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Sammanfattning 
Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga. För att hjälpa drabbade barn och ungdomar 

och för att motverka en fortsatt ökning, krävs det kunskaper om såväl åtgärdande arbete som 

förebyggande arbete kring psykisk ohälsa. Eftersom barn och unga spenderar mycket tid i 

skolan har skolans psykolog en viktig roll i detta åtgärdande- och förebyggande arbete av den 

orsaken att hen besitter kompetens inom området. 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilken roll skolpsykologen har tillskrivits i 

litteratur riktad till dess profession. För att få en historisk skildring av hur skolpsykologens 

tillskrivna roll har beskrivits över tid har litteratur från olika årtionden analyserats, från 1950-

talet fram tills idag. I studien har även läroplaner undersökts för att se om det finns en koppling 

mellan dem och den analyserade litteraturen. För att studera litteraturen och läroplanerna har 

en kvalitativ textanalys utförts. De teorier som har använts i studien är 

läroplanskod/läroplansteori vilken har hjälpt oss att koppla samhällets normer och värderingar 

till skolpsykologens roll och arbetsuppgifter samt rollteori som har hjälpt oss att förstå 

skolpsykologens roll på ett tydligare sätt. 

 

Studiens analys visar att skolpsykologens roll har haft ett varierande syfte som har gått från 

tydliga riktlinjer till att bli mer oklart. I och med att syftet med skolpsykologens roll har varit 

varierande har också förväntningarna på rollen växlat. Detta har i sin tur påverkat 

skolpsykologens arbetsuppgifter som har gått från att vara fokuserade på diagnostiseringar och 

tester till att idag även innefatta organisatoriska arbetsuppgifter. Analysen visar att 

skolpsykologens roll har förändrats utifrån samhällets utveckling och förändring.  

 

 

Nyckelord: Skolpsykolog, läroplanskod, rollteori, textanalys, litteraturstudie, läroplaner 
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1. Inledning 

Psykisk ohälsa är något som vi upplever har ökat och uppmärksammats markant senaste tiden, 

bland annat genom Aviciis bortgång 20 april 2018 (Dagens Nyheter, 2018). Socialstyrelsen 

(2017) presenterar i en rapport, vilken sträcker sig mellan åren 2006 och 2016, att ökningen av 

psykisk ohälsa bland barn och unga mellan 10 och 17 år är över 100 % under denna tioårsperiod. 

Ökningen motsvarar nästan 190 000 individer. Vidare skriver Socialstyrelsen att det är 

diagnoserna depression och ångest som är de största bidragande faktorerna till ökningen. De 

menar att tidig diagnostisering skulle kunna innebära att en psykologisk behandling sätts in i 

ett tidigt skede för att hjälpa individen att må bättre utan att medicinering behöver användas. 

Sätts inte åtgärder in riskerar individen att sjukdomen varar över en längre tid och det kan då i 

värsta fall leda till självmord. Ett längre sjukdomstillstånd påverkar också individens förmåga 

att ta till sig studier på högre nivå. 

 

Under våra VFU-perioder och i vår närmiljö har vi har båda kommit i kontakt med barn som 

lider av psykisk ohälsa. Då barn och ungdomar spenderar en stor del av sin tid i skolan är det 

viktigt att elevhälsan och skolpersonalen, däribland vi som lärare, har kunskap om 

förebyggande arbete kring psykisk ohälsa samt kunskap i hur vi kan hjälpa drabbade barn och 

ungdomar (Socialstyrelsen, 2016, s. 102). I elevhälsan ingår skolpsykologen som med sitt 

psykologiska perspektiv och sin expertis inom området har en viktig roll (Socialstyrelsen, 2016, 

s. 7). Vi finner det viktigt för oss som lärare att ha kunskap om skolpsykologens yrkesroll då vi 

med stor sannolikhet kan komma att behöva dennes stöd och hjälp i vårt yrkesliv. Med tanke 

på den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga finner vi att det är troligt att vi i vårt yrke 

kan komma i kontakt med dessa elever. Har vi kunskap om skolpsykologens profession, har vi 

en större förståelse för hur denne arbetar, och hur denne kan hjälpa både oss som lärare och 

våra elever med eventuella svårigheter som finns eller som uppstår. Utifrån denna kunskap har 

vi större möjlighet att uppfylla den ökade kunskapen om förebyggande arbete gällande psykisk 

ohälsa, vilken Socialstyrelsen menar är viktigt (2016, s. 102).  

1.2 Arbetsfördelning 

I denna studie har Emma haft ansvar för den första frågeställningen som utgår från litteraturens 

förord och inledningar. Susanna har ansvarats för den andra frågeställningen vilken utgår från 

litteraturens innehåll. I det enskilda arbetet har vi läst och sammanfattat litteraturen riktad till 

skolpsykologer för att sedan bearbeta materialet tillsammans. Den tredje frågeställningen och 

övriga delar har vi författat tillsammans. 
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2. Bakgrund 

Då psykologins innebörd är själva kärnan i vår studie är det viktigt att förstå dess betydelse. Vi 

beskriver här psykologins ursprung och hur psykologin förhåller sig till andra vetenskaper samt 

till oss människor och det samhälle vi lever i. Därefter gör vi en kort historisk beskrivning av 

skolpsykologens historia och den nya skollagen som kom 2010. 

2.1 Psykologi 

Ordet psykologi har sitt ursprung från de grekiska orden psyche, vilket betyder sinne eller själ, 

och logos, som betyder logik eller kunskap (Aroseus, 2013). Därmed kan man säga att 

psykologi betyder läran om själen. Skolpsykologi kan ses som en praktisk tillämpning av detta 

för att skapa en bättre skola samt bättre möjligheter för eleverna att utvecklas (Rönne- Petersen, 

1952, ss. 29-30). 

 

Psykologiska institutionen på Stockholms universitet (2016) skriver att vi människor befinner 

oss i en tid där det sker en otroligt snabb utveckling både av vårt samhälle och av tekniska 

uppfinningar. Detta gör att vi som individer måste anpassa oss utifrån dessa förändringar genom 

att omvärdera vårt sätt att fungera i, samt se på vår omvärld. Det sägs dock att behovet av dessa 

förändringar begränsas av våra biologiska förutsättningar. Vidare beskrivs det att psykologin, 

som inriktar sig på individens fungerande och upplevande, inte ger en helhetsbild av människan. 

Psykologin kompletteras av sociologin och samhällsvetenskaper likväl som av humanistiska 

och biologiska vetenskaper. Dessa vetenskaper ger en bild av hur människan fungerar i 

samhället, hur vi kommunicerar samt hur vårt nervsystem och sinnesorgan påverkar oss som 

människor.  

 

Idag kan man se en ansats till gränsöverskridanden mellan ovan nämnda vetenskaper inom 

psykologin även om psykologin vilar på en mer än hundraårig tradition som påverkar dess 

utmärkande drag. Psykologin riktar sig framförallt mot individer och dess upplevelser och 

samspel med den fysiska och sociala miljön som hen befinner sig i. För att förstå kopplingarna 

mellan dessa faktorer tar man ofta hjälp av andra vetenskaper (Psykologiska institutionen, 

2016). 

2.2 Skolpsykologens historia 

År 1946 lades det första förslaget angående inrättandet av skolpsykologer. Arbetsuppgifterna 

som skulle ingå i tjänsten var framförallt inriktade mot diagnostisering av eleverna genom 

exempelvis skolmognadstester, undersökningar av undervisningshämmande barn samt 

rådgivning till elever som ansågs ha beteenderubbningar. Förslaget som lades fram fick ingen 

direkt respons hos staten men under 1950-talet började man inom kommunerna att tillsätta 

skolpsykologer (Skolöverstyrelsen, 1977, ss. 24-25). Även om skolpsykologer började tillsättas 

under denna tid så var de inte så vanligt förekommande. Fram till slutet av 50-talet fungerade 

lärarna på skolorna som elevvårdare och skolpsykolog (Guvå, 2010, s.7). 

 

1957 togs ett riksdagsbeslut som innebar att kommunerna skulle ha ansvaret för 

skolpsykologtjänsterna inom sitt distrikt, medan staten skulle ansvara för centrala och regionala 

skolpsykologtjänster. I detta beslut lades en stor vikt vid det diagnostiserande och utredande 

arbetet som skolpsykologen skulle utföra. Det betonades att skolpsykologens arbetsuppgifter 

inte bara skulle riktas mot elever med svårigheter utan ha en bred inriktning gentemot alla elever 
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som ett led i ett förebyggande arbete gällande elevers hälsa (Skolöverstyrelsen, 1977, ss. 24-

25). 

 

Under 1960-talet blev det vanligare att skolorna anställde skolpsykologer. Huvuduppgifterna 

var fortsatt inriktade mot utredningar och diagnostisering av eleverna. Man kallade under denna 

tidsperiod besvärliga elever för “problembarn” och ansåg att de behövde hjälp med att lösa sina 

problem. Idag har detta synsätt förändrats och man ser inte längre på eleven som ett individuellt 

problem som behöver ändras utan man ser problemet som en del i det system som eleven 

innefattas i. Ett system är skolan, i vilken eleven påverkas av exempelvis av lärare och 

klasskamrater som alla ingår i samma system (D-Wester, 1996, ss. 12-13).  

2.3 Skollagen  

År 2010 infördes en ny skollag (2010:800), i denna lagstadgades det för första gången att alla 

skolors elevhälsoteam ska innefatta en skolpsykolog. I skollagens 25 paragraf tydliggörs detta 

(SFS 2010:800, 2010). 

 

25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 

sameskolan,specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det 

finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara 

förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål 

ska stödjas. 

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång 

till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas 

tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av 

specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. 

 

Förutom att denna paragraf låter oss förstå att det att det numera finns ett krav på att alla skolor 

ska ha tillgång till en skolpsykolog, lyfter paragrafen också vikten av att elevhälsans 

gemensamma arbete ska riktas mot att vara förebyggande och hälsofrämjande. Paragrafen lyfter 

också att eleverna ska ges stöd så de når skolans uppsatta mål. 
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3. Forskningsöversikt                        
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som anknyter till studiens ämne och/eller studiens 

teoretiska utgångspunkt.  

 

Först redogörs en kort beskrivning/introduktion av den tidigare forskning som används i 

studien. Därefter framförs en forskningsöversikt av den tidigare forskningens innehåll och 

resultat gällande de delar av forskningen som berör skolpsykologens roll och profession. 

3.1 Introduktion till forskningsöversikten 

3.1.1 Skolpsykologerna - vad gör de? Vad vill de?  

Detta är en intervjustudie som utfördes under mitten av 1970-talet av Marianne Janson. 

Studien utfördes på uppdrag av Skolöverstyrelsen och behandlade skolpsykologernas arbete i 

skolan. Syftet med studien var bland annat att beskriva skolpsykologernas arbetsuppgifter, 

samt att få en inblick i vad det skolpsykologiska arbetet innefattar och om det stämmer 

överens med vad skolpsykologerna skulle vilja arbeta med (Jansson, 1977, ss. 2-3).  

 

3.1.2 Skolpsykologers rolltagande - överlämning och hantering av elevvårdsfrågor   

“Skolpsykologers rolltagande - överlämning och hantering av elevvårdsfrågor” är en 

intervjustudie utförd av psykologen Gunilla Guvå (2001, ss. 12-13) där hon har valt att 

utforska skolpsykologernas yrkesroll. Studien grundar sig på en rollteoretisk inriktning där 

hon beskriver att en roll innebär att följa givna instruktioner gällande hur en individ ska 

uppföra sig. Vidare beskrivs rollen som ett resultat av hur samhällets normer och 

förväntningar på denne ter sig. Rollen beskrivs bland annat kopplas samman med 

befattningsbeskrivningar, relationer, och specifika uppgifter som individen eller en grupp 

individer har tilldelats (Guvå, 2001, ss. 38-39). 

3.1.3 Elevhälsans professioner: egna och andras föreställningar 

“Elevhälsans professioner: egna och andras föreställningar”  är en intervjustudie utförd av 

Ingrid Hylander (2011, s. 1). Den fokuserar på hur de olika professionerna som ingår i 

elevhälsan ser på sitt eget och övriga medarbetares uppdrag. Studien har fokuserat på att hitta 

gemensamma nämnare som förenar de olika yrkesgrupperna snarare än vad som särskiljer 

dem. Fokus i studien har varit kollektiva föreställningar och sociala representationer. Studien 

syftar även till att undersöka sociala identiteter, det vill säga, vilken yrkeskategori som 

personen ser sig tillhöra. Ser individen sig tillhöra sin profession eller ser personen sig främst 

som en medlem i ett team (ibid., s. 4).  
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3.1.4 Vägledning för elevhälsan 

Vägledning för elevhälsan gavs ut 2016 av Socialstyrelsen och Skolverket som ett led i att skapa 

en jämlik elevhälsa i hela landet. Vägledningen syftar till att stödja de olika professionerna som 

ingår i elevhälsan, där deras respektive insatser ska verka och stödja elevernas utveckling 

utifrån deras specifika kompetenser i relation till den nya skollagen (2010:800) (Socialstyrelsen 

och Skolverket, 2016, ss. 7-8).  

3.1.5 Elevhälsa 

Denna rapport utgår från en flygande inspektion utförd av Skolinspektionen 2011. 

Inspektionen utfördes på 764 grundskolor med syftet att undersöka skolornas elevhälsa utifrån 

den nya  skollagens skärpta krav på organiseringen av skolornas elevhälsa.  

3.1.6 Elevhälsa – Elevers behov och skolans insatser 

Denna kvalitetsgranskande studie utförd av Skolinspektionen 2015 undersöker elevhälsans 

arbete på 25 av Sveriges skolor. Den utgår från 3000 elevers erfarenheter av elevhälsan och 

undersöks genom att en kombination av intervjuer och enkäter utförs. Utöver detta har 

skolpersonal och ledning intervjuats och skolans dokumentation rörande elevhälsan har 

granskats (Skolinspektionen, 2015, s. 12).  

3.2 Forskningsöversikt 

Då det inte finns några strikta bestämmelser som styr skolpsykologernas verksamhet skulle 

arbetet kunna innebära en stor frihet, men i verkligheten så påverkas arbetet av olika 

ramfaktorer som styr skolan samt de förväntningar som föreligger skolpsykologens roll. Detta 

genererar en arbetssituation och verksamhet i skolan som anses orimlig och begränsad menar 

Marianne Janson (1977, s. 79). Gunilla Guvå (2001, ss. 12-13) anser att skolpsykologens roll 

är friare idag än vad den tidigare varit då skolpsykologen ingår i en organisation som gått från 

att vara hierarkiskt regelstyrd till att bli mer målinriktad. Skolpsykologens roll har således gått 

från att följa givna arbetsbeskrivningar till att vara mer fri och mångsidig, inte minst gällande 

relationen till alla individer som ingår i skolans organisation. Dock beskrivs skolpsykologens 

roll ändå vara oklar gällande dess innebörd. Denna oklarhet leder till problem för 

skolpsykologer som försöker tydliggöra sin specifika funktion i skolans organisation (ibid., s. 

171). Ingrid Hylander (2011, s. 46) skriver att rektorerna som har det övergripande ansvaret för 

elevhälsan tycker att det är svårt att leda andra professioner, exempelvis skolpsykologen, då 

denne innehar en så bred kompetens inom sitt område. Vidare menar rektorerna att de 

respektive uppdragen, inklusive sitt eget, inom elevhälsan kan anses vara oklart. 

 

Enligt Janson (1977, s. 79) är skolpsykologens arbetsuppgifter relativt givna och klara. 

Arbetsuppgifterna innefattar terapeutiskt arbete, pedagogiskt arbete samt 

organisationsutveckling. Det terapeutiska arbetet vilket innefattar diagnostiseringar, 

individuella stödsamtal med elever samt handledning till kollegor och föräldrar är den vanligast 

förekommande arbetsuppgiften. Denna utförs både på individ- och gruppnivå. Det pedagogiska 

arbetet innebär att skolpsykologen gör klassrumsobservationer samt undersöker samspelet som 

sker i klassrummet mellan lärare och elever. Det pedagogiska arbetet innefattar även insatser i 

samband med skolstart och stadieövergångar samt utveckling av undervisning och pedagogiska 

metodval. Arbetets mål är att finna lämpliga insatser för att hjälpa elever med svårigheter i sin 

skolsituation (ibid, s. 24). Det skolpsykologer lägger ner minst tid på är 
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organisationsutvecklande arbete där man försöker påverka och förbättra arbetsformer (ibid., s. 

34). Hylander (2011, s. 43) menar att skolpsykologernas arbete förväntas bidra med 

handledning och stöd till lärarna likväl som de vill bidra till att förändra skolans struktur och 

organisation för att förebygga svårigheter för elevernas lärande och utveckling. Skolpsykologen 

ska således bidra med kompetens inom sitt yrkesområde. Guvå (2001, ss. 182-183 ) menar att 

skolpsykologens uppgifter har gått från att avgöra vilka elever som ska in i den “vanliga” skolan 

till att avgöra vilka elever som ska bort från skolan. Detta för att skolan ingalunda ska riskera 

att inte nå sin målsättning. Socialstyrelsen och Skolverket (2016, ss. 59, 76) skriver att 

skolpsykologiska uppgifter innefattar att skriva patientjournaler och hänvisa eleven och dess 

vårdnadshavare vidare till andra vårdinstanser i de fall som problemet inte anses vara 

skolrelaterat. Arbetsuppgifterna innefattar även att utföra samtal med elever gällande såväl 

utredningar som rådgivning och krishantering. Skolinspektionen (2015, s. 19) beskriver att 

många elever, ungefär två tredjedelar, inte vet om att skolan har en skolpsykolog att tillgå och 

endast en bråkdel av eleverna har tagit hjälp av denne. 

 

Skolpsykologerna tillskrivs en hög status och anses vara en yrkesroll som andra aktörer på 

skolan vill samarbeta med. Dock framställs samarbetet med skolpsykologen som problematiskt 

då psykologen inte finns tillgänglig i den utsträckning som hen skulle behövas (Hylander, 2011, 

s. 46). Detta framkommer även i Skolinspektionens rapport som visar på att skolpsykologen 

sällan befinner sig på skolan och därmed får svårt att samverka med övrig personal på skolan 

(Skolinspektionen, 2015, s. 21). Hylander (2011 ss. 45-46) menar att alla yrkesroller som ingår 

i elevhälsoteamet, däribland skolpsykologen, beskriver en rädsla för att andra yrkesgrupper än 

den de själva ingår i, har en förväntan på att man ständigt ska finnas tillgänglig på skolan samt 

att man ständigt ska producera snabba resultat. Detta understryks av Guvå (2001, s. 174) som 

menar att skolpsykologens roll inte innefattar tid till reflektion och lärande då allt ska ske snabbt 

och effektivt. Socialstyrelsen och Skolverket (2016, s. 73) ser tid till reflektion som viktigt i 

arbetet inom elevhälsan gällande både hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

Skolinspektionen (2011, s. 6) lyfter dock att skolpsykologens tid ofta inte räcker till, till dess 

givna arbetsuppgifter och elevernas behov. Skolinspektionen (2015, s. 17) beskriver att ungefär 

hälften av skolorna bara anlitar en skolpsykolog i de fall som behovet uppstår och att denna 

profession är den som har minst schemalagd tid på skolorna. 

 

Janson (1977, s. 41) beskriver att alla skolans yrkesgrupper uppskattar det terapeutiska arbetet 

som skolpsykologen utför. Anledningen till detta är främst att man exempelvis som lärare kan 

gå och prata med skolpsykologen om man känner sig otillräcklig eller känner en ängslan kring 

sitt arbete. Lärarna uppskattar också det pedagogiska arbetet, främst gällande 

klassrumsobservationer, omplacering av elever samt diagnostisering som i sin tur leder till att 

en elev får undervisning på en annan instans. Skolpsykologerna anser själva att de känner sig 

osäkra på vad lärarna tycker om att de “lägger sig i” deras kompetensområde (ibid., s. 50). 

Vidare känner de sig kluvna i sin roll på grund av att lärare och skolledare ofta har oklara och 

motstridiga förväntningar på skolpsykologens roll (ibid., s. 54). Skolpsykologerna menar att de 

ofta får ett ärende tilldelat sig från en lärare där skolpsykologen förväntas kunna lösa problemet 

utan att läraren egentligen reflekterar över sina egna föreställningar kring ärendet (Guvå, 2001, 

s. 173). 

 

Skolpsykologerna har en önskan om att fördjupa och förändra sitt arbete, främst gällande det 

terapeutiska arbetet, men också det organisationsutvecklande arbetet då det upplevs finnas ett 

stort missnöje gällande organisationen hos lärare och skolledare. Vidare menar 

skolpsykologerna att de vill utvecklas i att coacha personalgrupper och elevresurser samt 
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kartlägga problem och skapa nya kontaktvägar. Skolpsykologerna anser att det pedagogiska 

arbetet prioriteras i sista hand då detta i första hand anses ligga under lärarens ansvar (Janson, 

1977, s. 54). För lärare är det viktigt att ha tillgång till elevhälsans deltagare och därmed 

skolpsykologen då hen exempelvis kan komma i kontakt med elever som lider av psykisk ohälsa 

och i och med det hamnar i en situation som är i behov av skolpsykologens kompetens 

(Skolinspektionen, 2015, s. 22). Skolpsykologerna har en rädsla att förknippas med tidigare 

uppfattningar om innebörden med sin yrkeskategori, de har en farhåga att enbart förknippas 

med utredningar och diagnostisering av elever (Hylander, 2011, ss. 45-46). 

 

Både Guvå (2001) och Hylander (2011) menar att samhällets och skolans uppsatta mål påverkar 

skolpsykologens roll. Guvå (2001) beskriver hur nära förknippat skolpsykologens arbete är med 

samhällets syn på individer med svårigheter och skolans arbete för att nå uppsatta mål. I de fall 

när det visar sig att en elev inte uppnår målen hamnar det under skolpsykologens ansvar att 

utreda eleven för att ta reda på varför eleven inte klarar av detta (Guvå, 2001, ss. 182-183). 

Hylander (2011, s. 43) redogör för att alla yrkeskategorier inom elevhälsan strävar efter att 

skapa en förändring riktad mot uppsatta mål och att deras viktigaste kontribution till elevhälsans 

arbete är deras helhetssyn på eleverna. Även Socialstyrelsen och Skolverket (2016, s. 91) 

skildrar en bild av att en särskild vikt i skolpsykologens arbete ska läggas på elever som riskerar 

att inte nå de uppsatta skolmålen. 
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4. Teori 
I detta kapitel presenteras de två teorier som denna studie använder sig av.  

 

Den ena teorin som studien lutar sig mot är läroplansteori/läroplanskod vilken är aktuellt då 

studien undersöker de olika läroplanerna för grundskolan som har använts i Sverige från 1960-

talet fram till idag. Utifrån denna teori studeras hur skolpsykologens roll har påverkats av 

samhällets förändringar och utveckling.  

 

Den andra teorin, är rollteori. Denna teori används då studien ämnar undersöka skolpsykologens 

roll. Rollteorin kommer ge oss en tydligare förklaring i hur samhället har påverkat 

skolpsykologens roll och de förväntningar som föreligger rollen.  

4.1 Läroplanskod 

Inom det läroplansteoretiska fältet så har Ulf P Lundgren tagit fram olika läroplanskoder. 

Läroplanskoder är en teoretisk förklaringsmodell som följaktligen är mycket komplex och 

påverkad av diverse nutida och historiska kulturella och fysiska villkor (Englund, 2005, s. 101). 

Tomas Englund (2005) har, utifrån Lundgrens läroplanskoder, tagit fram ytterligare en 

läroplanskod, den medborgerliga läroplanskoden vilken denna studie kommer att använda sig 

av. Denna har framtagits för att fånga in alla ideologiska och filosofiska principer som har haft 

en inverkan på utformandet av läroplaner (ibid., s 110). 

 

Under 1900-talet har svensk skola genomgått tre utbildningspolitiska vågor som omfattar 

läroplansreformerna. Detta har gjort att tre olika utbildningsbegrepp har skapats inom ramen 

för den medborgerliga läroplanskoden. De angivna utbildningsbegreppen är den patriarkaliska, 

den vetenskapligt rationella samt den demokratiska (Englund, 2005, s. 305). Den patriarkaliska 

konceptionen dominerade efter skolreformen år 1918/19, för att nå klimax under andra 

världskrigets beredskapspedagogik. Dock försvagades den under efterkrigstiden och ersattes av 

den vetenskapligt rationella konceptionen (ibid., s. 306). Då denna studie har utgångspunkt från 

1950-talet kommer inte den patriarkaliska konceptionen att behandlas. 

 

Efter andra världskriget var samhällsuppbyggnad och demokratisk uppfostran viktigt och 

skolan hade en betydande roll. Man skulle fostra demokratiska människor med ett 

utbildningssystem baserat på fri och objektiv forskning (Englund, 2005, ss. 261-262). Detta 

förändrades under slutet av 1950-talet och början av 1960-talet då man sakteliga frångick 

tanken på att människorna själva skulle skapa sin framtid. Man rörde sig mot ett 

vetenskapssamhälle där forskare och experter tog ansvar för att ta fram lösningar och underlag 

till beslutsfattande (ibid., s. 263). 

I slutet av 1960-talet kommer den vetenskapligt rationella utbildningskonceptionen att få 

konkurrens av en demokratisk konception, då den svenska politiken började ifrågasätta den 

vetenskapligt rationella konceptionen (Englund, 2005, ss. 310, 316). Skolan fick åter uppgiften 

att fostra demokratiska medborgare. Man skulle tillse att eleverna fick information om 

samhället och säkerställa att de fick verktygen för att driva det framåt (ibid., s. 312). 

 



 

 14 

4.2 Rollteori 

Vi människor lever i och formas av vårt samhälle och dess förväntningar som finns på oss. 

Samhället utrustar oss med olika roller, exempelvis lärare, skolpsykolog eller förälder. Vi 

individer ses som bärare av denna roll och med den kommer det olika förväntningar kring hur 

vi ska bete oss (Nilsson, 2005, s. 74). Björn Nilsson menar att roller alltid kommer att vara en 

del av oss där vissa roller, normer och handlingar är mer eller mindre viktiga än andra på grund 

av att vissa roller har större betydelse för vår identitet (ibid., s. 75). 

 

Den amerikanska socialantropologen Ralph Linton anses ha fört in begreppet roll som ett 

vetenskapligt begrepp under 1930-talet genom sin bok The study of man (Trost & Levin, 1999, 

s. 136). Linton (1936) ansåg att vi människor ingår i en gruppkonstellation där vi i 

konstellationen ser oss själva och de andra i gruppen som en enhet. Även om vi människor ser 

oss själva som en enhet så kan vi inte tänka oss att vara utan denna gruppkonstellation. Linton 

menar även att genom att tillhöra en bestämd grupp får vi förväntningar riktade mot oss om hur 

man som enskild individ ska handla i en speciell situation, dessa förväntningar leder till att vi 

lär oss hur vi ska uppföra oss. Denna förväntan kommer från gruppen som enhet men även från 

medlemmarna i gruppen. I en grupp har vi människor, var och en, en eller flera statusar. Detta 

begrepp byttes i ett senare skede ut till begreppet position då status förknippades med 

klassamhällets indelningar. Exempel på olika positioner kan vara ordförande eller vanlig 

medlem i en förening. 

 

I grunden är rollteori ett samlingsbegrepp som går ut på att klargöra människors och gruppers 

handlande utifrån de roller individerna går in i (Nilsson, 1996, s. 174). Under 1930- talet 

uttryckte Linton (1936) att en roll inte är något statiskt, utan en process. Rollteorin rymmer inte 

några tekniker för förändring av beteenden eller för hantering av emotionella och personliga 

reaktioner på rollkonflikter, teorin riktar bara uppmärksamheten mot dem (Payne, 2008, s. 

248).   

Begreppet roll är de förväntningar som syftar på en individ som befinner sig i en viss situation, 

eller det beteende som man associerar med en individs position i en social struktur. Roller kan 

därmed kopplas till regler och normer, men särskiljer sig i fråga om dimensioner som makt, 

prestige och status (Nilsson, 1996, s. 175). Nilsson (1996, s. 175) nämner fler begrepp kopplade 

till rollteorin, begrepp som denna studie kommer att utgå ifrån. Ett begrepp är rollkonflikt, vilket 

innebär motstridiga förväntningar i rollen. Exempelvis kan det handla om att man i den roll 

man kliver in i, mot sin vilja måste bete sig på ett visst sätt. Även oklarhet i rollen nämns och 

indikerar att individen inte riktigt vet vad för slags roll som förväntas av denne, eller att rollen 

inte stämmer överens med förväntningen. Det sista begreppet är rollkrav, där ett krav som ställs 

på rollen kan vara för högt. Detta innebär att man som individ får för många eller för svåra 

uppgifter att genomföra vilka i sin tur kan leda till en inre konflikt.  
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5. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna textanalys är att utifrån litteratur riktad till skolpsykologer samt utifrån 

grundskolans läroplaner undersöka vilken roll skolpsykologen tillskrivits över tid. För att kunna 

besvara detta ställs följande frågor: 

 Hur beskriver litteraturen syftet med skolpsykologernas verksamhet?  

o Vad säger syftet om vilka förväntningar som finns på skolpsykologernas roll? 

 Vad säger urvalet av kunskapsinnehåll i källorna om förväntningarna på 

skolpsykologens roll? 

 Vilken koppling finns mellan litteraturen som studien lyfter fram och den aktuella 

läroplanen?  
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6. Metod 

Studien utgår från frågorna “vad behöver vi veta?” och “varför behöver vi veta det?” (Bell, 

2006, ss.115-116). Utifrån dessa frågor formulerades studiens syfte och dess frågeställningar i 

relation till de teoretiska utgångspunkter som studien tar fäste i. Då denna studie ämnar att 

undersöka litteratur riktad till skolpsykologer ansågs textanalys vara en lämplig metod då det 

är just text som avses analyseras. Litteraturen som studien undersöker riktar sig mot 

grundskolan och påvisar en mer övergripande bild av yrkets inriktning och roll som 

skolpsykolog snarare än en specifik inriktning inom yrket. Studien undersöker även läroplaner 

för den svenska grundskolan. I detta kapitel presenteras den metod studien använder likväl 

som hur material har samlats in, bearbetats och analyserats.     

                                        

6.1 Metod för datainsamling 

Metoden som används i denna studie är en kvalitativ textanalys. En kvalitativ textanalys 

innebär att man studerar helheten av texten där vissa delar av texten betraktas som mer viktiga 

än andra. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017, s. 211). Valet av 

denna metod ligger därmed i dess styrka att kunna möjliggöra det faktum att utifrån textens 

helhet kunna hitta det innehåll som anses väsentligt för studien, de delar som har större 

betydelse än andra delar.  

För att hitta relevant litteratur till denna studie användes Libris och bibliotekets söktjänster. 

Sökord som användes var skolpsykologens roll, skolpsykologi, skolpsykolog, psykolog i 

skolan samt psykologi i skolan. Sökorden som använts har valts ut i relation till studiens syfte 

och frågeställningar. För att hitta litteratur riktad till skolpsykologer från olika tidsperioder 

användes även den utökade sökfunktionen där utgivningsår kunde specificeras. Då denna 

studie syftar till att undersöka skolpsykologens roll i Sverige, har material från andra länder 

sållats bort. Läroplanerna som används i studien hittades via Göteborgs 

universitetsbibliotek.      

6.2 Material                         

Det material som har använts i denna studie presenteras här i kronologisk ordning 

6.2.1 Skolpsykologi med mentalhygien (Rönne-Petersen, Egil, 1954) 

Skolpsykologi med mentalhygien är en kursbok riktad till landets alla lärare och den gavs ut 

1954. Att den analyserade boken är riktad mot lärare som under denna tid fick inta rollen som 

skolpsykolog, berodde på att skolpsykologen som profession inte var så vanligt förekommande 

i skolans verksamhet ännu. Ordet mentalhygien, vilket återfinns i bokens titel, innebär läran om 

hur människor bäst bibehåller och främjar sin psykiska hälsa samt vilka åtgärder som används 

för ett aktivt främjande av psykisk hälsa. 

6.2.2 Skolpsykologi (Egidius, Henry, 1964) 

I denna bok, Skolpsykologi, utgiven 1964, beskriver författaren att antalet skolpsykologiska 

expertiser ökat i de svenska skolorna under 1960-talet. Då denna elevvårdande verksamhet var 

relativ ny och befann sig i en snabb utveckling beskriver författaren att meningen med denna 

bok är att ge en kortfattad beskrivning på hur skolpsykologer bör lägga upp sitt arbete för att 
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iklä sig sin givna roll. Boken beskriver också eventuella problem/oklarheter i rollen som 

skolpsykologen kan ställas inför (Egidius, 1964, s. 7). Boken riktar sig till de som utbildade sig 

till skolpsykologer under 60-talet. Utifrån boken får de studerande en förhandsorientering om 

frågeställningar, undersökningsmetoder samt möjliga åtgärder. Boken är även till för rektorer, 

lärare och föräldrar som vill veta mer om skolpsykologens roll och verksamhet (ibid., s. 7). 

6.2.3 Skolpsykologi och elevvård (Egidius, Henry, 1970 & 1973) 

Boken Skolpsykologi och elevvård, skriven av Henry Egidius har getts ut i två upplagor, den 

ena år 1970 och den andra år 1973. Varken syftet med böckerna eller det övergripande 

innehållet har förändrats dem emellan. Skillnaden är att den andra upplagan påvisar olika 

projekt som utförts runt om i landet, samt att en beskrivning SYO-konsulentens innebörd har 

tillkommit (Egidius, 1970/1973, ss.7-8). Bokens titel motiveras med att arbetsuppgifterna för 

skolpsykologerna behandlas i boken, samt att skolpsykologerna kommer spela en central roll i 

elevvårdsarbetet enligt den nya läroplanen. Syftet med boken är att dels ge en orientering i mål 

och medel i dåtidens moderna elevvård, dels att bistå som ett bidrag mot den ständigt aktuella 

debatten om hur elevvården bör organiseras och fungera i ett lokalt skolsystem (Egidius, 

1970/1973 s. 8). 

6.2.4 Psykologi i skolan - redskap för utveckling (Granström, Kjell, 1981) 

I samband med att en ny läroplan introducerades, Lgr 80, publicerade Kjell Granström (1981) 

boken Psykologi i skolan - redskap för utveckling, vars avsikt är att belysa några viktiga orsaks- 

och verksamhetssamband i skolan (ibid., 1981, s. 11). Genom boken så vill författaren visa på 

psykologiska förhållanden och deras konsekvenser för människorna i skolan, samt diskutera 

skolpsykologernas kunnande och erfarenheter som han menar kan bli en alltmer betydelsefull 

resurs i skolans arbete. 

6.2.5 Konsultationsmetodik - för psykologer i skolan (Hansson, Ulla, 1993) 

Ulla Hansson har arbetat som psykolog inom skolan men även inom annan barnomsorg i många 

år. I boken Konsultation för metodik - för psykologer i skolan delar hon med sig av sin 

erfarenhet utifrån en utvecklingsprocess, en konsultativ arbetsmetod. Syftet med boken är att 

dela med sig av erfarenheter från yrket som psykolog, såväl positiva som negativa. 

6.2.6 Psykologi i skolan (Schad, Elinor, 2009 & 2014) 

Psykologi i skolan har getts ut i två upplagor. Den första upplagan kom år 2009, och syftet med 

boken är att öka medvetenheten om möjligheterna i skolpsykologens fält. Den syftar även till 

att bidra med ett positivt synsätt på skolpsykologens grundläggande kompetens samt att 

uppmuntra andra skolpsykologer till att våga sticka ut hakan och ta för sig lite mer. Boken är 

även relevant för de som är engagerade i skolarbete på något vis (Schad, 2009, ss. 14, 18). Den 

andra upplagan kom ut 2014 och därmed är det fem år mellan den första och denna upplaga av 

boken. Syftet med boken är fortfarande detsamma, vilket innebär att skolpsykologens roll är 

densamma. 

 

Denna bok inleds med två förord som är skrivna av två olika personer, vilka samspelar med 

varandra. Under det första förordet berättar författaren Elinor Schad (2009) orsaken till bokens 

uppkomst och dess syfte. Under det andra förordet så är det, Staffan Selander, fil. dr, docent i 

pedagogik och professor i didaktik, som ger sitt ord om boken. Han berättar även utifrån ett 

historiskt perspektiv om skolpsykologens framväxt. I analysen av den första upplagan, vilken 

redovisas under 2000-talet, läggs stort fokus på bokens första förord vilket är oförändrat i den 
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andra upplagan. Under analysen av 2010-talet kommer det därför att läggas fokus på förord två. 

Förord två är skrivet av Staffan Selander. Mycket av upplagornas innehåll är detsamma, därför 

kommer det i analysen för 2010-talet fokuseras på skillnaderna mellan upplagornas innehåll.  

6.2.7 Läroplaner för grundskolan: 

 Läroplan för grundskolan, Lgr62 (Skolöverstyrelsen, 1962) 

 Läroplan för grundskolan, Lgr 69 (Skolöverstyrelsen, 1969-1978) 

 Läroplan för grundskolan, Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980-1986) 

 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) 

 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshem, Lgr 11(Skolverket, 2011 

reviderad 2017).                                  

                                                  

6.3 Genomförande, databearbetning och analysmetod 

I ett första skede har de funna böckernas baksida lästs igenom för att få en bild av bokens 

innehåll och till vem den är riktad. Om vi inte kunnat finna svar på detta på bokens baksida 

har vi läst bokens inledning. Bedömningen i detta första skede har skett utifrån att boken sägs 

vara riktad till skolpsykologer och ha en mer allmän inriktning gentemot denna profession. 

Böcker som inte ansetts vara riktad till skolpsykologen eller som har haft en mer specifik 

inriktning inom professionen har således valts bort. Exempel på detta kan vara att boken 

enbart behandlat en viss samtalsmetod eller en diagnostiserande inriktning. I de fall där 

ovanstående kriterier, att den är riktad mot skolpsykologen och att de har en övergripande bild 

av skolpsykologens roll uppfyllts, så har litteraturen som funnits vid datainsamlingen lästs 

igenom översiktligt för att se om den kan ge svar på studiens frågeställningar. Vi har sökt 

efter textdelar som behandlar skolpsykologens roll, förväntningar på denne samt undersökt 

litteraturens innehåll gällande arbetsuppgifter som tillskrivits skolpsykologen.  

Efter insamlingen av studiens material, har materialet som helhet studerats mer ingående med 

avsikt att hitta de delar av innehållet som ansågs relevant för att kunna uppfylla studiens syfte 

utifrån dess forskningsfrågor, hela tiden med studiens teoretiska inriktningar i 

beaktning.  Syftet med analysen är således att finna mönster och strukturer som framvisar 

skolpsykologens syfte, förväntningar på dennes roll samt vilka arbetsuppgifter som tillskrivs 

rollen under respektive tidsperiod. För att analysera kurslitteraturen har vi arbetat med en bok 

i taget. Detta för att hålla allt färskt i minnet, men även för att inte blanda ihop de olika 

texterna. Litteraturen har lästs igenom på var sitt håll och vi har reflekterat kring 

forskningsfrågorna för studien samt strukit under text som funnits intressant för analysen. 

Därefter har en gemensam diskussion infunnit sig gällande de ord, meningar och stycken som 

påträffats intressanta. Detta har vi sedan gemensamt satt i relation till uppsatsens teoretiska 

ramverk. Den analys som har gjort i samband med diskussionerna har skrivits ner för att 

strukturera materialet i förhållande till de forskningsfrågorna vi ställt till texten.  

Efter att vi läst igenom litteraturen fann vi att svaren till den första frågeställningen, gällande 

syftet med skolpsykologens roll och samhällets förväntningar på denne, fanns i böckernas 

förord och inledning. Därför har dessa avsnitt i den utvalda litteraturen undersökts och 

sammanfattats för att besvara den första frågeställningen. Den andra frågeställningen har 

besvarats utifrån litteraturens innehåll, i vilken skolpsykologens arbetsuppgifter beskrivits i 

böckerna. Läroplanerna som valts ut till studien är de läroplaner som varit aktuella för 

respektive tidsperiod som studien undersöker. I läroplanerna har avsnitt som berör 
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skolpsykologens roll och samhällsutvecklingen valts ut. För att besvara den tredje 

frågeställningen har analysens innehåll satts i relation till den aktuella läroplanen. 

6.4 Reflektion över metoden 

Vi har funnit att en kvalitativ textanalys som metod har varit passande till denna typ av studie, 

då vi utifrån textens helhet har valt ut delar som vi funnit viktiga för att kunna besvara vår 

studies frågeställningar. Studien har några få kvantitativa inslag, där vissa sidor i den 

undersökta litteraturen har räknats. Dessa inslag har använts för att förstärka/argumentera för 

ett resonemang som framkommit i studiens analys. 

Det har varit svårt att finna relevant underlag för respektive tidsperiod, speciellt har det varit 

svårt att finna litteratur utgiven under 1950- och 1990-talen. Gällande tidsperioden, 1950-talet 

har vi inte funnit någon bok med specifik inriktning till skolpsykologen utan där är boken 

riktad mot lärares undervisning utifrån ett socialpsykologiskt och mentalhygieniskt 

perspektiv. Att det är läraren som kliver in i en roll som skolpsykolog under denna tidsperiod 

framkommer i bakgrunden likväl som i punkt, 6.2, där studiens material presenteras.    

De tre frågorna går till viss del in i varandra, detta är något vi är medvetna om. Vi har trots 

detta sett det som viktigt och relevant att dela upp materialet så som vi gjort för att få en 

tydligare bild och struktur av skolpsykologens roll över tid.  

Då det är vårt val av innehåll som presenteras, innebär detta att vi har tolkat innehållet utifrån 

vad vi har funnit relevant. Om en annan person väljer att utföra denna studie vid ett annat 

tillfälle skulle denne kunna välja ut andra delar och betrakta de som viktigast. Detta påverkar 

tillförlitligheten av studien, dvs. dess reliabilitet (Bell, 2006, s. 117). Då vi varit två personer 

som läst och varit med och valt ut det innehåll som presenteras i studien, det vill säga vi har 

tillsammans beslutat och kommit överens om vilka delar vi funnit relevanta utifrån våra 

ställda forskningsfrågor, finner vi ändå att reliabiliteten är relativt hög. Validitet är ett begrepp 

som innebär att man i en studie mäter det man avsett att mäta, det vill säga, hur giltig en 

studie är (ibid.). Vi anser att denna studie har hög validitet då  vi utifrån vald litteratur har 

besvarat studiens syfte och frågeställningar och därmed mätt det vi avsett att mäta.  
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7. Analys 

Utifrån den litteratur riktad till skolpsykologer som vi har studerat visas här nedan i kronologisk 

ordning vad litteraturen har framvisat gällande skolpsykologens syfte och förvämtningar på 

dennes roll samt litteraturens kunskapsinnehåll. För att även etablera en förståelse för hur 

skolpsykologens yrkesutförande har en koppling till sin tids aktuella läroplan redogörs också 

utdrag ur dessa. Under 1950-talet fanns det ingen aktuell läroplan och därför finns inte denna 

del med under detta årtionde.  

 

Analysen presenteras i relation till studiens teoretiska inriktningar och tidigare forskning under 

rubriker vilka tillika är studiens huvudfrågeställningar. Den tredje frågeställningen besvaras 

inte under en egen rubrik utan den avspeglas under de två första frågeställningarna i samband 

med att böckernas innehåll kopplas till läroplanen.  

7.1 1950- talet 

7.1.1 Hur beskriver litteraturen syftet med skolpsykologernas verksamhet?  

Rönne-Petersen (1954, s. 6) vill med sin bok ge lärarna grundläggande orientering inom ämnet 

skolpsykologi. Han menar att de lärare som tar del av denna kurslitteratur får tillräckligt med 

teoretiska möjligheter till att undervisa i skolan “utan att psykiskt skada eleverna”. Författaren 

beskriver att samhället står inför utveckling och läraren betraktas som en representant för den 

gällande skolordningen. Ur ett teoretisk perspektiv visar detta att läraren kliver in i en roll 

skapad utifrån samhällets förväntningar. Rönne-Petersen (1954, s. 4) menar att lärarens roll har 

blivit identifierad med skolan och att denna identitet har blivit betydelsefull för 

samhällsutvecklingen och kulturlivet. Han menar att det finns en motsägelse mellan den 

traditionella skolan och den “nutida” människans behov. En invändning där vi utifrån 

läroplanskoden ser att den vetenskapligt rationella konceptionen med samhällsutvecklingen i 

fokus, ställs mot den demokratiska konceptionen som lyfter vikten av människans behov. 

Författaren (ibid., ss. 4-5) menar vidare att skolans mål under en alldeles för lång tid har varit 

att skapa effektiva människor åt samhället istället för lyckliga människor. Detta anser han är ett 

motsatsförhållande. För att “nutidens” barn ska få möjlighet att bli en lycklig människa så 

innebär det för läraren att denne måste vara uppmärksam mot motsägelsen, den effektiva 

människan kontra den lyckliga människan. Bokens innehåll framvisar att läraren genom sin 

personliga insats ska neutralisera denna motsägelse och rädda barnens möjligheter till att bli 

lyckliga. Detta innebär att läraren ska inträda i en roll som alltid står på barnens sida gentemot 

skolsystem och skolordning och inte tvärtom. Under denna tid så ansågs detta tänk som något 

riskabelt och rebelliskt, dock så understryker författaren att det här tänkandet är en sund och 

lämplig utveckling av skolan samt ett effektivt sätt att förhindra skolan från att fastna i 

byråkratins klor och föråldrade metoder (ibid, s. 6). Utifrån rollteorin kan vi se att en förändring 

på detta synsätt kan förtydliga lärarens skolpsykologiska roll, det vill säga, oklarheten i lärarens 

roll minskar. Om så inte sker kan det ses generera en rollkonflikt för lärarna då deras uppgifter 

innefattar att se till elevens bästa och inte samhällets.  

7.1.2 Vad säger urvalet av kunskapsinnehåll i källorna om förväntningarna på 

skolpsykologens roll? 

Författaren förtydligar den skolpsykologiska rollen bland annat genom att han i kurslitteraturen 

tydligt förklarar de skolpsykologiska arbetsuppgifterna. Dessa innebär att läraren bär ett ansvar 

att lära känna sina elever och att lära sig förstå att alla elever är olika individer som inte ska 
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jämföras eller placeras i “fack” (Rönne- Petersen, 1954, ss. 78-89). I detta arbete ingår det att 

bilda sig en uppfattning kring elevers skolmognad, vilket prövas utifrån relativt enkla 

psykologiska tester (ibid., ss. 90-91). Författaren tydliggör vikten av att en elev är skolmogen 

för att kunna ta del av undervisningen i skolan. Begreppet skolmognad innebär att eleven har 

uppnått en viss utveckling vad gäller sin mentalitet. Barnet ska ha nått en själslig mognad som 

gör att hen kan ta del av undervisningen i skolan. I skolmognadstester läggs inte så stor vikt vid 

elevernas koncentrationsförmåga utan fokus läggs på att barnet exempelvis har ett intresse för 

läsning, kunskap om kopplingen fonem, grafem samt en emotionell stabilitet och social 

förståelse (ibid., ss. 90-92). I slutet av 1970-talet framförde Janson (1977) att skolpsykologens 

arbetsuppgifter var relativt givna och innefattade diagnostiseringar och tester. Utifrån denna 

kurslitteratur kan vi se att testverksamheten började redan under 1950-talet.  

 

Förutom ovan nämnda skolmognadstester, utfördes även tester på elevernas intelligens. 

Intelligens beskrivs som “förmågan att medvetet orientera sig tredimensionellt i rummet och i 

tiden” (Rönne- Petersen, 1954, s. 141). Vidare beskrivs att minnet är viktigt för intelligensen 

liksom våra sinnen och förmågan att tänka. Intelligensmätningar beskrivs ha gått från att mäta 

barn för att få fram ett normalvärde till att numera utföra mätningar som används för antagning 

till skolan eller militärrekryteringar (ibid., s. 159). För skolans del är dessa intelligensmätningar 

viktiga då de kan avgöra vilken skolform som passar respektive barn. Genom detta kan ansvaret 

för placeringen åsyftas testet och ingen person behöver stå som ansvarig för beslutet (ibid., s. 

161). Här kan vi se att testerna används som en vetenskaplig grund för att ta beslut kring vilken 

skolform eleverna ska placeras i. Detta kan ses knytas an till den vetenskapligt rationella 

konceptionen. Även om man vill värna om den enskilda individen och ha ett demokratiskt 

synsätt, så är det ändå det vetenskapliga resultatet som ligger till grund för beslut av 

elevplaceringar. Här ses även en koppling till den tidigare forskningen (Guvå, 2001) som menar 

att det ingår i skolpsykologens uppgift att avgöra vilka elever som ska in i den vanliga skolan 

snarare än att se vilka elever som ska bort från den, ett skolpsykologiskt syfte som därmed 

kvarstår in på 2000-talet. 

 

Rönne- Petersen (1954, s. 338) nämner olika kategorier och typer av problembarn. Problembarn 

beskrivs som ett komplicerat begrepp som utifrån ordet kan ses som att eleven innehar själva 

problemet men att det i själva verket ofta är baserat på påverkan från barnets omgivning. Vi 

kan därmed se att elevens problem härleds till att samhällets förväntningar påverkar individens 

roll. I den skolpsykologiska roll som läraren iklär sig, läggs det stor vikt vid att avläsa eleverna 

och se vilken kategori de tillhör för att kunna skapa relationer med eleverna och för att få 

förståelse för deras beteenden (ibid., ss. 181-184). Exempel på kategorier av problembarn är de 

pratsamma, de grubblande, de slumrande och de muskelaktiva. De pratsamma beskrivs som 

extroverta och lätta att uppmärksamma då de visar stort intresse för att prata. De grubblande, är 

ofta tysta och störs mycket av ljud i sin omgivning. Här gäller det för läraren att hålla sin 

ljudnivå låg för att skapa ett förtroende och visa att hen är att lita på. De muskelaktiva är barn 

som har mycket energi, att sitta stilla är nästintill en omöjlighet. Det beskrivs att dessa barn har 

svårt med skolarbetet och att hålla koncentrationen vilket blir ett besvär för läraren. För att hålla 

dem sysselsatta beskrivs de vara utmärkta hjälpredor för läraren när det gäller att hämta eller 

dela ut saker. Ibland är det lämpligt att låta dem utföra uppdrag utanför klassrummet ett par 

timmar för att göra sig av med energi så att de sedan kan arbeta mer koncentrerat med sitt 

skolarbete. De slumrande beskrivs som lata och oengagerade. Läraren bör möta dessa elever på 

ett vuxet sätt då det ofta passar denna kategori som kan ses som lite lillgamla (ibid., ss. 186-

189). Här urskiljs att författaren utifrån den vetenskapligt rationella konceptionen försöker 

klargöra lärarens skolpsykologiska roll genom att ge tydlig vägledning i hur de olika 

kategorierna ska behandlas. Att författaren uppfyller bokens syfte, att ge en grundläggande 
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beskrivning av hur läraren ska arbeta, genererar att läraren får en tydlig rollbeskrivning vilken 

i sin tur minimerar risken för att oklarheter kring vilka förväntningar som föreligger rollen 

uppstår.  

7.2 1960-talet 

7.2.1 Läroplan för grundskolan, Lgr 62 

När beslut om en ny grundskola fattades av riksdagen år 1962 så tillkom även den första 

läroplanen, Läroplan för grundskolan (Lgr 62) (Riksarkivet). Denna läroplan har formats 

utifrån samhällets värderingar och krav, likväl som individens behov av personlig utveckling 

(Lgr 62, s. 13). 

 

Läraren har en stor roll i den nya läroplanen, i vilken skolan ska värna om elevens fysiska såväl 

som psykiska hälsa i skolans arbete och miljö. Det huvudsakliga ansvaret ligger på läraren men 

ibland behöver andra aktörer från elevhälsan, såsom skolpsykologer hjälpa till (Lgr 62, s. 17). 

Exempelvis kan det handla om att upprätta kontakt med föräldrar och göra hembesök om det 

behövs (ibid., s 26). Skolpsykologer kan även ta initiativ till att anmäla till rektorn om en elev 

är i behov av specialundervisning (ibid., s. 62) likväl som hen ska vara delaktig vid utredningar 

av en elevs eventuella skolsvårigheter. Dels som ett stöd till rektor i dennes beslut men även då 

skolpsykologen utifrån sin roll kan ses som mer neutral och ha lättare att komma till tals med 

elever och föräldrar (ibid., s. 88). I och med den nya läroplanen så tillskriver samhället 

skolpsykologerna en roll, en roll som är formulerad utifrån samhället värderingar och krav. 

Utifrån det som står i läroplanen kan vi förstå att skolpsykologens roll innefattar att agera som 

en förmedlare mellan lärare, föräldrar och elever. Vi kan även avläsa att läroplanen på ett tydligt 

sätt förklarar vad skolpsykologens roll ska innefatta och kan således se detta som ett led i att 

minska oklarheter i dennes roll. 

7.2.2 Hur beskriver litteraturen syftet med skolpsykologernas verksamhet?  

Yrkeskategorin skolpsykologer var nästan helt okänd i Sverige ända till början av 1950-talet, 

något som Skolkommissionen hade i betänkande år 1948. Egidius (1964) beskriver att i Statens 

offentliga utredning angavs det riktlinjer för skolpsykologernas verksamhet, det vill säga deras 

rollidentitet. Skolkommissionen gjorde en skiss för verksamheten som visade sig vara 

vägledande för de “nuvarande” skolpsykologernas sätt att arbeta. En skiss som förtydligar vilka 

arbetsområden som ska behandlas med förtur genom att de presenteras i prioriteringsordning, 

med de viktigaste uppgifterna först. Här nedan följer en sammanfattning av skissen (Egidius, 

1964, s. 9): 

 

1. Psykologisk-pedagogiska undersökningar:  

a) skolmognadsundersökningar;  

b) testningar på olika skolstadier, främst i avslutningsklasserna på låg- och 

mellanstadiet;  

c)testpsykologiska och diagnostiska undersökningar av undervisningshämmade 

barn;  

d) testpsykologiska undersökningar för det inre skolarbetets upplägg. 

2. Anlagsundersökningar till hjälp för yrkesvalet 

3. Speciell psykologisk rådgivning för barn med beteenderubbningar. 
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Utifrån denna skiss utläser vi att man under denna tid prioriterar och förlitar sig på 

vetenskapliga resultat som tester och diagnostiseringar kan ge. Den vetenskapligt rationella 

konceptionen blir därmed styrande för skolpsykologens syfte och de förväntningar som åligger 

dennes roll. 

 

Egidius (1964, ss. 9-10) talar även om att skolkommissionen rekommenderade att varje 

inspektionsområde skulle få en skolpsykolog. För kommunerna innebar detta att lärare i mindre 

skolområden skulle assistera som skolpsykolog, efter en extra utbildning i psykologi. De större 

skolområdena skulle få möjlighet till statsbidrag för att anställa egna skolpsykologer. Även om 

denna rekommendation framhållits, så blev inget beslut fattat om en verksamhet för 

skolpsykologer ute på fältet, trots departementschefens positiva inställning till frågan. Hans 

högsta begäran var främst att en utredning av verksamma psykologers utbildning skulle ske, 

samt att skillnaden mellan skolläkare, skolkurator och skolpsykologers arbetsuppgifter skulle 

få en tydligare rolldefinition innan statliga initiativ för att bygga upp en 

skolpsykologorganisation skulle införlivas. Därmed ses han vilja uppnå en tydlig beskrivning 

av rollen för att minska oklarheter kring denna. Under tiden skulle därför anställningen av 

främst skolpsykologer men även skolkuratorer ske beroende av skolans behov och önskemål 

(ibid., s. 10). Under en längre tid runt om i världen men även i Sverige så utförde 

skolpsykologerna pedagogiska arbeten. Exempelvis fungerade skolpsykologerna som en 

medarbetare till lärare och skolledare. Här kan vi se att den rollbeskrivning som författaren 

tillskriver skolpsykologen stämmer väl överens med den aktuella läroplanen som i sin tur 

representerar samhällets krav och värderingar. Författaren menar att skolpsykologen även hade 

i uppgift att göra individ- och gruppundersökningar för att förbättra undervisningen samt 

anpassa den till enskilda elevers förutsättningar (ibid., s. 13). Därmed ses den testverksamhet 

som fanns under 1950-talet leva kvar. 

7.2.3 Vad säger urvalet av kunskapsinnehåll i källorna om förväntningarna på 

skolpsykologens roll? 

Egidius (1964, ss. 35-39) redogör för att en av skolpsykologens viktigaste arbetsuppgifter är att 

hålla kontakt med elever, lärare, föräldrar samt sociala och medicinska myndigheter. Kontakten 

med föräldrar ger en god grund att luta sig mot i de fall som läraren anser att en elev behöver 

en psykologisk undersökning, kring vilken elevens föräldrar ska informeras om. Finns det en 

god kontakt mellan läraren och föräldrarna är de redan införstådda med situationen när 

skolpsykologen ringer dem för att informera om undersökningen eller diagnostiseringen. 

Vidare betonas också vikten av samarbete med hemmet för att kunna hjälpa eleven på bästa sätt 

samt för att få en bild av hemsituationen och elevens utveckling under barndomen. Med andra 

ord uppfyller skolpsykologen de uppgifter som dennes roll tillskrivits i den aktuella läroplanen 

gällande att fungera som en länk mellan skolan och hemmet. I tidigare forskning menar Janson 

(1977) att en av de vanligaste arbetsuppgifter som skolpsykologen utför är det terapeutiska 

arbetet, bland annat samtal med föräldrar, vilket kan ses förekomma redan på nu på 1960-talet.  

 

Det pedagogiska arbete som Janson (1977) beskriver att skolpsykologerna utför under 1970-

talet sker redan nu under detta årtionde. Detta genom att skolpsykologen fungerar som en 

person som uppmärksammar problem i undervisningen samt ger förslag på åtgärder. Utifrån sin 

gedigna kunskap tar skolpsykologen ställning till om eleven verkligen har 

inlärningssvårigheter, beteendestörningar eller om det handlar om att läraren inte lyckas med 

sin undervisning (Egidius, 1964, ss. 35-39, 42). En annan kontakt som Egidius anser är viktig 

är kontakten med samhället. Skolan är en del av samhället och skolpsykologen bör informera 

allmänheten om sin verksamhet i exempelvis tidningar. Det är även viktigt för skolpsykologen 
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att ha en god kontakt med psykiatriska kliniker och andra samhällsinstanser, så som 

barnavårdsnämnden och särskolan. Detta på grund av att skolpsykologen i sitt diagnostiserande 

arbete ska kunna få hjälp med att vägleda elever med sociala svårigheter. Kontakten är också 

viktig om en elev behöver omplaceras på grund av utvecklingsstörning eller en intellektuell 

funktionsnedsättning som gör att denne inte klarar av grundskolans uppsatta mål (ibid., ss. 44-

47). Här kan vi utläsa att skolpsykologens roll tillskrivits en hög status, man litar på dennes 

kompetens (Hylander, 2011). Vi får även en indikation på att skolpsykologen fungerar som 

“spindeln i nätet”, genom att hen sammanlänkar de olika funktionerna som kretsar kring dess 

position. Återigen ses en tydlig koppling till läroplanen gällande arbetsuppgifterna som 

innefattar arbete med upprättande av kontakt med samhället och dess olika 

instanser/myndigheter och elevernas hem. I likhet med Guvå (2001) och Hylander (2011) ses 

härmed skolans uppsatta mål påverka skolpsykologens roll. 

 

Boken Skolpsykologi (Egidius, 1964) är riktad till skolpsykologer och den är utformad utifrån 

hur man stegvis arbetar för att hjälpa en elev som innehar någon form av problematik. I första 

steget delges skolpsykologen information om en elev som innehar någon form av problematik 

från en lärare. Därmed kan vi tolka att läraren förväntar sig att skolpsykologen ska lösa 

problemet (Guvå, 2001). Utifrån den information som tilldelas skolpsykologen tas ett beslut 

kring om en undersökning ska utföras eller inte. Gällande skolpsykologens undersökningar av 

elever på skolan, vilket är det andra steget, ligger tonvikten på klassrumsobservationer och 

elevtester. Något som Janson (1977) påvisar uppkattas av lärarna. Eleverna undersöks både via 

gruppundersökningar och individuella undersökningar. En viktig gruppundersökning är 

skolmognadstester. Andra vanliga tester som utförs i grupp är intelligenstester, läs- och 

skrivtester, räknetester samt inlärningstester. Ofta sker de individuella testerna efter utfört 

grupptest, vid vilket eleven visat på bristande kunskaper (Egidius, 1964, ss. 55-62). 

Skolpsykologen måste utföra dessa undersökningar i takt med vad rektor finner nödvändigt, 

även om inte tiden alltid räcker till. Med anledning av detta, behöver skolpsykologen ibland ge 

avkall på en del undersökningsmetoder och ta beslut kring vilka undersökningar som är mest 

lämpliga för respektive fall (ibid., ss. 48-50). Även här kan vi tyda att skolpsykologen tillskrivs 

en hög status i och med att man förlitar sig på dennes kompetens när det gäller att prioritera 

lämpliga undersökningsmetoder. Vi kan också se, i jämförelse med tidigare årtionde, att 

skolpsykologerna har en fortsatt roll i att utföra tester och diagnostiseringar. I delar av studiens 

forskningsöversikt, exempelvis Janson (1977) och Skolinspektionen (2011), skildras det att 

skolpsykologerna har tidsbrist och svårt att hinna med sina arbetsuppgifter. Utifrån denna 

analyserade bok, skolpsykologi, kan vi se att så var fallet redan på 60-talet. 

 

Sista steget för att hjälpa elever som innehar en problematik handlar om lämpliga åtgärder, 

vilket ca 39 % (44 sidor av bokens totala 112) av bokens innehåll framvisar. Åtgärder behandlar 

allt från att utföra intelligenstester till att få en elev att byta från vänster till höger hand vid 

skrivning. Egidius (1964, s. 63) menar att åtgärderna har en vetenskaplig grund, dock 

poängterar han att man måste ta hänsyn till de enskilda fallen, varje individs förutsättningar. 

Egidius beskriver att åtgärder för de elever som inte anses vara skolmogna handlar om att 

placera dessa elever i “mognadsklasser” alternativt i specialklasser. För elever som fått låga 

resultat på intelligenstester kan en placering i en hjälpklass vara ett alternativ. De elever som 

placeras i hjälpklass är endast de elever som har så låg intelligens att de inte kan ta tillvara på 

undervisningen i ett vanligt klassrum. De elever som visar på lägsta nivån av intelligens bör 

placeras i specialklasser (ibid., ss. 72-73, 81). Att åtgärder upptar den största delen av boken 

och inte diagnostisering, vilket upptar ca 13 % av bokens innehåll (15 sidor av bokens totala 

112), motsäger det författaren skriver gällande innebörden av skolpsykologens roll. Författaren 

påvisar nämligen, utifrån skolkommissionens riktlinjer, att psykologiska och pedagogiska 
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undersökningar är den arbetsuppgift som skolpsykologen bör prioritera. Är det en medveten 

tanke från författarens sida att låta åtgärdande arbete uppta den största delen av boken, och i så 

fall varför?  

7.3 1970-talet 

7.3.1 Läroplan för grundskolan, Lgr 69 

Under detta årtionde skrev fyra stycken länsskolpsykologer nya riktlinjer för den 

skolpsykologiska verksamheten över landet, vilket i sin tur skulle stå till grunden för 

skolpsykologernas formuleringar i den nya läroplanen, Lgr 69. Nu fick skolpsykologerna fem 

delmål att arbeta efter (Egidius 1970/1973, s. 19): 

1. Att allmänt främja effektiv inlärning 

2. Att förebygga svårigheter 

3. Att bedriva uppspårande verksamhet 

4. Att utreda och föranstalta om åtgärder beträffande elever med 

skolsvårigheter 

5. Att bedriva utbildnings- och informationsverksamhet 

 

I Läroplan för grundskolan (Lgr 69) så är det den enskilda individens behov och samhällets 

krav som står i grund för innehållet, formerna och organisationen av skolans verksamhet (Lgr 

69, s. 10). Det vill säga att både ett demokratiskt och ett vetenskapligt synsätt ligger till grund 

för läroplanens utformning. I relation till tidigare läroplaner får nu den vetenskapligt rationella 

konceptionen konkurrens av den demokratiska konceptionen (Englund, 2005). 

 

Inom skolans verksamhet så har skolpsykologen en viktig utredande och verkställande uppgift 

där den skolpsykologiska undersökningens syfte är att kartlägga bakgrunden till elevens 

problem. Undersökningarna utförs i öppenhet och i förtroende med eleverna och föräldrarna så 

att de kan engagera sig i undersökningen och de insatser som undersökningen kan orsaka. 

Skolan har också en viktig uppgift i att informera om skolpsykologens roll, till både elever och 

föräldrar men även till externa institutioner (Lgr 69, s. 97). I denna läroplan har skolpsykologen 

en mängd olika sysslor. Det är allt från den enskilda elevens utveckling till att bidra med 

synpunkter gällande skollokalernas planering, utformning och utrustning, samt deltagande vid 

den organisatoriska planeringen och elevvårdskonferenser. 

 

Skolpsykologens främsta uppgifter är dock att medverka och åstadkomma gynnsamma 

förutsättningar för en individuellt anpassad och utvecklingsfrämjande inlärning likväl som 

förebyggande arbete kring störningar i samvaron och samarbetet i skolan. Skolpsykologen ska 

även utreda och vidta åtgärder beträffande elever med skolsvårigheter samt informera om den 

skolpsykologiska verksamhetens förutsättningar, syfte och arbetssätt (Lgr 69, s. 97). I likhet 

med Lgr 62 kan vi se att läroplanen tydligt beskriver innebörden av skolpsykologens roll, vilket 

resulterar i att oklarheter i rollen minskar. Vi kan se att individen sätts i fokus och att 

skolpsykologens främsta uppdrag riktas mot detta.   

7.3.2 Hur beskriver litteraturen syftet med skolpsykologernas verksamhet?  

Utifrån de uppsatta riktlinjerna som de fyra länsskolpsykologer tog fram till grund för 

läroplanen kan vi se att arbetet med att främja effektiv inlärning ska prioriteras. Egidius 
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(1970/1973, s. 19) nämner att man tidigare hade punkt nummer 4, vilket innefattade utredningar 

och förebyggande arbete, högst upp på listan. Men i och med att man nu börjar få en ny 

människouppfattning samt en ny syn på specialundervisning, hamnade denna punkt längre ned 

i listan. Egidius påstående påvisar att den vetenskapliga konceptionen börjar försvinna allt mer 

för att ge plats till den demokratiska konceptionen. Dock bestod mycket av skolpsykologernas 

arbete av att testa barnens skolmognad, utföra tester på barn med skolsvårigheter samt ge 

förslag på åtgärder baserat på testresultaten. Mycket mer än detta hann inte skolpsykologerna 

med (Egidius, 1970/1973, s. 11). Följande arbetsuppgifter understryker inte att den 

demokratiska konceptionen har stärkts, utan att den vetenskapligt rationella konceptioen 

frotfarande har starkt fäste. Trots att läroplanen beskriver vilka arbetsuppgifter som 

skolpsykologen skulle utföra så kan det anses som att rollkraven blev för höga då de inte hann 

med att utföra sina givna uppgifter, något som Skolinspektionen (2011) också framvisar. Under 

denna tid kunde en skolpsykolog i en kommun ha omkring 5000 elever att ta hand om. 

Skolpsykologens position hade blivit allt mer självklar och noggrannare bestämd men trots 

detta, allt mer begränsad och fixerad beroende på var i landet man befann sig (ibid.). Det vill 

säga skolpsykologens roll påverkades av olika ramfaktorer som styr skolan (Janson, 1977).  

 

Egidius (1970/1973, s. 13) pratar om tre kriser för den tillämpade psykologin. En kris var 

politisk, där psykologens position i samhällssystemet gav två problem. Det första är att 

psykologen inte stod för utveckling utan “status quo”, samt att man gjorde som man alltid har 

gjort. Sedan så är psykologen en “kugge i hjulet” som även är styrd i sitt arbete. Dock så hade 

psykologerna i Sverige en relativ hög status och lön, men utbildningen ansågs för ensidigt 

teoretisk. Med denna kris så föddes det nya mål för den tillämpade psykologin i form av större 

självständighet, större möjlighet till att påverka och kontrollera konsekvenserna i sin egen 

verksamhet samt bättre förutsättningar för att inverka på den enskilda människans 

självförverkligande (ibid., s. 13).  

 

Den andra krisen inom den tillämpade psykologin var kritiken mot de metoder som används 

inom psykologin, främst testinstrumenten. I Sverige användes testerna främst för att välja ut 

elever till hjälpklass och särskola, men även för att ge lärarna information inför undervisning 

och handledning av eleverna. Under denna tid var ett testresultat säkert och bestående då ett 

test kunde användas flera år senare som ett underlag för att besluta om en elevs skolplacering 

(Egidius, 1970/1973, s. 13). Något som dock fick stor betydelse var skolmognadstestet, vilket 

var något som sammankopplades med skolpsykologernas roll under en lång tid. I slutet av 1960-

talet fick man en annan syn på testerna och en kritik växte fram. Genom att bryta sig loss från 

testerna så fick psykologer nu en mer betydande roll i samhället. Psykologen blev nu “expert”, 

och skolpsykologens utbildning och erfarenheter satte denne i en position, utifrån vilken hen 

ansågs kunna bedöma personer, grupper och situationer (ibid, s. 14). Skolpsykologens position 

blev därmed förhöjd. 

 

Den tredje orsaken till krisen var den förändrade synen på människan. Man började nu se 

individen och hur speciell varje människa var, jämfört med bara för några år sedan då man 

gärna såg en individ kombinerad med mätbara egenskaper (Egidius, 1970/1973, s. 14). Tidigare 

så blev människor placerade i olika fack, vilket man började gå ifrån till förmån för en mer 

individuell bedömning. Man insåg att behandling och medicinering måste anpassas efter varje 

patient istället för att ha en standardbehandling baserad på vart på skalan patienten placerades 

in. Även i skolan placerade man in eleverna i kategorier baserat på standardiserade mallar vilket 

indirekt ledde till att eleverna blev tilldelade olika roller. Med detta nya synsätt så insåg man 

att man istället skulle göra individuella bedömningar och stötta eleverna baserat på deras unika 
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egenskaper. Skolpsykologen fick därigenom en viktig och förändrad roll i skolans 

utvecklingsarbete (ibid.). Samtliga tre kriser kan ses ha en vilja att lämna det vetenskapligt 

rationella synsättet bakom sig till förmån för det demokratiska synsättet. Man går från ett 

synsätt där samhället förlitade sig på vetenskapliga grunder till ett synsätt där det vetenskapliga 

börjar ifrågasättas, exempelvis ifrågasätts utförandet av tester. Att man ämnar gå mot ett 

demokratiskt synsätt ses även i det faktum att skolpsykologerna börjar får vara med och påverka 

och kontrollera sin egen verksamhet. 

7.3.3 Vad säger urvalet av kunskapsinnehåll i källorna om förväntningarna på 

skolpsykologens roll? 

Författaren menar att målsättningen under denna tid var att skolpsykologens arbete skulle vara 

att förebygga ohälsa inom skolans verksamhet, att hen skulle gå från en roll som testutförare 

till att verkligen iklä sig psykologrollen. Det är rektorn på skolan som tillsammans med 

klassföreståndaren ansvarar för elevvården och det är de som beslutar om specialundervisning 

eller omplacering av elever. Dock sker inte detta utan att skolpsykologen och skolläkaren först 

gjort en undersökning av eleven. Läroplanen förordar att elevvårdskonferenserna ska hållas 

regelbundet. Elevvårdskonferenserna behandlade framförallt redan befintliga problem och 

fokuserade mindre på förebyggande arbete, vilket därmed går emot skolpsykologens 

målsättning. Skolpsykologens roll sågs som en beteendevetare som skulle ge psykologiska och 

pedagogiska synpunkter genom samarbete med skolans personal (Egidius, 1970/1973, ss. 36, 

42-44). Utifrån att skolpsykologens roll var en viktig pusselbit i det gemensamma 

elevvårdsteamet kan vi se att denna profession ingår i en gruppkonstellation där varje individ 

utgör en enhet (Linton, 1936). 

 

Egidius (1970/1973, s. 109) menar att skolpsykologen har tillskrivits en diagnostiserande roll 

men att denna har behövt justeras till att också innefatta terapeutiska arbetsuppgifter. Elever 

med svårigheter beskrivs vara en viktig kategori då dessa elever ingår i skolspykologens arbete 

och kommer så göra under en lång tid framöver. Övriga arbetsuppgifter ses mer som bisysslor. 

Boken beskriver att utifrån den gällande läroplanen, Lgr 69, klassas elever med följande 

problematik som elever med svårigheter: lågt intellekt, beteendestörningar, svårigheter i 

samband med skolstarten, inlärningssvårigheter, synnedsättningar, hörselnedsättningar, 

talsvårigheter och slutligen elever med rörelsehinder (ibid., ss. 32-33). Egidius menar att en 

skolpsykolog utifrån sin utbildning ser på ett beteende som en del i en helhet där det finns 

bakomliggande orsaker som kan påverka individens beteende. I skolpsykologens yrke ingår det 

att skapa uppfattningar och värderingar kring vilka beteenden som behöver ändras på för att ha 

en utgångspunkt att arbeta mot. Skolpsykologen bör därtill ha goda kunskaper kring testmetoder 

och avläsning av dessa. Det vill säga att den  vetenskapligt rationella konceptionen regerar. 

Undersökningar som utförs av skolpsykologen är intelligensmätningar, skolmognadsprov, 

attitydtester, intressetester, personlighetstester och läs- och skrivprov (ibid., 1970, s. 90, 1973, 

s. 92). Skolpsykologen ska också utföra observationer i klassrummen på skolan likväl som på 

skolgården för att få en bild av hur eleven fungerar i relationer till kamrater (ibid., 1970, s. 101, 

1973, s. 103). Som en del i utredningsarbetet ingår det för en skolpsykolog att söka information 

om elevens barndom för att kunna upptäcka eventuella orsakssamband mellan svårigheten och 

uppväxten (ibid., s. 89- 92). I likhet med skolspykologens roll under 1960-talet ingår det därmed 

fortfarande att sätta elevens problematik i relation till dennes hemförhållande.  

 

Specialundervisningens organisation ingår i skolpsykologens administrativa uppdrag. Här ska 

skolpsykologen vara med och forma organisationen, men ska inte gå in som huvudansvarig för 

verksamheten. Skolpsykologens arbetsuppgift är att fördela resurser mellan skolor och vara 
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med och avgöra vilka elever som ska ha rätt till specialundervisning (Egidius, 1970, ss. 127-

133, 1973, ss.133-139). Gällande specialundervisning ligger det under skolpsykologens ansvar 

att se till att skolans resurser fördelas rätt. I de situationer då resurserna inte räcker till kan det 

bli aktuellt att flytta eleven till en specialklass. Specialklasserna har olika inriktningar, det 

handlar exempelvis om observationsklasser, hörselklasser (för de elever som har hörselskador) 

och skolmognadsklasser. (ibid., ss. 110- 116). Författaren beskriver också att skolpsykologens 

arbetsuppgifter inte bara handlar om att behandla redan uppstådda svårigheter utan att en stor 

vikt ska läggas på förebyggande arbete. Detta kan ske genom att svårigheter med elever 

upptäcks i tid innan de eskalerar och blir värre för både eleven, lärare och föräldrar. Det kan 

också ske genom att skolpsykologen delger berörd skolpersonal information om 

inlärningsmetoder, arbetsklimatspåverkan samt barn- och ungdomspsykologi (ibid., 1970, ss. 

127-132, 1973, s. 133-139). 

 

De huvudsakliga skolpsykologiska arbetsuppgifter som Egidius (1970/1973) påvisar, det vill 

säga diagnostiserande och terapuetiska uppgifter, är endast en del av de uppgifter som 

läroplanen tillskriver rollen. Resterande uppgifter beskriver författaren vara bisysslor. De 

arbetsuppgifter som Egidius beskriver tas även upp i tidigare forskning av Janson (1977) och i 

med att de båda behandlar samma åligganden kan vi förstå att dessa uppgifter ingår i ett mönster 

som upprepar sig över hela 70-talet. Skillnaderna mellan författarens presentation och 

läroplanens innehåll ger en bild av att tiden inte räcker till, till att utföra alla arbetsuppgifter. 

Det vill säga att rollkraven som tillskrivits professionen är för höga. Denna tidsbrist kan vi se 

kvarstå även framåt i tiden då den även påvisas i tidigare forskning utförd på 2000-talet (Guvå, 

2001, Socialstyrelsen, 2016).  

7.4 1980-talet 

7.4.1 Läroplan för grundskolan, Lgr80 

Likt de tidigare läroplanerna så styrs även läroplanen, Läroplan för grundskolan (Lgr 80) 

utifrån samhällets krav. Utmärkande för denna läroplan var att man nu ville skapa en “skola för 

alla” (Lgr 80, ss. 9, 15). Skolpsykologen nämns som ett stöd till syokonsulenten och i samband 

med behovet av ett ökat antal vuxna per elev (Lgr 80, ss 41, 55). Jämfört med tidigare 

läroplaner, Lgr 62 och 69 så nämns skolpsykologer väldigt lite i denna läroplan vilket resulterar 

i att rollen därmed kan ses som oklar. Denna förändring kan vi även se att Guvå (2001) 

förmedlar i sin forskning, i vilken hon betonar att skolpsykologens roll inte är lika regelstyrd 

utan friare och mer fokuserad mot individer i skolans organisation.  

7.4.2 Hur beskriver litteraturen syftet med skolpsykologernas verksamhet?  

Granström (1981, s. 10) menar att den svenska grundskolan är den mest påkostade i världen. 

Han menar även att Sverige ligger i framkant jämfört med andra länder i världen gällande bland 

annat påkostade lokaler och utrustning, men även i lärarutbildningen. Sverige har också öppnat 

upp skolan mot andra yrkesgrupper såsom psykologer, kuratorer och fritidspedagoger. 

Enligt forskningsorganisationen IEA (International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement) så visar undersökningar att de svenska eleverna håller en god 

kunskapsstandard, alltså kan man säga att vi har en bra skola i Sverige (Granström, 1981, s. 

10). Trots allt detta som är bra i den svenska skolan så menar Granström (1981, s. 10) att skolan 

inte alltid fungerat så bra. Eftersom den skola vi har skapat är till för att utbilda och utveckla 

unga människor som själva har behov av att utbildas och utvecklas, innebär detta att de problem 

som skolan upplever “idag” inte kan lösas genom att höja den materiella standarden. De 
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problem som finns i skolan är människans behov som inte går att lösa med materiella ting. 

Skolan är i behov av att finna former och vägar för hur man använder resurser på rätt sätt. De 

människor som arbetat eller har med skolan att göra behöver ha självkännedom vilket innebär 

att de måste ha kunskaper om sig själva men även om skolan. Det handlar om att söka efter 

psykologiska förklaringar till problem och svårigheter, men även se de psykologiska 

sambanden mellan orsak och verkan. Något som därmed blev en viktig uppgift för 

skolpsykologen som har en psykologisk utbildning (ibid, s. 11).  I och med att man nu ville 

skapa en skola för alla, började man ha ett mer demokratiskt synsätt där verksamheten utgick 

från individen och dennes förutsättningar. Den demokratiska konceptionen börjar bli allt 

starkare. 

7.4.3 Vad säger urvalet av kunskapsinnehåll i källorna om förväntningarna på 

skolpsykologens roll? 

Granström (1981, ss. 71, 76-77) anser att skolpsykologens arbetsuppgifter är varierande, 

exempelvis innefattas konflikthantering och gruppsamtal, och därmed blir relationerna till 

samarbetspartnerna olika. Detta kan ses som att skolpsykologens roll förändras beroende på 

vilka förväntningar som samarbetspartnern har på dennes profession. Granström (1981) menar, 

i likhet med Guvå (2001), att skolpsykologen som ingår i skolans organisation är friare vad 

gäller arbetsrutiner än vad exempelvis lärarna är och därmed har de större möjlighet att anpassa 

sin roll utifrån förändringar i samhället. Det är genom samarbete med skolans övriga personal 

som dennes kunskaper kan användas på bästa sätt för att skapa en skolverksamhet som blir så 

bra som möjligt utifrån aktuella förutsättningar (ibid., ss. 74-76). Här kan vi se att författaren 

försöker ge en förklaring om vad som förväntas av skolpsykologen och dennes roll, något som 

kan ses som ett viktigt komplement då Lgr 80 ger en oklar, näst intill obefintlig, beskrivning av 

rollen.  

 

Granström (1981, ss. 18-27, 33- 38) menar att det är skolans struktur/skolans organisation, som 

påverkar vad som sker inom dess verksamhet, likväl som vem som styr. Det handlar om 

maktfördelning och status men också dess motsatser, maktlöshet och avsaknad av status. 

Organisationen är hierarkiskt regelstyrd. Rektorn innehar en position som styr över hela 

organisationen, skolpsykologen placeras direkt under rektorn och lärarna som styr över eleverna 

hamnar nästan längst ned. Även om rektorn styr över skolpsykologen visar tidigare forskning 

på att rektorer ofta finner detta svårt därför att skolpsykologen innehar en så bred kompetens 

inom sitt område. En kompetens som rektorn inte besitter eller har kunskap om (Hylander, 

2011). Granström (1981, ss. 18-27, 33-38) understryker att detta hierarkiska styrningssätt 

fungerar bra i många organisationer men inte i skolan. Detta eftersom det inte är den i toppen 

som har mest kunskap om hur det är att vara elev, det är eleverna själva, vilka ligger längst ned 

på stegen. Ett sätt att komma ifrån denna hierarkiska regelstyrning är att se organisationen som 

ett lagarbete där alla kämpar tillsammans för att nå målet. Vilka mål skolan har handlar om dess 

ideologi där värderingar och normer spelar en stor roll. Kring skapandet av denna 

strukturförändring kan skolpsykologen bistå med kompetens gällande gruppsamtal och 

intervjuer i vilka hen kan hjälpa skolans personal att formulera sina problem och idéer. 

Skolpsykologens kompetens kan också användas för att förklara individers beteenden utifrån 

skolans ideologi. I tidigare forskning (Janson, 1977) har skolpsykologerna uttryckt en önskan 

om att utveckla det organisatoriska arbetet, vilket vi härmed kan se börjar införlivas. I detta 

sammanhang kan vi se att man vill lämna sin hierarkiskt styrda organisation för att gå mot en 

mer målinriktad organisation genom att upprätta ett samarbete med alla verksamma inom 

skolan. Guvå (2001) beskriver att denna målinriktade organisation finns idag. 
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Skolpsykologen fungerade som en länk mellan skolan och samhället, exempelvis genom att ge 

synpunkter på samhällsutveckling av närområdet. De fungerade också som en länk mellan 

förskolan och skolans verksamheter för att få en bild av barnens utveckling med avseende att 

förbereda eventuella insatser inför skolstart, en sorts skolmognadstest (Granström, 1981, ss. 89-

91). Att skolpsykologens pedagogiska arbetsuppgifter innefattar skolstart och 

stadieövergångar, likväl som förebyggande arbete för att hjälpa elever med svårigheter i sin 

skolsituation är något som Janson (1977) understryker. Inom det pedagogiska arbetet anses 

klassrumsobservationer vara en viktig del, som både Granström (1981, s. 95) och  Janson 

(1977) redogör för. I boken beskrivs att läraren tillsammans med specialpedagogen på skolan 

har ansvar gällande pedagogiska utredningar som anses nödvändiga att utföra, dock kan 

skolpsykologen bidra med tolkningar av resultaten och/eller utförande av speciella 

psykologiska tester, exempelvis begåvningstester. Diagnosen/kartläggningen som 

skolpsykologen därmed bistår med kan ge en tydlig bild av problemens orsaker vilka i sin tur 

kan ge vägledning gällande åtgärder.  Här kommer även skolpsykologens kunskaper kring barns 

utveckling och behov till användning. En annan viktig arbetsuppgift gällande pedagogisk 

utveckling är att vägleda eleven till att själv kunna uttrycka sina behov för att kunna nå sina 

lärandemål. (Ibid., ss. 95-98). Att stötta den enskilda individen utifrån en demokratisk syn där 

eleven får utgå från sina förutsättningar och inte vetenskapligt satta riktlinjer.  

 

Utifrån Granströms (1981) beskrivningar av skolpsykologens roll under 1980-talet utläser vi att 

diagnostiseringar och kartläggning fortfarande är en viktigt del av skolpsykologens roll. Detta 

tyder på att rollen är statisk och inte en del av en utvecklande process. Skolpsykologen skall 

även i sin roll agera som en förmedlare mellan skola och samhälle utifrån samhällets normer 

och regler (Nilsson, 1996), precis som så skett under föregående tidsperioder. Det 

organisatoriska arbetet börjar under denna tidsperiod få starkare fäste än vad det haft under 

tidigare perioder.  
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7.5 1990-talet 

7.5.1 Läroplan för grundskolan, Lgr80 

Boken, Konsultationsmetodik för psykologer i skolan (Hansson, 1993) går under Lgr80. 

7.5.2 Hur beskriver litteraturen syftet med skolpsykologernas verksamhet?  

I slutet av 70-talet och början av 80-talet började Hansson (1993, ss. 5, 7) se sin roll som 

psykolog mer som en pedagog och detta blev startskottet till en rollförändring. Under 1990- 

talet beskrivs skolpsykologen ha kommit längre gällande utveckling av sin roll inom förskolans 

verksamhet än vad den anses ha gjort i skolvärlden. I skolan har störst vikt lagts på terapeutiskt 

och utredande arbete likväl som assisterande arbete gentemot skolans personal, främst lärarna. 

Då skolpsykologens roll har beskrivits som statisk, ny och oklar i tidigare presenterad litteratur, 

börjar man nu som skolpsykolog ifrågasätta sin roll. Skolpsykologerna kan ses vilja gå från en 

pedagogisk inriktning till en vidare utveckling av sin yrkesroll. De vill därmed förtydliga sin 

specifika funktion i skolans organisation (Guvå, 2001).  

 

I och med Lgr 80’s uppkomst fick Hansson (1993, ss. 5,7) tillsammans med andra 

psykologkollegor ett politiskt uppdrag att genomföra ett skolutvecklingsprojekt. Projektet gick 

ut på att arbeta utifrån en konsultativ arbetsmetod där man skulle bygga upp en skolverksamhet 

anpassad till behovet. Hansson beskriver att denna målsättning var svår att uppnå då många 

skolor istället anpassade behoven till den redan befintliga verksamheten (ibid., s. 14). Därmed 

kan vi se att målbilden var att utgå från den demokratiska konceptionen men att den 

vetenskaplig rationella konceptionen ändå var den som allt som oftast blev styrande. 

7.5.3 Vad säger urvalet av kunskapsinnehåll i källorna om förväntningarna på 

skolpsykologens roll? 

Boken utgår från konsultation som metod i skolpsykologens arbete. Hansson (1993, ss. 18-20) 

beskriver begreppet konsultation som “en kommunikationsprocess mellan olika yrkesgrupper”. 

Exempelvis kan det inom skolans värld handla om en lärare som behöver hjälp av 

skolpsykologen med ett problem kring en elev, där psykologen förväntas bistå med sin 

kompetens. Det handlar om att skolpsykologen, som är jämbördig läraren inom skolans 

hierarki, tillför kunskaper som kan vidga lärarens kompetensområde. En hierarkisk ordning som 

även Granström (1981) beskrev. I tidigare forskning kan vi se att detta terapeutiska arbete som 

skolpsykologen kan bistå läraren med är väldigt uppskattat. Lärarna tycker att det är skönt att 

ha en tillförlitlig person att samtala med och få råd från, i de fall de känner sig otillräckliga eller 

osäkra i sitt eget arbete. Även om lärarna har denna positiva inställning så upplever 

skolpsykologerna sig osäkra på hur lärarna känner inför att de “lägger sig i” deras 

kompetensområde (Janson, 1977). Denna osäkerhet kan ses som en oklarhet i skolpsykologens 

roll då denne inte vet hur den ska förhålla sig till läraren, eller vad läraren har för förväntningar 

på skolpsykologens position. 

 

I det konsultativa arbetet tar aldrig skolpsykologen över ansvaret för eleven vilket problemet 

kretsar kring, utan det är fortfarande lärarens ansvarsområde. Målen med konsultationsarbetet 

har två olika inriktningar. Det första målet är att eleven får hjälp med sitt problem och 

förhoppningsvis blir fri från det (mentalhygieniskt mål). Det andra  målet är att lärarens 

kompetens stärks så att hen kan använda sin nyförvärvade kunskap vid eventuella framtida 

svårigheter i sitt arbete (utbildande mål) (Hansson, 1993, ss. 18-20). Då skolpsykologen skall 
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leda och ansvara för det konsultativa arbetet, kan det tänkas uppstå en rollkonflikt i och med att 

läraren fortfarande har det yttersta ansvaret för eleven om inte förväntningarna på respektive 

yrkesroll är tydligt uttalade. Utifrån att läroplanen, Lgr 80, beskriver skolpsykologens roll 

väldigt lite så kan det innebära att ett stort ansvar gällande riktlinjer och förväntningar läggs på 

skolverksamheten. Sker detta på ett tydligt sätt kan det i sin tur minimera risken för att 

rollkonflikt uppstår likväl som att en otydlig rollbeskrivning kan orsaka en rollkonflikt. 

 

Konsultationsprocessen delas in i fyra modeller vilka alla riktar sig mot ovan nämnda mål men 

där fokus ligger på olika inriktningar beroende på vilket av målen man riktar sig mot. Den första 

modellen är klientcentrerad fallkonsultation vilken riktar sig mot eleven och dennes problem. 

Här utförs tester, observationer och samtal, vilka sedan ligger till grund för eventuella åtgärder. 

Åtgärderna handlar om att bygga upp en bra relation med elevens föräldrar och lärare för att se 

vad skolan respektive de kan göra för att förbättra situationen för eleven. Det kan också handla 

om att granska organisationen och dess resurser för att använda dem på bästa sätt. I detta 

åtgärdande arbete utförs en analys av eleven och dess problem genom att sätta detta i relation 

till faktorer som finns runt omkring eleven och som påverkar denne. Den andra modellen, 

konsultcentrerade fallkonsultation riktar sig mot läraren och dennes yrkesmässiga problematik. 

Tredje modellen, programcentrerad administrativ konsultation behandlar problem inom 

organisationen gällande planering och administration. Den fjärde modellen är en 

konsultanscentrerad administrativ konsultation. Här arbetar skolpsykologen mot 

utbildningsmålet genom att förstärka personalgruppen då eventuella kommunikationsproblem, 

ledarskapsproblem eller allmänna problem inom gruppen föreligger (Hansson, 1993, ss. 23-24, 

38-87). Diagnostiseringar och tester ses därmed finnas kvar även under 1990-talet. Dock ser 

man mer till individen som helhet än vad man gjort tidigare. Här sätter man elevens och dess 

problem i relation till yttre påverkan från samhället och skolans verksamhet. Skolpsykologens 

roll innefattar i likhet med tidigare årtionden att skapa och värna om relationer till 

vårdnadshavare och övrig personal på skolan. Dock kan vi här se att rollen börjar gå mot att 

innefatta mer organisatoriskt arbete, något som Janson (1977) redan förespråkade i slutet av 

1970-talet.   

7.6 2000-talet 

7.6.1 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna, Lpo94 

Läroplanens syfte är att styra skolan. Läroplanen innehåller bindande föreskrifter i form av 

värdegrund och mål för dess verksamhet. Det som uttrycks i Läroplaner för det obligatoriska 

skolväsendet och de frivilliga skolformerna (Lpo 94) är det krav som staten ställer på skolan. 

Skolans uppgift är såväl att överföra vissa grundläggande värden som att förmedla kunskaper, 

men även förbereda eleverna för att leva och verka i samhället. I enlighet med den aktuella 

skollagen (1985:1100) beskriver läroplanen att skolans verksamhet ska vila på en demokratisk 

grund (Lpo 94, ss. 2,7). I och med detta kan det avläsas att den vetenskapligt rationella 

konceptionen har upphört. Den här förändringen kan vi i nedan presenterad analysdel se, genom 

att man inte grundar sina beslut och åtgärder på exempelvis tester. 

 

I och med denna läroplan, Lpo 94, så försvinner begreppet skolpsykolog. Rektorn har nu det 

övergripande ansvaret för verksamheten som helhet samt ansvar för att nå de riksgiltiga målen. 

Detta innebär att det är rektorn som har ett särskilt ansvar för elevvårds- och syoverksamheten 

så att elever som är i behov av särskilt stöd får den hjälp som de behöver (Lpo 94, s. 35-36). 
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7.6.2 Hur beskriver litteraturen syftet med skolpsykologernas verksamhet?  

Det beskrivs att psykologutbildningen genererar en god grund till att kunna uppnå ett 

kvalitetssäkert arbete, dock utnyttjas inte denna kompetens av rektorerna som enligt läroplanen, 

Lpo 94, tillskrivs ansvaret för elevhälsan (Schad, 2009, s 13). Detta kan ses även i den tidigare 

forskningen där rektorerna beskriver att skolpsykologerna innehar en gedigen kompetens. 

Rektorerna anser dock att det är svårt att styra denna profession eftersom de själva inte har 

kunskap om psykologens område samt att rollerna inom elevhälsan anses oklara (Hylander, 

2011). Skolpsykologens roll kan också ses som mer oklar i och med att de inte längre nämns i 

läroplanen. Även om rollen har varit oklar i tidigare läroplaner så som Lgr80 så har 

skolpsykologen ändå benämnts i dem. Att skolpsykologerna inte finns med nu skapar 

svårigheter för dem som vill förtydliga sin roll i organisationen (Guvå, 2001). 

 

Schad (2009, s. 11) menar att en vanlig positiv åsikt som cirkulerar bland kollegor inom skolan 

är att skolpsykologens arbete är så fritt, att man själv får bestämma och planera över sin tid, 

som en internkonsult. Men det finns så klart nackdelar också menar Schad (2009), en svårighet 

kan vara hur man är placerad. De flesta skolpsykologer är placerade i resursteam, vilket är långt 

ifrån skolans vardag. Att skolpsykologerna ofta flyttar runt mellan skolor, resulterar i att ett 

avstånd till eleverna uppstår. Det är många elever som inte ens vet om att skolan har en psykolog 

eller vem det är. Problematiken med att eleverna inte vet om att skolpsykologen finns att tillgå 

på skolan visar sig även i Skolinspektionens rapport (2015). Som skolpsykolog är det just 

eleven som ska stå i centrum men då skolpsykologen lägger ned mycket tid på 

organisationsutveckling så är det kanske inte så konstigt att eleverna inte vet om en 

skolpsykolog finns på skolan. Schad (2009, s. 12) trycker även på att skolpsykologer behöver 

centrala riktlinjer, tydliga rollbeskrivningar, likt personalen inom skolhälsovården för att säkra 

upp kvalitén i sitt arbete. I tidigare forskning beskriver skolpsykologerna själva att de har en 

rädsla för att andra yrkesgrupper än den de själva ingår i, förväntar sig att de ständigt ska finnas 

tillgängliga, något som inte möjligt i och med skolpsykologernas varierande arbetsplaceringar 

(Guvå, 2001). Kombinationen av att fokus ligger på det organisatoriska arbetet och bristen på 

en stationär arbetsplats skapar en rollkonflikt för skolpsykologerna som vill sätta eleverna i 

centrum, men eleverna har inte kännedom om att de existerar. Tidigare forskning visar på att 

tiden till andra arbetsuppgifter än de organisatoriska inte hinns med. Detta kan i sig orsaka en 

inre konflikt då tiden till de givna arbetsuppgifterna inte räcker till, rollkraven kan ses som för 

höga (Socialstyrelsen, 2016). Hur kommer det sig att det  organisatoriska arbetet tagit en allt 

för stor del av skolpsykologens arbetstid. 

7.6.3 Vad säger urvalet av kunskapsinnehåll i källorna om förväntningarna på 

skolpsykologens roll? 

En av skolpsykologens arbetsuppgifter är att utföra psykologisk fallkonsultation, något som 

kvarstår som arbetsuppgift sedan 1990-talet. I likhet med Hansson (1993) beskriver Schad 

(2009) denna arbetsuppgift som en metod med målsättningen att gynna all personal i 

skolorganisationen såväl som eleverna. Det handlar om att ge skolpersonalen vägledning utifrån 

psykologisk kunskap när läraren har tappat tron på sin pedagogiska kompetens. Genom detta 

arbete är målet att läraren återfår sin pedagogiska och professionella kompetens likväl som tips 

på verktyg som kan användas för att hjälpa elever med svårigheter (ibid., ss. 191-209). Denna 

målsättning som Schad förespråkar går helt i linje med det Hylander (2011) framvisar i sin 

forskning. En annan uppgift som skolpsykologen deltar i är skolans utveckling. Vad som menas 

med skolutveckling är komplext men kan beskrivas som “en process som strävar mot bästa 

möjliga resultat och bästa möjliga kvalitet i skolan”. Det handlar om att utveckla skolmiljön 
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både fysiskt och psykiskt för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att lyckas (ibid., ss. 

331-332). Skolutveckling handlar om att skapa sig en bild av skolorganisationen, att studera 

framgångsrika skolor för att få en bild av det vardagliga arbetet i den skolan, att se till 

arbetsrelationerna på skolan samt att skolpersonalen lär av varandras erfarenheter (ibid, ss. 332-

333). Därmed tolkar vi att all personal i skolans verksamhet agerar som en enhet och inte som 

enskilda individer. Att de ingår i en gruppkonstellation där de arbetar för att nå gemensamt 

uppsatta målbilder gällande skolans organisationsutveckling, där varje individs roll bistår med 

sina erfarenheter.  I och med detta har de organisatoriska arbetsuppgifterna som började 

införlivas under 1990-talet blivit allt mer påtaglig i skolpsykologens roll.  

 

Utredningsarbete är fortfarande en stor del av skolpsykologernas vardag, vilket Schad (2009) 

menar att det också ska vara, dock inte på bekostnad av annat arbete. Utredningsarbetet sker 

via dynamisk utredning där elevens problematik ställs emot dess omgivning (ibid., ss. 252-253) 

samt genom utredning av utvecklingsstörning för att fastställa ifall en elev behöver omplaceras 

till särskola (ibid., s. 237). Annan problematik som utreds är elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Här ska skolpsykologen bistå med handledning och konsultation till 

speciallärare och skolpedagoger utöver att utföra egna elevutredningar (ibid., s. 297). 

Skolpsykologer har en unik möjlighet att se helheten kring barnet genom arbete med eleven i 

hens arbetsmiljö samt utifrån hens individuella behov och sociala relationer. Skolpsykologens 

arbete innefattar även arbete med personalhandledning och konsultation (Schad, 2009, s. 13). 

Att använda sig av BUP eller annan extern insats får inte bli en enkel utväg, och heller inte den 

enda utvägen till första lösningen, utan skolpsykologer har stora möjligheter att påverka inifrån. 

Det kan exempelvis vara att ta ansvar för behandling och diagnostisering kring skolrelaterade 

problem (ibid.). Till skillnad från 1960-talet då man ansåg att ett nära samarbete med sociala 

och medicinska myndigheter var viktigt, ses nu detta mer som ett komplement till de lokala 

arbetsinsatserna i skolan.  

 

Fördelningen mellan de organisatoriska och de utredande arbetsuppgifterna blir tydligt i bokens 

innehåll då de organisatoriska arbetsuppgifterna och utredningar samt diagnostiseringar upptar 

i stort sett lika stor mängd. Det organisatoriska arbetet ingår i både psykologisk fallkonsultation 

och skolutveckling. Detta motsvarar totalt 13 % (49 sidor av bokens totala 375) av bokens 

innehåll. De utredande arbetsuppgifterna upptar ca 11 % (41 sidor av bokens totala 375) av 

bokens innehåll. Detta understryker det författaren framhåller, att dessa arbetsuppgifter upptar 

en stor del av skolpsykologens arbetstid. Skolpsykologerna själva ville redan under slutet av 

70-talet lägga ett större fokus på organisatoriskt arbete (Janson, 1977), vilket nu under 2000-

talet kan ses uppnåtts. 
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7.7 2010-talet 

7.7.1 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11  

I den nuvarande läroplanen, Lgr 11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011: reviderad 2017, så ska utbildningen förmedla och förankra respekt 

gentemot de mänskliga rättigheterna samt de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället baseras på (Lgr 11, 2017, s. 7). 

 

Likt den tidigare läroplanen, Lpo 94, så har rektorn det övergripande ansvaret för verksamheten, 

lärarna och skolans övriga personal. Skillnaden mellan den tidigare läroplanen och denna är att 

man är mer inriktad mot de nationella målen. Rektorn har även ansvaret över skolans resultat 

samt ett särskilt ansvar för att: undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att 

eleverna får den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda stöd samt den 

hjälp de behöver (Lgr 11, 2017, s. 18). 

7.7.2 Hur beskriver litteraturen syftet med skolpsykologernas verksamhet?  

Psykologi i skolan riktar sig mot den organisatoriska strukturen i skolan. Genom att skapa 

färdiga ramar på skolarbetet på mikronivå kan man ta sig an det enskilda fallet, den specifika 

individens förutsättningar och situation. Selander belyser att det finns tre nivåer som samspelar 

med varandra: individuell nivå, gruppnivå och organisatorisk- och institutionell nivå (Schad, 

2014, s. 15). Tittar vi tillbaka i tiden så ses individen som ett individuellt problem som behöver 

åtgärdas, denna syn har förändrats genom att man här ser eleven som en individ som påverkas 

av samspelet mellan dessa tre nivåer. Elevens problem kan därmed orsakas av omkringliggande 

faktorer såsom skolan, lärare och klasskamrater. Det här kan ses spegla samhällsförändringens 

syn där man gått från en vetenskapligt rationell konception till en mer demokratisk konception. 

 

Selander anser att det är viktigt att alla enheter i en grupp inkluderas och motiveras att engagera 

sig i sin utbildning, då han har egna erfarenheter av en “meningslös” skolgång under 

gymnasietiden (Schad, 2014, ss. 13-15). Selander menar att det har funnits en naturlig reaktion 

från 1970-talet där pedagoger tar avstånd från psykologin. En anmärkning är att mycket av det 

som sker i skolan redan har bestämda sociala förutsättningar. Den andra anmärkningen är att 

psykologin har gått igenom en enorm utveckling från 1950-talet då psykologin etablerades som 

ett ämne på universitet, till idag där psykologi är en mångfacetterad och specialiserad inriktning. 

Selander anser även att om vi på allvar är intresserade av skolans psykosociala miljö, så ska vi 

med all anledning lyssna på de som har erfarenhet och handlingsprogram som psykologiska 

kunskapsområden erbjuder idag (Schad, 2014, s. 16). Detta indikerar på, att även om vi lever 

under en demokratisk konception, så ska vi ändå ta tillvara på den vetenskapligt rationella 

konceptionen då den bistår med mycket kunskap och erfarenhet. 

7.7.3 Vad säger urvalet av kunskapsinnehåll i källorna om förväntningarna på 

skolpsykologens roll? 

I denna upplaga delas utredningarna in i två underkategorier, funktionella- och dynamiska 

utredningar och de beskrivs gå från den förstnämnda till den sistnämnda (Schad, 2014, s. 257). 

I den första upplagan tas enbart den dynamiska utredningen upp. Det förtydligas i denna 

upplaga att de dynamiska utredningarna har en optimistisk inriktning och är framåtsyftande. 

Det handlar om att se att alla barn har en möjlighet att utvecklas och målet är att hitta de 

förutsättningar som leder barnets utveckling framåt. Det tas tydligare fasta på samspelet mellan 
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individen och miljön där utvecklingen sker i sociala processer. Det redogörs att skolan är en 

plats där barn och unga spenderar mycket tid och att skolan ska ge alla elever likvärdiga 

möjligheter i sitt lärande och sin utveckling. Detta ses som komplext då elevens möjligheter till 

detta påverkas i stor grad av familjebakgrunden, läraren, elevens psykiska hälsa och 

socioekonomiska faktorer. Psykisk hälsa och skolprestationer hänger tätt samman och följer 

ofta eleven genom hela skoltiden (Schad, 2014, s. 197). I de fall där det uppstår en stor skillnad 

mellan skolan och hemmet, ökar risken för skolrelaterade problem som i sin tur kräver insatser 

samt konkreta arbetssätt som hjälper eleven att sammanföra de båda faktorerna. För 

skolpsykologen handlar det mycket om terapeutiska uppgifter, att föra samtal med eleven och 

dess föräldrar för att bygga upp ett samarbete dem emellan (ibid., ss. 147- 148), något som 

kvarstår i skolpsykologens rollbeskrivning sedan 1960-talet. Till skillnad från de dynamiska 

utredningarna som fokuserar på faktorer utanför individen, lägger de funktionella utredningarna 

fokus på faktorer som finns inom individen. Det handlar om psykologiska utredningar i form 

av intelligens, arbetsminne och uppfattningsförmåga/perception (ibid., ss. 257-259). 

 

Psykologbedömningar i skolan fanns inte representerat i den tidigare upplagan. En bedömning 

förklaras så som att det är resultatet av en utredning där skolpsykologen har tagit hänsyn till 

relevant information kring det specifika ärendet, exempelvis tidigare gjorda bedömningar. 

Resultatet ämnar ge klarhet i vad eleven behöver hjälp med, vilka anpassningar som behövs i 

skolan samt vilket stöd och vägledning som eleven behöver för att lyckas med sitt skolarbete 

(Schad, 2014, ss. 246-247). I bedömningen vävs elevens funktioner och funktionsnivåer 

samman med eventuella funktionsnedsättningar och diagnoser (ibid., s. 252). Tidigare 

årtionden har man förlitat sig på vetenskapliga tester för att inte bli personligt ansvarig för 

resultatet medan man idag förlitar sig mer på skolpsykologens kompetens än på tester. 

 

Schads (2014, s.326) beskrivning av utredning av utvecklingsstörning är väldigt lik den första 

upplagan. En skillnad dem emellan är att man i denna upplaga kopplar behovet av utredning till 

skolans kunskapskrav. Det beskrivs att denna utredning iscensätts då en elev inte uppnår 

skolans kunskapskrav i kombination med att eleven har en funktionsnedsättning. Här kan vi se 

en tydlig koppling till att man med den nya läroplanen, Lgr 11, uttryckt ett tydligare krav på att 

nå en nationell måluppfyllelse. I och med detta menar Guvå (2001) att skolpsykologens roll 

blivit friare då den inte längre är hierarkiskt regelstyrd utan mer målinriktad. 
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8. Slutsatser 

Syftet med denna studie var att utifrån litteratur riktad till skolpsykologer och grundskolans 

läroplaner undersöka hur skolpsykologens roll beskrivits över tid. I tidigare forskning har fokus 

varit att undersöka skolpsykologens roll under en viss tidsbegränsad period. I vår studie har vi 

undersökt hur skolpsykologens roll har sett ut under en längre tidsperiod, från 1950- talet fram 

till 2010-talet. Genom detta har vi bidragit med en bredare grund och en historisk skildring. Det 

denna studie även bidrar med är att den analyserat litteratur riktad till skolpsykologer vilket 

ingen av de tidigare studierna gjort. De har använt andra undersökningsmetoder i sin forskning, 

exempelvis intervjuer.  

 

Skolpsykologiska verksamheten har varierat över tid. Under 1950-talet beskrivs syftet med 

skolpsykologens roll, vilken lärarna iklär sig, vara att inte psykisk skada eleverna. 

Förväntningarna på lärarens skolpsykologiska roll var att deras arbete skulle utgå från elevens 

välmående och inte samhällets. Detta synsätt kan ses gå som en röd tråd genom innehållet i 

boken från 1950-talet. Lärarens arbetsuppgifter under denna tidsperiod bestod till stor del av att 

hjälpa problembarn samt att utföra intelligensmätningar. Under 1960-talet var syftet att utföra 

psykologiska och pedagogiska utredningar vilket också var vad som förväntades av 

professionen. Denna förväntning på utredande arbete visas i böckernas innehåll genom att den 

lyfter olika typer av tester som skolpsykologen utför. Däremot lägger innehållet större vikt på 

åtgärdande arbete vilket inte alls benämns i förväntningarna. Syftet med skolpsykologens roll 

under 1970-talet var främst att utföra diagnostiseringar och tester, vilka sedan låg till grund för 

verkställande av åtgärder. Förväntningarna var att skolpsykologen skulle uppfylla syftet utifrån 

varje elevs individuella förutsättningar. Detta kan avspeglas i att samhällets syn på människan 

förändrades och man började sätta individen i fokus. I böckerna beskrivs arbetet med att hjälpa 

elever med svårigheter som en viktig syssla. Detta skedde bland annat genom att olika tester 

utfördes och resultaten analyserades i förhållande till elevernas bakgrund. I bokens innehåll kan 

vi också utläsa att skolpsykologens arbete nu började innefatta organisatoriska uppdrag. I 

läroplanerna, Lgr 62 och Lgr 69, var skolpsykologernas roll självklar, och utifrån tydliga 

riktlinjer framförde de också vilka förväntningar som åligger rollen. Vi ser att samhällets 

normer och värderingar har haft en stor påverkan i utformning av läroplanerna och därmed har 

de påverkat skolpsykologens roll. Man ser att den vetenskapligt rationella konceptionen har 

haft en påverkan på läroplanerna samt skolpsykologens roll, men att man från slutet av 1960-

talet börjar ifrågasätta den, och går mot en mer demokratisk konception. 

 

Under 1980-talet var syftet med skolpsykologens roll att denne skulle bistå med psykologisk 

expertis för att stärka skolpersonalens självbild så att de i sin tur kunde verka för att skapa 

trygga demokratiska medborgare. Den demokratiska konceptionen har därmed fått starkt fäste. 

Rollen sågs också som en viktig tillgång gällande att finna samband mellan psykologiska 

orsaker och verkan, mellan problem och svårigheter. Skolpsykologens arbete innebar mycket 

samarbete med andra yrkesgrupper på skolan, där pedagogisk arbete i form av observationer 

och utredningar ingick. Utifrån det varierande arbetet så ser förväntningarna på 

skolpsykologens roll olika ut, beroende på vem som söker dennes expertis. I tidigare läroplaner 

fanns det tydligare riktlinjer som skapade tydliga förväntningar på rollen. Nu under 1980-talet 

kom den nya läroplanen, Lgr 80, i vilken skolpsykologen knappt nämns. Detta genererar en 

otydlighet kring vilka förväntningar som föreligger yrkesrollen. Detta var något som följde med 

in 1990-talets början då man som skolpsykolog börja ifrågasätta sin roll då man ansåg den som 

oklar och enformig. Boken som har analyserats från 1990-talet inriktades mot att 

skolpsykologen skulle arbeta konsultativt. Syftet med skolpsykologens roll var därmed att 

hjälpa eleven med dennes problem samt att stärka lärarnas kompetens inför eventuella framtida 



 

 38 

svårigheter. Förväntningarna som förelåg skolpsykologens roll var att ett konsultativt arbete 

skulle leda till att skolans verksamhet skulle anpassas utifrån sina behov. Det var dock svårt att 

få in det konsultativa arbetet i skolans verksamhet då många var kvar i ett gammalt tänk där 

skolan anpassade behoven utifrån den befintliga verksamheten. Man ville tänka demokratiskt 

men lät ändå den vetenskapligt rationella konceptionen styra. 

 

Under 2000-talet och 2010-talet har inte samhället samma påverkan gällande utformningen av 

skolpsykologens roll som det haft i tidigare skeenden. I och med Lpo 94 försvann 

skolpsykologen som begrepp och detta kvarstod även i nästkommande läroplan, Lgr 11. Detta 

kan vara en bidragande faktor till att det egentligen inte finns något svar på vilken roll 

skolpsykologen förväntas ha, vare sig från skolan, arbetsgivaren eller samhället. Professionen 

arbetar därmed hårt med att försöka förstärka och klargöra sin roll. Böckerna framvisar att syftet 

med skolpsykologens roll är att sätta den enskilda individen i centrum. Även om diagnostisering 

framstår som en viktig arbetsuppgift för skolpsykologen börjar arbetet under 2000-talet att 

inrikta sig mot ett mer organisationsinriktat uppdrag. Under 2010-talet är detta arbete 

skolpsykologens främsta uppdrag. I och med denna utveckling kan vi förstå att skolpsykologen 

inte fullföljer sitt syfte då det blir svårt att prioritera den enskilde individen när fokus läggs på 

organisatoriskt arbete. 

 

Vi kan se att skolpsykologens roll i det stora hela har präglats av konceptionerna. När den 

vetenskapligt rationella konceptionen var styrande, förlitade man sig på tester. Idag utgår man 

från den demokratiska konceptionen, där testerna avläses med en personlig bedömning baserad 

på skolpsykologens yrkeskompetens likväl som elevens omkringliggande faktorer. 

Även om skolpsykologen har utfört olika arbetsuppgifter över åren så har diagnostiseringar och 

tester gått som en röd tråd genom alla årtionden. Att detta bestått genom tiderna är inte så 

konstigt då en diagnos behöver ställas för att veta vilka åtgärder och behandlingar som bedöms 

lämpliga. Därmed är det inte så överraskande att skolpsykologerna har en rädsla för att enbart 

förknippas med dessa arbetsuppgifter. Denna uppfattning följer en historisk utveckling baserat 

på att skolpsykologerna utförde tester och placerade eleverna i olika fack beroende på 

problematik. Med tiden visade skolpsykologerna att de ville ägna mer tid åt det organisatoriska 

arbetet vilket började införlivas under 80-talet. Utvecklingen har visat att det organisatoriska 

arbetet har utökats och från och med 2000-talet visar studien att detta upptar en stor del av 

skolpsykologens arbetstid. Skolpsykologerna idag upplever att det organisatoriska arbetet 

upptar allt för mycket av deras tid och att de därmed inte får möjlighet att utföra den elevvård 

som de önskar. Utifrån detta ställer vi oss frågande till om skolpsykologernas önskan om att få 

mer tid till elevvårdsarbete har något med den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga att 

göra? Och har den nya skollagens direktiv om att varje skola ska ha tillgång till en skolpsykolog 

påverkats av den påvisade ökningen av psykisk ohälsa? Kanske kan detta vara något för 

framtida forskning att undersöka. 
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