämnena. Man talar om att se barnet och dess situation från 
del till helhet, från snuttifiering till sammanhang. Några nämner också att 
elevvårdsarbetet ger möjlighet att få insyn i andra gruppers situation. 

 
Men det är ju också det att man får en inblick i varandras arbete, på ett bra sätt… och 
man får ta del av… får en inblick i, i dom barnen vi har vi nu då på Stora 
Arbetslaget. Eh… annars är det ju lätt att man bara… är med just dom egna barnen 
man har, om man säger så. Men, nu om man sitter så här och snackar alla, så får man 
en bättre helhetssyn på allting tycker jag. 
 
Ja, men det tycker jag är bra för då får man veta vad som händer om barn runt 
omkring i den klassen man inte är, som har problembarn. Annars är det ju bara dom 
barna som är tätt som, ja får veta nånting om. Så det tycker jag väl har varit 
kanonbra! 

 
Perspektiv kan också betyda att se barnet ur ett longitudinellt perspektiv. Elevvården 
möjliggör att se barnet från förskoleklass upp genom åren till slutet av år 6. Då blir 
barnets historia, utveckling och eventuella åtgärder tydliga och kan utvärderas. Här har 
deltagarna möjlighet att arbeta gränsöverskridande över stadier för det enskilda barnet 
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och arbeta individuellt. Någon menar att i elevvårdsarbetet kan man få hjälp med att se 
varje barn och bemöta det på rätt nivå. 

 
Man har hört allt från förskolan till 5-6: orna. Det har varit bra, och även där så har 
vi kunnat hört om det har vart nån som behöver mera hjälp, om det är nån som tycker 
nåt är jobbigt och man kan ställa upp för varann på så vis. 
 
Nej, men sen är det väl lite kul om… det är så att man har haft ett barn som man 
liksom har haft och sen får följa med och… se liksom… hur att det… att det går bra 
eller om det går dåligt, ja, men liksom man få ju…  
 
Jag har ju kunnat haft dom här barna när dom varit små, till exempel. Sen har dom ju 
vuxit och blivit kanske 4: or, 5: or, 6: or. Där kanske jag har saker och ge… 
fortfarande  om dom här. 
 
Vad som händer med eleverna under uppväxten från förskolan och upp. Kan man se 
redan vilka barn jag kommer och få i 6: an till exempel på förskolan? […] Jag tänker 
på… på X  och dom som vi har att man faktiskt får en… en liten övergång så att man 
vet hur det har varit förut och då kanske man kan… se lite problemet. 

 
Några aktörer reflekterar över arbetslaget ur ett vidare perspektiv. Det kan handla om hur 
det var förr i skolan och hur personen uppfattar det nu. 
 

…till skillnad från när man jobbade förr då, för många år sen när det inte fanns nå´t 
arbetslag, man var väldigt ensam… så arbetslaget ska ju va liksom en stöttning. Vi 
ska stötta varann. […] Det är skillnad mot när man var väldigt ensam. Att man nu 
kan hjälpas åt, med problembarn… och … med planering och… det man känner att 
man behöver hjälp med. Det tycker jag är skillnaden.[…]Jobba själv liksom och hade 
allt ansvaret själv, och…så. 

 
Några tycker att samarbetet speglas av vilken grundutbildning man har och vilken 
tidigare erfarenhet av samarbete som de olika yrkeskategorierna i arbetslaget besitter. Här 
funderar också någon över vems röst som blir hörd och tas på allvar i arbetslaget.  
 

Man är ju inte ensam. Man känner ju att man är flera stycken. Man är inte själv. 
Men… eh… jag, eftersom jag är yrkestitel så är man ju van vid att man är flera 
stycken. Lärare – då är man väl mer van att man är själv. Men, ja! Jag är van att ha 
arbetskamrater som jobbar med samma saker. 
 
Det är vi som har tagit kontakt. Även… det, det har varit alltså i alla år jag har 
jobbat, så är det yrkestitel som tar kontakten om det är nånting. Om det gäller både 
elever eller om det är nånting… man… vill vidareutveckla, har funderingar och 
änd… ändringar och… och såna saker, så är det alltid vi, som, det eftersom kanske 
inte…[…]för då får väl… det blir väl … det blir väl mera då kanske nå´n annan… 
.men ja. 
 

Någon tar också upp att vi kan bli bättre och effektivare genom att gå utanför skolans 
väggar och lära oss av förenings- och näringslivet.  

 
Jag hoppas att det blir bättre. Vi kan lära oss av näringslivet. Det är väl meningen? 
 

Sammanfattning: Det tycks som om de flesta av deltagarna i arbetslaget har förväntningar 
som är samstämmiga både med varandra och med den litteratur och de styrdokument jag 
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har studerat. Några beskriver osäkerhet över vad som definieras som arbetslag. Om 
arbetslaget inte är förankrat hos deltagarna i skolan kan arbetslagets organisation snarare 
försvåra samarbetet, menar någon. Maltén (1986) har liknande tankar då han ser risker i 
att organisationen i arbetslag i sig blir viktigare än de mål och det innehåll som 
arbetslaget ska vara ett stöd för. Samtidigt beskriver flera aktörer att de har förväntningar 
att arbetslaget inte ska stagnera utan utvecklas till att vara professionellt. Liknande tankar 
finns beskrivna både i Tillers (1999) och Bergs m.fl. (1999) forskning. Aktörerna menar 
att rektor har det övergripande ansvaret och att alla kategorier av pedagoger är viktiga i 
ett arbetslag. Detta tyder på samstämmighet med Lpo94.98 Det som arbetslaget betonar 
starkast är samarbete och arbetslagets starka sociala funktion. De flesta tycker att 
arbetslaget är viktigt och att det fungerar som de förväntat. Det finns dock brister då 
arbetslaget av någon ses som små isolerade öar utan sammankoppling mellan varandra. 
Någon uttrycker osäkerhet och utanförskap. Personen vet inte till vilket arbetslag hon/han 
tillhör och personen känner inte riktigt att hon/han har fått gehör för sina idéer. En annan 
person menar dock att hon/han numera ingår i ett sammanhang, vilket personen inte 
gjorde tidigare. Dessa två resonemang kan diskuteras utifrån Bernsteins (1975) 
kodbegrepp99 Aktörerna tar också upp hur strukturer i form av traditioner och yrkesroller 
påverkar arbetet i arbetslaget och att arbetslagstanken är förankrad olika starkt inom 
skilda yrkesgrupper.  
 
 När det gäller förväntningarna på elevvårdsträffarna blir samordning och önskan om att 
upprätthålla en struktur ännu tydligare. Detta sker genom regelbundenhet, effektivitet och 
tydlig mötesordning. Genom detta menar deltagarna att elevernas situation blir bättre och 
att tidigare åtgärder kan sättas in. Flera menar att elevvårdsträffarna ska vara 
framåtsträvande och målinriktade. Arbetet ska fokusera på lösningar istället för på 
problem. Dessa uttalanden tycker jag tyder på samstämmighet med regeringens 
proposition ”Hälsa, lärande och trygghet” (2001/02:14) där man skriver att arbetet med 
elevhälsa ska vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Arbetet bör 
fokusera på friskfaktorer i stället för riskfaktorer, enligt propositionen. Några nämner 
också dokumentationen som ett viktigt redskap, vilket påtalas såväl i styrdokument och 
forskning.100 Ett annat nyckelbegrepp som används är perspektiv. Deltagarna menar att 
olika perspektiv antas och många kompetenser utnyttjas. Uttrycket ”Allas barn” 
förstärker känslan av att arbetslaget tar ett gemensamt ansvar för eleverna och 
elevvården. Här tycker jag att jag kan se en koppling till det specialpedagogiska 
kunskapsfältet. Andersson (1999) menar att all personal ska tillgodose elevernas 
grundläggande behov. Detta bekräftas av Lpo 94 som betonar att skolan ska sträva efter 
att vara en social gemenskap som tar hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov. 
Deltagarna talar även om trygghet och öppenhet i arbetslaget, vilket möjliggör att 
deltagarna vågar redogöra för sin bild av barnet även om den inte samstämmer med den 
övriga gruppens. Här kan jag se en koppling till Habermas (1996) och det deliberativa 
samtalet. 

                                                 
98 I Lpo 94 står att samverkan ska ske mellan förskoleklass, skola och fritidshem och att det förs en aktiv 
diskussion i den enskilda skolan, s.16 
99 Se Inledning och Bakgrund  
100 Dysthe 1997; Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet s.18; Tiller 
1999 
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Redovisning av loggboksanteckningar  
 
Här nedan följer en sammanfattning av deltagarnas tankar i form av loggar som skrivits 
efter varje elevvårdsträff. Texterna är återgivna exakt utifrån det deltagarna skrivit i 
logganteckningarna. Därför är vissa ord exempelvis förkortade. Jag har även här 
analyserat deltagarnas utsagor och strukturerat dem i kategorier. 
 
Samtal och samarbete som resurs 
Samtalet tycks för många i gruppen vara centralt. De skriver att samtalet stärker känslan 
av att kunna gå vidare och ta svåra och ibland obehagliga beslut. Att vara öppna för 
varandra är en förutsättning. Några skriver att ett tryggt klimat ger öppna diskussioner 
som släpper tanken fri. Flera menar att de lyssnar för att kunna sätta sig in i 
problematiken och att känna delaktighet. Någon skriver att samtalet är ett givande och ett 
tagande. 

 
Jag tycker att ”våra” elevvårdssamtal utvecklas i enligt min mening rätt riktning. Vi 
lyssnar på varandra, försöker att sätta oss in i problemet och dessutom hjälper vi 
varandra till alternativa lösningar. Jag känner mig fri i tanken och trygg. 
 
Det känns på klimatet i rummet att vi trivs med varandra. Det gör att vi kan vara 
väldigt öppna i våra disk. 
 
Mycket bra att få prata av sej. Lyssnade mest. 
 
Det är alltid intressant att höra hur dom andra har det, och både kunna få och ge 
reflektioner, och nya infallsvinklar. 
 
Bra möte! Bra att vi är öppna för varandra! 

      
Någon skriver om kommunikationen med föräldrar. 
 

Behöver vi prata tydligare med föräldrar om hur vi upplever klass-situationen? 
Rakare, tuffare information, så att vi får ordentlig hjälp m. barnens sömn, vila o.s.v. 
Är vi för mesiga för att ställa krav??? 

 
I loggboksanteckningarna går att läsa om samarbete och samsyn som också ses som 
resurser för arbetslaget. Gemenskapen och gemensamma tankar och lösningar 
poängteras. Någon skriver också om gemensamma mål och samsyn i stadieövergångar. 
Många beskriver också elevvårdsträffarna och samtalen däri som viktiga för den vuxne 
och för elevernas utveckling och välbefinnande. Här nämner några skolsköterskan som 
extra resurs. Arbetslaget är viktigt för flera, samtidigt skriver någon om det egna 
engagemanget för att bidra till elevens utveckling. Någon skriver också om att arbetslaget 
ibland behöver ta hjälp av andra personer utanför arbetslaget. 

 
Kanon när man får tillfälle att berätta om de elever som har det lite jobbigt för 
tillfälle. 
 
Alltid bra med elevvårdsmöten. 
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Samarbete ger resultat!!! (ang. närvaro i skolan) Alla vuxna drar åt samma håll tack 
vare att alla som berörs vet vad som hänt och vad vi bör göra. Det är väl samarbete 
när det är som bäst!!! 
 
Är våra s.k. gemensamma mål verkligen gemensamma? Är det, alltför mycket, en 
tolkningsfråga? Kan vi få mer precisa mål? Vill vi ha det?   
 
Flera barns problem behöver vi hjälp med av andra. När är det läge med kurator? När 
anmäler vi till soc.?  
 
Vad jobbigt många barn har det. De vill ju till varje sätt synas, då kan man även ta 
till mycket dåliga saker. ”Jag uppmärksammas!” Tillsammans kan vi ha styrkan att 
lotsa dem framåt! 
 
Bra med skolsyster dom gånger hon är med. 
 
Jag tänker: Vad kan jag göra och bidraga med för elevens utveckling. Bra att få 
upplysningar på vad man kan tänka… 
 
Vad duktiga vi är på att se vad barnen behöver!  
 
Känns som vi ställer upp för varann.[…] (Vi är ett bra arbetslag!) 

 
Tid till samtal 
Ett återkommande tema i loggarna är tid. Tiden tycks ofta vara en bristvara och många i 
gruppen önskar mer tid för elevvårdsarbetet och för samtal. Några nämner också tiden 
som behövs som en brygga för att gå från undervisningssituationen till att sitta i 
elevvårdsträffarna. Alltså från handling till tanke. En skriver att tiden gör att några är 
splittrade och stressade till andra uppdrag. Någon menar också att gruppen kan hinna med 
att prata om alla barn, om deltagarna är effektiva. Tiden nämns också av flera i ett längre 
perspektiv. Barnen behöver sättas in i sitt sammanhang och problem löses inte över en 
natt. 

 
Svårt att ställa om från klassrummet till mötet. Många namn på elever jag inte haft. 
En del tid går åt att sortera intryck och information. 
 
Tiden räcker inte till för att ordentligt hinna prata om alla barn som vi behöver prata 
om. 
 
Det blir lite pladder om allt annat än det vi är där för. Men det behövs säkert, för alla har vi haft ännu 
en ganska tuff dag. Pladdret behövs för att vi ska komma till ro och disk. det väsentliga. 
 
Dagens reflektion, visar också att vi inte alltid kan ge varandra råd och tips på hur man löser vissa 
problem, vilka behöver mer och längre tidsutrymme! 

 
Perspektiv på barnet och elevvårdsarbetet 
Här skriver deltagarna om att elevvårdsträffarna ger nya infallsvinklar genom olika 
perspektiv. Barnen ses i ett större sammanhang i och med träffarna. Flera tar upp 
skolsköterskans närvaro som en resurs och hon bidrar också till nya vinklingar på elevens 
situation. De olika perspektiven bidrar till mångfald och olika synsätt och förhållningssätt 
blir tydliga, enligt loggboksanteckningarna. 
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Den här timmen behövs för att lätta på trycket och få andras perspektiv på problemet. 
Idag blev det inte något av mina barn som kom upp och diskuterades, tiden räckte 
inte till. Bra att ha Skolsköterskan med som kan ha en annan vinkling på det hela. 
 
Det är mycket viktigt med våra e-möten. Reflexioner kring barnen mycket 
värdefulla, många infallsvinklar, även olika sätt att se och tolka situationer. 
 
Tänk vad bra att vi har det här forumet. Att tillsammans med andra vuxna få prata 
om våra små vänner. Även om allt inte går att lösa så kan olika vinklingar vara bra. 
 

Även här skriver några fram tanken ”Alla barn är allas barn” och att elevvårdsträffarna 
gör det möjligt att se barnens behov. Någon menar dock att hälsoperspektivet försvinner 
och att elevvårdsträffarna fokuserar på hinder och problem. 
 

Våra barn som har det jobbigt. Jag ser det som våra barn inte Annas eller Ingrids 
eller Stinas. Det visar sej att fler tänker så. 
 
Tyvärr inget om positiva och skötsamma elever. 
 

Elevvårdsarbetet som process 
Flera av deltagarna tycker sig se en utveckling i elevvårdsarbetet. De skriver om att 
gruppmedlemmarna är mer målinriktade, professionella och att träffarna allmänt 
utvecklas i ”rätt” riktning. Någon tycker sig kunna se att idén om att ”Alla barn är allas 
barn” har blivit tydligare i och med elevvårdsträffarna. 

 
Intressanta diskussioner där det känns som vi vågar bli bättre och säga t.ex. att detta 
klarar vi inte – anmälan känns inte så svårt längre. 
 
Som vanligt givande att samlas och reflektera runt våra gemensamma barn/elever. 
”Våra elever är allas ansvar” blir allt tydligare i våra samtal. 
 
Alla hann med att säga sitt idag. Vi kommer fram till mer beslut hur vi ska komma 
vidare nu. Inte så mycket ”klagogrotta” idag utan mer fokuserat. På väg mot större/ 
mer professionellt arbete känns det som. 
 

Deltagarna skriver om svårigheter och möjligheter att koppla sitt praktiska arbete till de 
tankar och idéer som uppstår och diskuteras i elevvårdsträffarna. Några tycker att det 
skulle behövas mer ställtid från den ofta hektiska klassrumssituationen till träffarna där 
lugn och eftertanke krävs. Någon frågar sig vilket resultat som egentligen har kunnat 
kopplas till det som bestämts vid elevvårdsträffarna. Andra menar att tanketiden och 
idéerna som formuleras på mötena kan omsättas i konkreta handlingar och alternativa 
lösningar. Någon poängterar att det är bra att det finns dokumenterat vad som gjorts så att 
detta kan utvärderas. 

 
Bra att vi har dokumentation på detta och kan gå tillbaka och se vad vi har bestämt 
o.s.v. Även vilken utveckling eleven har. 
 
Bra tips från F om hur vi kan hjälpa till i matsalen. Inte bara tjat/prat.  
 
Tänker på flera elever som jag gärna hade velat tala om i Klassen men som det inte 
fanns tid till. Vad händer konkret med de elever som nämnts och som jag förstår har 
varit på tapeten under hela sin skoltid? 
 

 43



Våra gemensamma tankar och ev. lösningar  är viktiga, även stöd och tips.  
 
Sammanfattning: Efter elevvårdsträffarna, i loggböckerna, stärks resonemanget om det 
deliberativa samtalet som utgångspunkt för utveckling och delaktighet. Deltagarna 
beskriver samtalen som stärkande och flera vittnar om att ett tryggt klimat under träffarna 
gör att de känner sig öppna för diskussioner och fria i tanken. Ordet ”Lyssna” skrivs fram 
av flera. Någon skriver också om att samtalet både handlar om att ta emot och att ge 
tankar och reflektioner. Flera menar att elevvårdsträffarna bidrar till att nya aspekter blir 
tydliga och att situationer tolkas annorlunda. Någon tycker dock att arbetslaget fastnar i 
att prata om det svåra och inte lyfter det som fungerar. Detta stärker argumentet att 
elevvård mer för tankarna till en ensidig inriktning mot problem.101 Tid tycks vara en 
viktig faktor för deltagarna. Här nämns framförallt avsaknaden av tid. Detta stärker 
resonemanget i mitt inledande stycke om att tid kan ses som en resurs i skolans värld. 
Deltagarna menar också att arbetslagets samarbete i elevvårdsträffarna kan hjälpa 
eleverna i deras skolvardag. Detta skulle kunna tolkas som att gruppen även ser sitt 
arbetslag och elevvårdsträffarna som en resurs. Flera påpekar att skolsköterskan är en 
viktig resurs och någon menar att resurser utanför skolan ibland behöver kallas in. Även 
här ser jag kopplingen till de argument som framfördes i ”Hälsa, lärande och trygghet” 
(2001/02:14) om att skolsköterskan bör vara med i vardagsarbetet kring eleverna och att 
annan elevvårdande personal kan kallas in vid behov. Avslutningsvis vill jag visa på den 
diskussion som några av deltagarna för om att elevvårdsträffarna leder till ökad 
målfokusering, säkrare beslut och tydligare ansvarstagande av alla elever. I utsagorna på 
s.42 kan processen i arbetslagens samtal synliggöras.102      
 
 
Redovisning av utvärderande enkät 
 
Tio av de tretton deltagarna besvarade enkäten. De besvarade frågorna anonymt och fick 
själva välja vilka av frågorna de ville besvara och hur utförligt de ville skriva. Några 
skrev i fri, löpande text, medan andra valde att skriva direkt i enkäten. Enkäten bestod av 
sju frågor. Dessa frågor kommer jag att redovisa var och en för sig. Varje fråga kommer 
att ha en kort sammanfattning och några av frågorna som innehåller utförligare svar 
kommer också att citeras. 
 
Vilka elever har vi tagit upp från din grupp? 
  
Här tar informanterna upp många av de barn som varit aktuella under höstens 
elevvårdsträffar. 22 av cirka 100 barn har varit föremål för diskussion i de två 
arbetslagen. 
 
Vilka elever har du fått konkret hjälp med? 
 
Två av informanterna säger att de inte har fått konkret hjälp med någon speciell elev och 
att detta heller inte varit aktuellt. En menar också att ingen annan känner dessa barn än. 

                                                 
101 Se Inledning och Bakgrund  
102 Se Syfte 
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Sammanlagt nämns sju elever i övriga enkäter, vilka deltagarna tycker att de har fått 
konkret hjälp med. 
 
Vilka elever har du fått hjälp med i ditt tänk? 
 
Några tycker att de har fått hjälp med alla elever och att det är bra att veta lite bakgrund 
om eleverna. Några skriver också vilka barn de har fått hjälp med.  
 

Det har varit bra att diskutera och formulera tankar. Har det hjälpt? Ja, jag blir 
tryggare i mina beslut ang. hur jag ska arbeta vidare med resp. barn. 

 
Hur bör samtalsformerna se ut för elevvårdsträffarna? 
 
Här fick deltagarna flera förtryckta förslag att välja mellan. Det fanns också möjlighet att 
ge ett eget förslag på samtalsform. Några hade valt flera av alternativen som möjliga att 
använda i träffarna.  
Sju tycker att det är bra att gå en ”runda” - att alla får några minuter i gruppen. Sju 
personer tycker också att elevvårdsträffarna ska ta upp de fall som känns mest aktuella. 
Sju av informanterna vill att arbetslaget ska ta upp fall som togs upp vid föregående träff. 
 

+ nya elever, men det går med största sannolikhet ej att genomföra p.g.a. att tiden 
inte räcker till 
 
Har det hänt något sen sist? 
 
Om det fortf. är  aktuellt 
 
Följa upp hur det har gått sedan sist 
 

Tre personer tycker att alla elever i en grupp ska diskuteras.  
 

Ibland i alla fall, vid något tillfälle 
 

Ingen tycker att elevvårdsträffarna ska vara ett helt fritt forum eller har något annat 
förslag på samtalsform. 
 
Ska det finnas samtalsledare eller ”ordet är fritt”? 
 
Samtliga i gruppen svarar att de vill fortsätta att ha en samtalsledare, men att uppgiften 
kan fördelas mellan deltagarna inom arbetslaget. 
 

Jag tycker att vi ska ha samtalsledare. 
 
Gärna samtalsledare/ordförande. 
 
Samtalsledare brukar fungera bäst. 
 
Uppgiften kan skifta mellan deltagarna. Det behöver inte nödvändigtvis vara 
densamme hela tiden, huvudsaken är att någon håller i det hela så att det inte blir 
allmänt tjatter. 
 

 45



Bryt gärna när det blir för långrandigt/upprepande/tidsbrist. 
 

 
När tycker du att elevvården fungerar som allra bäst? 
 
Här skiljer sig svaren åt, men mycket handlar om samtal, samarbete och gemensamma 
lösningar. Några tycker att elevvården är givande varje gång och att den oftast fungerar. 
Någon tycker att det är en svår fråga, men att det är bra och att elevvårdsträffarna är ett 
skönt och bra bollplank. Någon menar även att tiden är en viktig faktor och att 
elevvårdsträffarna ska anpassas efter detta. Flera anser att elevvården fungerar bäst när 
det finns engagemang i gruppen och alla är delaktiga. En person beskriver också hela 
processen från det att ett barn uppmärksammas till åtgärder och utvärdering. 

 
Iakttagelse – ord – handling – uppföljning – utvärdering 
 
Att få disk. både gamla och nuvarande elever och både ge och ta emot idéer och 
förslag känns bra. 
 
När vi vuxna hjälper varandra och dra åt samma håll ang. elev / vissa elever som ger 
bekymmer. Samlad enighet! 
 
När vi lyssnar och hjälps åt att finna lösningar som är nödvändiga för förändringar. 
 
Elevvården fungerar bäst då alla är engagerade och tar sitt ansvar. Att vi fullföljer det 
som är bestämt i rådet så att vi drar åt samma håll. Jag tycker att vi är ganska 
proffsiga på det. 
 
När det har varit ”lagom” med problem, tidsmässigt. Ibland har tiden känts för 
knapp. 
 
När alla är med och ger råd eller information om elever. 
 
När vi pratar om lösningar istället för problem. 
 
Elevvården förstärker det gemensamma ansvaret för eleverna. Att det inte bara ligger 
på en person utan det är allas barn. Vi-känslan, vad är det egentligen? Elevvården är 
ett led i det målet. Kanske ett processmål? Jag klär mina tankar i ord, ur ett annat 
perspektiv, som jag tycker är utvecklande, för min egen del. Man kan både få vidare 
syn på saker och ting, men även bli bekräftad i sin egen uppfattning. 
 

Hur har det känts att skriva logg efter träffarna? 
 
De flesta tycker att det har varit positivt att skriva logganteckningar efter mötena. Flera 
tycker att det är ett bra redskap att använda för att ytterligare kunna reflektera kring vad 
som sagts under mötet och för att senare kunna återvända till dokumentationen och 
utvärdera. Logganteckningarna uppmuntrar också till eftertanke, menar någon. Det finns 
också de som tycker att det har varit bra, inga problem eller inte spelat någon roll att 
skriva logg. 

 
Bra, men alla ska ha en egen bok att skriva i och vad man tar på sig att göra. Vad är 
det vi har tagit upp om min elev, så att det inte faller i glömska. 
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Jag har ett behov av att göra det varje arbetsdag egentligen. 
 
Jag försöker skriva tankelogg när det känns angeläget. Glömmer det mellan varven 
tyvärr. Det har dock visat sig vara bra att gå tillbaka och se vad skrev jag om det här 
tidigare. Har det blivit någon positiv utveckling? 
 
Inte så dumt, har fått tänka efter vad som sas. 
 
Positivt, man får bearbeta det som sagts en gång till, reflektion, repetition och 
eftertanke. 

 
Sammanfattning: Den utvärderande enkäten bekräftar mycket av det som har 
framkommit i intervjuerna och i loggarna. Deltagarna menar att de har diskuterat och fått 
hjälp med ett flertal barn som ingår i arbetsenheten och någon skriver att hon/han har 
blivit tryggare i sina beslut angående arbetet med barnen. Här finner jag ett samband med 
aktionslärandet där Tiller (1999) menar att syftet är förändring till något bättre och att 
egenutveckling är centralt. Deltagarna skriver även om lösningar som kommit till stånd. 
Aktörernas texter om hjälp, lösningar och beslut kan tyda på handlingar – aktioner, som 
har genomförts under och efter aktionsstudien.103 Samtalsformen tycks vara viktig för att 
elevvårdsarbetet ska bli så fruktbart som möjligt. Flera skriver att det är viktigt att alla får 
talutrymme genom att gå en ”runda” och alla tycker det är bra med en samtalsledare. Det 
behöver inte nödvändigtvis vara samma person, tycker någon. Detta kan vara ett tecken 
på att gruppen på sikt kan känna gemensamt ansvar för samtalet, och turas om att vara 
samtalsledare. Här kan jag återigen se kopplingar till Habermas (1996) resonemang om 
det kommunikativa handlandet och deliberativa samtal. För att få till verkligt 
kommunikativt handlande behöver deltagarna känna tillit i gruppen och ett gemensamt 
ansvar för att gruppen ska uppnå samförstånd och djup förståelse. Alla i gemenskapen har 
då möjlighet att göra sin röst hörd, enligt Habermas.  Några tycker att alla barn i 
arbetsenheten bör tas upp medan de flesta tycker att det är bra att de elever som känns 
mest aktuella diskuteras. Ingen av deltagarna som svarat på enkäten tycker att det har 
varit problematiskt eller betungande att skriva loggbok. De flesta tycker att det har varit 
en bra metod för att bearbeta det som sagts och att använda som uppföljning. Någon 
menar att det finns ett behov att skriva varje dag. Detta gör Dysthes (1997) resonemang 
om skrivandet som unikt tankeredskap befogat.104 Det var svårt för deltagarna att svara 
på när elevvården fungerar som allra bäst. Därför blev också svaren mycket skiftande.  
 
Som avslutning på resultatdelen vill jag genom en kort sammanfattning i punktform 
tydliggöra studiens resultat. Dessa var: 
 
1a. Arbetslaget kan utgöra en resurs i elevvårdsarbetet när:  

• deltagarna är intresserade av att arbeta i arbetslag 
• deltagarna får känna tillhörighet och delaktighet 
• deltagarna får till ett samarbete som kan leda till gemensamma åtaganden 
• relevanta frågor diskuteras 
• det blir jämnare arbetsfördelning inom arbetslaget  
• deltagarna kan ta till vara på varandras kompetenser 

                                                 
103 Se avsnitten Forskningsdesign  och Val av undersökningstekniker 
104 Se avsnittet Val av undersökningstekniker 
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• det gemensamma arbetet syftar framåt och det finns mål som gör att elevernas 
situation blir bättre 

• träffarna blir tillfällen där upplevelser och känslor kan ventileras 
• arbetet samordnas och är lösningsinriktat 
• deltagarna kan se olika sidor hos barnet och situationen 
• ett skyddsnät kring barnet skapas 
• deltagarna kan se varje barn och bemöta det på rätt nivå 
• trycket minskar på den enskilde pedagogen genom det gemensamma ansvaret för 

barnen 
 
1b. Arbetslagen beskriver resurser i form av: 

• tid 
• ork 
• samordning, samarbete, samsyn 
• organisation, struktur, kontinuitet, mål 
• olika kompetenser, flera yrkeskategorier inom skolan 
• externa kompetenser som kurator och sociala myndigheter  
• gemenskap, trygghet, närhet 
• varandra 

 
2a. Arbetslagens reflektioner kring elevvårdsarbetet är att: 

• det är bra att prata av sig och ”lätta på trycket” 
• man lyssnar på varandra 
• man hjälper varandra till alternativa lösningar 
• det är svårt att ställa om mentalt från klassrummet till elevvårdsträffarna 
• tiden inte räcker till 
• lösningar kan ta tid 
• elevvårdsträffarna är viktiga och reflektioner kring barnet är värdefulla 
• barnen är allas ansvar 
• elevvårdsträffarna oftast fokuserar på problem  
• elevvårdsträffarna tydliggör när extern kompetens behöver tillkallas 
• elevvårdsträffarna utvecklar professionalitet i arbetslaget 
• samarbete ger resultat   
• elevvårdsträffarna är en hjälp att se varje barn som sedan kan bemötas på rätt 

nivå 
 
  2b. Deltagarna upplever samtalen på elevvårdsträffarna som: 

• intressanta 
• öppna 
• stärkande 
• inlyssnande 
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9. Diskussion 
 
I följande avsnitt sätts undersökningen och dess resultat i ett större sammanhang. Jag 
granskar huruvida syftet och frågeställningarna besvarats. Resultatet diskuteras utifrån 
mina teoretiska utgångspunkter och likheter och skillnader mellan resultatet och tidigare 
forskning inom området jämförs. I diskussionen tas även pedagogiska konsekvenser av 
undersökningens resultat upp och ytterligare frågor som i framtiden kan vara intressanta 
att studera diskuteras. 
 
 
Metoddiskussion 
 
Syftet i undersökningen var att synliggöra den eventuella process som sker i samtal samt 
beskriva och tolka deltagarnas utsagor om elevvårdsträffarna i två arbetslag. Att beskriva 
och tolka arbetslagets utsagor har känts relativt lätt. Deltagarna har gärna delat med sig 
av sina tankar i intervjuer och loggböcker. Detta kan bero på att avståndet till mig som 
undersökningsledare har varit litet och att en spontanitet och trygghet har infunnit sig hos 
deltagarna. Aktörerna tycks ha svarat öppet och ärligt på mina frågor, i intervjuer, loggar 
och i enkäten. Min förförståelse kan ha styrt svaren till att passa in i mitt sätt att se 
världen. I en kvalitativ studie med hermeneutiskt inspirerad tolkning, dit min studie kan 
räknas, ses detta snarare som en styrka än en svaghet.105 Det som däremot slagit mig efter 
att resultatet tolkats och analyserats är att jag genom närheten till deltagarna i studien och 
mitt engagemang i frågan kanske inte analyserat materialet tillräckligt kritiskt. Det mesta 
i studien har bekräftat tidigare känsla vilken handlar om att det finns stora möjligheter i 
arbetslaget, dess organisation och dess arbetssätt. Jag har inte sett något i empirin som 
talar emot arbetslaget och dess funktion.  
 
När det gäller att synliggöra den eventuella process som sker i samtalen tycker jag att det 
har varit komplicerat. Med process menar jag att jag kunnat urskilja vissa 
utvecklingstendenser, som också framgår av resultatredovisningen. Vid några tillfällen 
kunde jag se att arbetet vid elevvårdsträffarna drevs framåt som synliggjorde processen. 
Detta kan utläsas i loggar och i den utvärderande enkäten. Deltagarna skriver att 
samarbetet ger resultat och att deltagarna hjälps åt att finna lösningar. Någon skriver 
också att arbetet går mot ökad professionalitet och att vi-känslan kan ses som ett 
processmål. En person beskriver processen från det att ett barn har uppmärksammats till 
att handlingen har utvärderats: 

 
Iakttagelse – ord – handling – uppföljning – utvärdering  
 

Det är ändå svårt att avgöra i vilken mån det skett en process i arbetslaget och 
bedömningen blir ytterst subjektiv. Det är upp till varje läsare att bedöma om processen i 
samtalen blivit synlig. Min förhoppning är att aktionsstudien och elevvårdsarbetet har 
bidragit till att den process jag tyckte mig uppleva innan studien har fortsatt och stärkts i 
arbetslagen och i skolan. 
                                                 
105 Radnitzky 1970; Ely m.fl. 1993; Kvale 1997; Ödman 2005 talar om den hermeneutiska spiralen där 
förförståelse varvas med förståelse och skapar ny kunskap. 
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Jag har haft aktionslärande som forskningsdesign, med intervjuer, loggboksanteckningar 
och utvärderande enkäter som undersökningsteknik. Jag tycker att mitt val av metod har 
uppfyllt syftet att beskriva och tolka deltagarnas utsagor om elevvårdsträffarna i två 
arbetslag. Jag ville också komma nära aktörerna och samarbeta kring eventuella  
förändringar, samt utveckla reflekterandet i gruppen. Dessa mål tycker jag att jag delvis 
har uppnått och genom att utvärdera detta förlopp och att återföra resultatet till de 
berörda, så kan jag tillföra min egen praktik något och aktörernas och min förståelse av 
verksamheten kan öka. Studier visar106 att igångsättandet och utvecklandet av processer 
tar tid och en termin är i sammanhanget en kort period. Jag har brottats med tankar om att 
jag stått undersökningsgruppen för nära och att jag varit för involverad i mina uppdrag 
som specialpedagog. Jag har varit rädd att jag inte varit tillräckligt klarsynt och 
distanserad för att göra rättvisa åt undersökningsgruppen och åt studien. När oron blivit 
alltför påträngande har jag gått till forskning och litteratur kring aktionsforskning och 
aktionslärande och funnit stöd i att subjektiviteten kan ses som en tillgång och inte som 
en belastning i denna typ av studie.107 Rosenqvist (2006) diskuterar frågan på följande 
vis: 

 
I vetenskaplig verksamhet strävar forskaren efter att så sanningsenligt som möjligt 
söka svar på de undersökningsfrågor som ställts. Att vara systematisk, noggrann, 
opartisk och sanningsenlig betyder inte att utvärderingen för den skull är objektiv. 
Utvärderaren, som i detta fall är jag själv, påverkar naturligtvis hela 
händelseförloppet och i den bemärkelsen är denna utvärdering subjektiv. Eftersom 
jag använt mig av aktionsforskning innebär det att jag medvetet försökt påverka 
skeenden i de riktningar som projektet syftat till.108  

 
Jag har i mitt arbete försökt att vara så sanningsenlig, noggrann, systematisk och opartisk 
som jag förmått. Trots detta är jag tämligen säker på att det som uttolkats som svar på 
mina frågeställningar är just min tolkning av svaren. En annan person skulle förmodligen 
ha fått fram andra svar om personen överhuvudtaget hade ställt ”mina” frågor.109

   
Tiller (1999) menar att det inte är en självklarhet att det skapas reflekterande miljöer i ett 
arbetslag. Han skriver att det inte är säkert att system och kultur kan förändras, trots 
större tonvikt på reflektion. Jag hoppas att min studie ändå har bidragit till ökad förståelse 
och medvetenhet, men jag tror samtidigt att skolan genomgår ständiga förändringar och 
påverkas av både inre och yttre faktorer, oavsett vilka perspektiv och metoder vi väljer att 
anta. Därför kan denna studie ses som en liten kugge i ett mycket större sammanhang där 
även organisations- och samhällsperspektivet bör tydliggöras och studeras. 
Malmgren Hansen (2003) skriver att lyckade idéer sprids genom att idén varit 
framgångsrik i en miljö och detta blir ett incitament till att tanken överförs till andra 
grupper och organisationer. Resultatet av min undersökning visar att så har varit fallet i 
arbetslagen, där den goda idén från projektet som startade tillsammans med 
förskoleklasslärarna 2000 har fått fäste och spridits vidare till andra arbetslag på 
skolan.110 Utifrån resultatet kan jag läsa att elevvårdsträffarna är en fungerande och 
                                                 
106 Hultman & Hörberg 1994; Tiller 1999, Malmgren Hansen 2003; Rönnerman 2004; Rosenqvist 2006 
107 Tiller 1999; Rönnerman 2004; Palmer 2005; Rosenqvist 2006 
108 Rosenqvist 2006, s. 31 
109 Ödman 2005 
110 Se studiens inledande stycke 
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uppskattad verksamhet. Min förhoppning är att arbetslagens samtalsträffar kan inspirera 
ytterligare arbetslag som vill utveckla sin verksamhet. 
 
Aktionsstudien kan ses som en början, ett mellanspel eller en avslutad studie. En början 
för att det var början på något nytt. Vi hade en tydlig upptakt med intervjuerna och 
deltagarna började skriva loggboksanteckningar efter elevvårdsträffarna. Efter 
aktionsstudien har inte något organiserat loggboksskrivande fortsatt. Detta kan vara ett 
tecken på att det kan vara svårt att implementera nya arbetsrutiner i en redan pressad 
vardag. Flera av aktörerna poängterar att det är svårt att få tiden att räcka till, något som 
bekräftas även i andra studier.111 Några av aktörerna skrev i den utvärderande enkäten att 
de har behov av att skriva loggbok varje dag och när det känns angeläget. Om så har skett 
vet jag dock inte. 
  
Man kan också se aktionsstudien som ett mellanspel. Jag vet inte om mina kollegor 
uppfattade att det vi gjorde var något annorlunda mot vad de var vana vid, trots att jag vid 
flera tillfällen påpekade vad arbetet skulle syfta till. Jag fick en känsla av att detta arbete 
var något som bara fortsatte som en rutin från föregående termin. Att vilja förändring är 
något som aktionsforskningen betonar.112 Elevvårdsträffarna är av naturen 
framåtsträvande, man vill förändring för att minska antalet elever som av någon 
anledning är i svårigheter. Gränsen mellan det dagliga arbetet på en skola och vad jag 
som studerande vid högskolan kallar aktionsstudie kan ibland vara svår att urskilja. Min 
uppsats kan också ses just som en avslutad studie. Då blir min aktionsstudie en avslutad 
undersökning som slutar i och med att denna uppsats blir färdigskriven och jag inte 
längre deltar i arbetslaget som en forskande utvecklings- och förändringsagent.  
 
 
Resurser i skolans värld 
 
I det inledande stycket diskuterade jag begreppet resurs och vad det kan innebära för 
aktörerna i en skola. Jag använde mig av Perssons (2003) begreppspar relationellt 
perspektiv och kategoriskt perspektiv där det relationella perspektivet fick stå för 
samspelet och processen mellan personer och det kategoriska perspektivet för det 
absoluta, ovillkorliga, med klar koppling mellan orsak och verkan. Jag kopplade dessa 
begrepp till resurser och undrade vad deltagarna i arbetslagen hade för tankar kring detta. 
I intervjuer och loggboksanteckningar framgår att båda perspektiven är relevanta och 
aktuella för aktörerna i studien. Många beskriver tid som en viktig resurs, vilket kan 
kopplas till det kategoriska perspektivet. Alla talar samtidigt om samarbete, samverkan 
och samsyn som viktiga komponenter för lyckade insatser för eleverna. Vi kan alltså inte 
tänka oss att resurser bara är tid, personal och pengar eller samarbete och samsyn. Här 
behövs ett brett perspektiv som tar hänsyn till många komponenter då vi talar om resurser 
i skolan. Aktörerna i studien har fått mig att vidga min egen definition av begreppet 
resurs. Jag kan nu se att ordet resurs är högst beroende av i vilket sammanhang det 
förekommer. Deltagarna talar bland annat om ork, trygghet, kompetenser, organisation, 

                                                 
111 Malmgren Hansen 2003 s. 168; Rosenqvist 2006, s.  167-168 
112 Tiller 1999; Svensson, Brulin, Ellström & Widegren 2002; Rönnerman 2004; Rosenqvist 2006 
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gemenskap, personer och hjälpinsatser utanför skolan. Resursbegreppet kan ses som ett 
aktivt begrepp där arbetslaget utnyttjar den egna resursen genom exempelvis möten och 
samarbete. Om ekonomiska resurser blir ett hinder för verksamhetens utveckling ligger 
det på arbetslaget att agera gentemot samhället enligt läroplanens demokratiska ordning.  
 
Många nämner skolsköterskans delaktighet som en viktig resurs. Detta stärker tankarna 
om elevhälsans möjlighet att stärka pedagogerna till att lösa problem och utnyttja de 
kompetenser som finns tillgängliga i en skola. Här kan elevhälsopersonalen vara ett stöd 
för pedagogerna i den ofta krävande miljö som dagens skola utgör. Detta kan i sin tur 
komma eleverna till godo genom att arbetslaget känner gemensamt ansvar för att hitta 
elevernas utvecklingsmöjligheter. Många i gruppen talar just om vikten av att alla i 
gruppen känner ansvar för alla barn: “Alla barn är allas barn” återkommer vid ett flertal 
tillfällen i intervjuer och loggar. Andersson (1999) skriver att ansvaret för barnen vilar på 
alla som arbetar i skolan. Hon skriver vidare att lärarna måste våga fråga om hjälp, både 
från kollegor och från elevhälsopersonal: 

 
Många av de lärare jag intervjuat poängterar vikten av samarbete med kolleger. 
Stödet från kolleger är en förutsättning för att man ska orka klara av jobbet. ”Det 
behövs mer samarbete med kolleger. Man måste som lärare våga erkänna ett 
misslyckande och våga be andra om hjälp.” Lärare ska inte tro att de klarar allt på 
egen hand.113  

 
 
Resultatanalys kopplad till tidigare forskning 
 
Av resultaten framgår att många av aktörerna ser varandra som resurs och att det är 
tillsammans som de verkliga lösningarna kommer till stånd. Detta bekräftas av den 
forskning jag har studerat på området. Tiller (1999) såg i sin studie att ett närmare 
samarbete i arbetslagen gav nya utvecklingsområden och kraft till förändring. 
Arbetsmotivationen ökade och synergier uppstod. Tiller såg även i sin forskning att 
lärarna tyckte att det blev lättare att vara lärare när de fick arbeta i arbetslag. Utsagor i 
min studie, där deltagarna poängterar den positiva kraft som ett fungerande arbetslag 
utgör, kan tyda på att aktörerna i min studie känner på liknande sätt utifrån sitt 
pedagogiska uppdrag. Enligt Tiller får inte förändringar vara för hastiga om de ska leda 
till utveckling. Det är annars lätt att deltagarna tappar mod och energi. Det krävs 
engagemang, tid och fackmässiga kunskaper om ett utvecklingsarbete ska bli fruktbart, 
menar Tiller. Många av deltagarna i min studie beskriver också tid, intresse och 
kunskaper för att kunna känna tillfredsställelse i sitt arbete i arbetslaget och i elevvården. 
En person i min studie menar liksom Tiller att förändringar inte är av ondo bara de inte 
blir för häftiga. 
  
Berg m.fl. (1999) skriver att deras forskning visade på att samtal i arbetslag kunde få 
lärare att utforska det oupptäckta handlingsutrymmet. De visade också på att samtal förs 
av de professionella i arbetslagen och att verksamhetens  

                                                 
113 Andersson 1999, s. 29 
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innehåll fokuseras. Ett vidgat perspektiv på lärande och organisation kan då på sikt även 
diskuteras. Det finns mycket i resultatet som tyder på att aktörerna i studien är av samma 
åsikt. Många talar om vikten av struktur och kontinuitet i möten. Resultatet i 
loggböckerna visar också att verksamhetens innehåll i allra högsta grad fokuseras och  
diskuteras. Jag kan konstatera att deltagarna poängterar kontinuitet i form av  
återkommande, schemalagda träffar med tydlig struktur för att få bästa möjliga effekt av  
elevvårdsarbetet. I framtiden tror jag att samtal kring ett vidgat perspektiv på  
lärande och organisation är möjligt även i arbetslagen i studien, om det kontinuerliga 
arbetet får fortsätta och arbetslagets gemensamma tankar utifrån samtalen får fortsätta att 
utvecklas.  
  
Maltén (1986) diskuterar arbetslagens framväxt på 1960-talet, vilka var resultat av 
omorganisation med stora skolenheter som följd. Man ville skapa känslan av mindre 
enheter i en stor organisation. SIA-utredningen (1974) föreslog att en 
organisationsförändring behövdes för att läraren skulle komma bort från ensamarbete till 
samverkan i arbetsenheter. Detta skulle framförallt främja arbetet med elever i behov av 
stöd, då arbetslaget tillsammans kunde utveckla specialpedagogiska metoder, vilka skulle 
få så stor spridning och genomslagskraft som möjligt. I undersökningen berättar någon 
om att arbetslag inte existerade förr. Läraren hade allt ansvar och fick ”dra i alla trådar 
själv”. Man gick inte till kollegor för de visste inte vilka barn som fanns i någon annan 
klass än den egna. Personen menar att genom arbetslag och elevvårdsträffar kan kollegor 
planera verksamheten tillsammans. De kan stötta varandra och hjälpas åt med barn i 
behov av stöd. Den intervjuade har en förhoppning om att åtgärder sätts in tidigare idag 
och att resultaten inte dröjer flera år, vilket kunde hända förr. Det tycks alltså som om 
SIA-utredningens (1974) intentioner och förslag att inom arbetsenhetens ram kunna ge 
stöd åt elever med svårigheter av skilda slag och att lärare ger stöd och hjälp till varandra 
har enligt de resultat som framkommit i studien i viss mån realiserats.  
 
 
Habermas och ett deliberativt förhållningssätt   
 
I studien framkommer att samtalet och samtalsklimatet har stor betydelse för många. Det 
är grundläggande att känna sig trygg och våga framföra sin åsikt, även om den ibland inte 
samstämmer med övriga gruppmedlemmars. Någon uttrycker osäkerhet och utanförskap i 
samband med förväntningar på arbetslaget, men när personen talar om elevvårdsträffarna 
med sin strikta ordnig med samtalsledare och samtalsrunda, där alla har möjlighet till 
talutrymme, tycker deltagaren att det finns chans att uttala sin åsikt. Då är personen 
räknad med, på samma villkor som de andra. 
  
Det är också centralt att gruppen är öppen för varandra och vågar ha öppna diskussioner 
där alla kan prata och känna delaktighet, menar flera. Tryggheten i gruppen kan 
åstadkomma utveckling och gör det möjligt att fatta svåra och obehagliga beslut om det 
behövs, skriver några. Någon menar även att konflikter inte behöver vara av ondo och 
flera nämner att det är viktigt att både kunna lyssna och att tala i gruppen. I detta 
sammanhang vill jag stanna upp och diskutera deliberativa samtal, deliberativ demokrati 
och Habermas (1996) resonemang om argumentation och det kommunikativa handlandet. 
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Jag tycker att många av de svar och tankar jag fått kring samtal direkt går att koppla till 
Dewey (1916/1999) men framförallt till Habermas (1996) tankegångar: Utifrån Englunds 
(2004) tolkning av Habermas resonemang är alla öppna för varandras argument i ett äkta 
deliberativt samtal. Det innebär att samtliga är skyldiga att lyssna in varandra och sedan 
gemensamt besluta vilket argument som är det mest vägvinnande. Att vara riktigt öppen 
för kommunikation, alltså att vara kommunikativ, blir man först när man är medveten om 
sina intentioner och rationaliteter, enligt Englunds tolkning av Habermas. För att ta reda 
på om en kommunikation är äkta, alltså en kommunikativ handling eller inte kan man 
ställa sig frågor som: Kommunicerar deltagaren för att vinna egna framgångar och 
tillgodose egna intressen? Ser man andra som objekt och har personen som högsta mål att 
erhålla makt? Argumenterar vi för egen vinnings skull genom hot, våld, kunskap eller 
pengar? Om vi svarar ja på någon av dessa frågor menar Habermas (1996) att verklig 
kommunikation inte är möjlig. 
  
Min upplevelse är att många skolor fortfarande tampas med hierarkier och maktstrukturer 
både bland barn och vuxna, och i min undersökning finns tecken på att skolans aktörer 
fortfarande talar om yrkeskategorier och att en avgränsad kod114 i viss mån råder. Det 
finns röster, i min empiri, som uttrycker osäkerhet och förvirring när det gäller arbetet i 
arbetslag. Någon menar att hon/han inte ”blir lyssnad på” och att den yrkeskår som 
personen företräder har en ”svag röst” i skolans organisation. Mina intentioner var inte att 
plocka ut enskilda röster utan att fånga en samlad bild av arbetslagets tankar. Jag vill av 
etiska skäl inte peka ut en specifik yrkesgrupp eller person, eftersom mitt underlag är 
litet. Skolan där jag gjort undersökningen skulle enkelt kunna spåras och aktörerna skulle 
då vara lätta att identifiera. Det skulle dock vara intressant att i fortsatt forskning studera 
skolans organisation, maktstruktur och hierarkier i förhållande till arbetslaget som resurs 
för de barn som är i behov av särskilt stöd utifrån Habermas resonemang. Vad förmår ett 
arbetslag åstadkomma för ett barn i behov av särskilt stöd? 
 
Aktörernas svar och logganteckningar visar dock tecken på att deltagarna överlag är på 
väg mot ett deliberativt förhållningssätt, men jag tror att vägen till äkta kommunikativa 
handlingar är lång och stor medvetenhet och självinsikt krävs av deltagarna i ett sådant 
samtal. Min förhoppning är ändå att vi i skolans värld kan använda oss av ett deliberativt 
förhållningssätt i våra samtal och diskussioner. Då kan vi vuxna på sikt komma långt och 
vara förebilder för våra barn och ungdomar med målet att upprätthålla alla människors 
lika värde. Dessa intentioner finner vi även i Lpo 94: 
 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 
värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet 
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och 
förmedla.115  
  

Detta känns särskilt viktigt för mig som specialpedagog där det specialpedagogiska 
perspektivet innebär att värna och företräda enskilda barn, minoriteter och grupper med 
röster som inte är starka. För mig handlar den deliberativa demokratin, i ett 

                                                 
114 Med hänvisning till Bernsteins (1975) begrepp. Se vidare i uppsatens Inledning och bakgrund.  
115 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1998, s. 5 
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specialpedagogiskt perspektiv, om att alla ska ha en möjlighet att göra sin röst hörd. 
Finner man den enskildes argument tillräckligt gott ska den rösten väga lika tung som den 
stora massans. Premfors och Roth (2004) menar att i den liberala demokratin, där 
majoriteten vinner, kommer däremot marginaliserade grupper aldrig till tals på detta sätt. 
 
Aktörerna talar och skriver om att arbetslaget och elevvårdsträffarna ska ha ett mål, vara 
effektivt och vara framåtsträvande. Om aktörerna menar att detta sker genom att se andra 
som objekt för att skapa egen framgång och nå uppsatta mål är detta tecken på vad 
Habermas (1996) kallar den strategiska rationaliteten. Skulle detta vara fallet så blir det 
svårt att hävda den kommunikativa rationaliteten, i arbetslaget, där olika 
giltighetsanspråk prövas och det bästa argumentet vinner. Habermas skriver följande: 
 

I kommunikativt handlande genomför interaktionsdeltagarna sina handlingsplaner 
under betingelserna av ett kommunikativt uppnått samförstånd, medan de 
koordinerade handlingarna själva behåller karaktären av målinriktad karaktär.116  
 

Det kan också vara så att Habermas argument kan utvecklas och att det målfokuserade 
och framåtsträvande förhållningssättet inte behöver uteslutas i den kommunikativa 
rationaliteten, utan kan kompletteras med ett framåtsträvande, målfokuserat 
förhållningssätt, förutsatt att inte arbetslagets medlemmar ser andra som objekt som kan 
manipuleras för att nå målen.117  
 
 
10. Slutord 
  
Som specialpedagog är det viktigt att jag framhåller mitt utökade uppdrag118 och arbetar 
med ett vidgat perspektiv, vilket bland annat innebär att inte bara arbeta med 
undervisning av elever i svårigheter utan också fokusera på handledning av personal och  
utveckling och utvärdering av skolans verksamhet. Min studie bekräftar vikten av ett 
sådant arbetssätt där alla aktörers kompetens i skolan uppmärksammas och tas tillvara. 
Det vore på sikt intressant att studera effekterna av ett liknande arbetssätt där arbetslagets 
samlade resurs och kraft är basen för den specialpedagogiska verksamheten och där 
specialpedagogiskt fokus flyttat från specialpedagogen som enskild person till arbetslaget  
som grupp, som jag nämnde ovan.  
 
Det som förvånade mig i arbetet var den potential som arbetslaget tycktes besitta. När 
arbetslaget fungerar kan deltagarna finna glädje, socialt umgänge och nya krafter. 
Arbetslaget tycks alltså fylla funktioner som går utöver att bara vara kollegor och utföra 
skolans uppdrag på ett tillfredsställande och verksamt tillvägagångssätt. Något annat som 
överraskade mig var deltagarnas bestämda åsikt om att arbetslaget och elevvårdsträffarna 
behöver tydlig struktur och rutiner för att fungera. Man talade också vid ett flertal  
tillfällen om distinkta mål och uppföljning av arbetet. Jag tror att det är lätt att 
underskatta den stora betydelse och trygghet många känner, även vuxna, av klara ramar 

                                                 
116 Habermas 1996, s. 137 
117 Se uppsatsens Teoretiska utgångspunkter  
118 Börjesson 1997; Haug 1998; Helldin 1998;  Malmgren Hansen 2003 

 55



och återkommande rutiner för att uppleva sammanhang, känna sig delaktig och utföra ett 
bra arbete. 
 
Som jag nämnde tidigare skulle det vara intressant att undersöka hur andra aktörer i 
skolans värld upplever arbetslagens arbete. Jag tänker här på elever, föräldrar, 
elevhälsopersonal och rektor. Upplever dessa grupper att arbetslaget är en fungerande 
resurs? Hur kan arbetet utvecklas ytterligare? Det skulle också vara intressant att fråga 
arbetslaget om de ser eleverna som en resurs. Hade studiens resultat påverkats om denna 
fråga hade ställts? 
 
Ett annat intressant område att studera vidare är hur samtal upplevs av eleverna. Tycker 
de att samtalen är deliberativa i skolan? Känner de sig delaktiga i beslut? Har de alla var 
sin röst som blir räknad med? Vad händer utanför skolan? Vilken beredskap har 
samhället för att få till stånd deliberativa samtal och en deliberativ demokrati? 
 
Som avslutning vill jag skriva att detta arbete har varit krävande, men också spännande. 
Jag har gett mig ut på en resa tillsammans med mina kollegor, där ingen av oss visste 
destination och där vi fortfarande reser i sällskap. Vi blir tillsammans klokare och varje 
dag är en ny utmaning. Kanske är det resan som är vårt stora mål! 
 

Vad reseskildraren hör och ser beskrivs kvalitativt och rekonstrueras som historier 
som ska berättas för intervjuarens egna landsmän och kanske också intervjuarens 
vandringskamrater. De möjliga innebörderna av de ursprungliga berättelserna skiljs 
ut och utvecklas genom resenärens tolkningar; berättelserna formas om till nya 
berättelser som övertygar genom sin estetiska form och får giltighet genom sin 
inverkan på lyssnarna. Resan leder kanske inte bara till ny kunskap; resenären kan 
själv förändras.119   

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
119 Kvale 1997, s. 12 
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                                                                                                                                   Bilaga 
Utvärdering i brevform till Gunilla Lindqvist angående 

elevvårdsträffarna 

1. Vilka elever har vi tagit upp från din grupp? 

2. Vilka elever har du fått konkret hjälp med? 

3. Vilka elever har du fått hjälp med i ditt tänk? 

4. Hur ska samtalsformen se ut för elevvårdsträffarna? 

• Gå ”runda” - alla får några minuter i gruppen 

• Ta upp de fall som känns mest aktuella 

• Ta upp de fall som togs upp vid föregående träff 

• Alla elever i en grupp ska tas upp 

• Helt fritt forum 

• Annat förslag 

5. Ska det finnas samtalsledare eller ”ordet är fritt”? 

6. Hur har det känts att skriva tankelogg efter träffarna?  

7. När tycker du att elevvården fungerar som bäst?  

 

Lämna i Gunillas fack senast 13/1 2006. Svaret kan vara anonymt. Alla frågor besvaras på frivillig basis. 

Du kan alltså välja att hoppa över en eller flera frågor. Du får ett nummer högst upp på bladet. Lämna 

därför även detta. Då ser jag vilket nummer jag saknar. 

Kram och tack för att ni ställer upp! 

 

 
Gunilla 
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