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Abstrakt 

Syftet med studien var att analysera specialpedagogers och lärares upplevelser av 

elevhälsoteams främjande och förebyggande elevhälsoarbete, samt specialpedagogers roll i 

detta arbete. Studien utgick från en kvalitativ metodansats. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med specialpedagoger och lärare. Skolnivån för studien är grundskola. Studiens 

analys utgick från Aspelins modell den relationella specialpedagogikens brännpunkt.  

Resultatet visade att elevhälsans uppdrag inte tydligt kommunicerats ute i skolans 

verksamhet. Det saknades tillfällen där elevhälsans professioner samt skolpersonal kunde 

utveckla skolans främjande elevhälsoarbete. Studien visade också att lärare önskade tidigare 

kontakt med elevhälsans olika professioner. Lärare önskade också att elevhälsans olika 

professioner i större utsträckning deltog i skolans verksamhet. 

 

Nyckelord: elevhälsa, främjande elevhälsoarbete, förbyggande elevhälsoarbete, 

elevhälsoteam. 
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Inledning 
År 2011 kom en ny skollag (SFS 2010:800) som reglerar elevhälsans arbete. Lagen säger att 

elevhälsans arbete ska vara förebyggande, främjande och åtgärdande, samt att arbetet främst 

ska vara förebyggande och främjande. Elevhälsans arbete syftar till att alla elever ska få 

tillgång till en likvärdig utbildning. Arbetet ska bedrivas så att skolans mål uppnås och ha ett 

tydligt fokus på utveckling och välbefinnande hos alla elever (SFS 2010:800). Elevhälsans 

arbete ska utgå från ett salutogent perspektiv, vilket innebär ge ökade förutsättningar för 

förbättrad hälsa hos elever (Socialstyrelsen & Skolverket 2016). Forskning (Gustafsson, 

Allodi Westling, Alin, Eriksson, Fischbein....Persson; 2010) visar att sambandet mellan hälsa 

och lärande är dubbelriktat. Det betyder att skolprestationer påverkar elevens mående, men 

även att elevers mående påverkar skolresultaten. Elever med misslyckade skolprestationer 

löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa. Goda skolprestationer leder i sin tur till ökat 

självförtroende, vilket påverkar den psykiska hälsan positivt och genererar i sin tur bättre 

skolprestationer. 

Även om skollagen poängterar vikten av att elevhälsans arbete främst ska vara förebyggande och 

främjande visar studier att elevhälsans personal upplever att detta arbete inte hinns med, då akuta 

elevärenden tar mycket tid och energi (Hjörne, 2017, Skolinspektionen, 2015, Hylander, 2011). 

Elevhälsans förebyggande och främjande arbete får inte den plats i skolans elevhälsoarbete 

som lagen förespråkar. Skolinspektionens rapport: ”Elevhälsa–elevers behov och skolans 

insatser”, visar att elevhälsans förebyggande och främjande insatser saknade tydliga strategier 

och systematik, vilket försvårar elevhälsoarbetet ute på skolorna. Mycket av skolans 

främjande och förebyggande hälsoarbete bedrivs enbart av lärare utan inblandning av andra 

professioner från elevhälsan. Rapporten uppger vidare att elevhälsans arbete till största delen 

består av åtgärdande arbete och detta upptog nästan dubbelt så mycket tid som det främjande och 

förebyggande arbetet. Studien visar också att det fanns en oklarhet hos personal i elevhälsan om 

skillnaden mellan förebyggande och främjande elevhälsoarbete (Skolinspektionen, 2015).  

Antalet barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa har ökat under de sista tio åren. Ökningen 

är större i Sverige än i övriga nordiska länder. Ökningen av psykisk ohälsa är störst bland barn 

och ungdomar från socialt utsatta förhållanden, men ökningen återfinns i alla samhällskategorier. 

Detta tyder på att orsaker till ökningen skulle kunna hittas i miljöer där många barn vistas, 

exempelvis skolan. Ökningen av psykisk ohälsa utgör en stor utmaning för elevhälsan. Den ökade 

ohälsan leder till ett ökat behov av akuta åtgärder, vilket i sin tur tar tid från det hälsofrämjande 

och förebyggande arbete som skulle kunna bidra till minskad ohälsa (Socialstyrelsen 2017). 

I Sveriges kommuner och landstings rapport ”Nuläge och utmaningar i elevhälsan” (2018) anger 

en stor del av de tillfrågade kommunerna att arbetet med att utveckla elevhälsans främjande och 

förebyggande arbete är en stor utmaning. 

Skollagen (2010:800) säger att det inom elevhälsan ska finnas tillgång till specialpedagogisk 

kompetens. Det framgår dock inte vad som menas med specialpedagogisk kompetens, vilket 

skapar en otydlighet. Elevhälsans andra kompetenser finns däremot tydligt beskrivna så som 

skolpsykolog, skolkurator, skolläkare och skolsköterska. På många skolor arbetar 

specialpedagoger eller speciallärare i elevhälsan som den specialpedagogiska kompetensen. 
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Många specialpedagoger beskriver att det både inom elevhälsan och bland personal ute på 

skolorna finns olika förväntningar på specialpedagogens roll i elevhälsans arbete (Hylander, 

2011).  

När specialpedagogutbildningen startades var tanken med utbildningen att specialpedagogen till 

skillnad från tidigare speciallärare skulle utgå från ett relationellt perspektiv på specialpedagogik. 

Fokus skulle ligga på att upptäcka brister i skolans miljö, som orsak till elevers skolsvårigheter. 

Utifrån ett relationellt perspektiv skulle specialpedagogens uppgifter mera inriktas mot 

handledning till lärare och på att upptäcka och förebygga hinder i skolans lärmiljö. I 

specialpedagogens arbetsuppgifter ingick också att utveckla skolans verksamhet och bedriva 

förändringsarbete (Hylander & Guvå, 2017). 

Trots detta fokus i utbildningen visar studier att många specialpedagoger har svårt att hävda sin 

roll och sin syn på elevers svårigheter utifrån ett relationellt perspektiv. Mycket av 

specialpedagogens arbetstid nyttjas fortfarande till riktade åtgärder till enskilda elever, i eller 

utanför klassrummet, utifrån ett kategoriskt perspektiv (Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson 

& Nilholm, 2015).   

Även om det är mer än sju år sedan den nya skollagen trädde i kraft och mer än trettio år sedan 

specialpedagogutbildningen startades, visar det sig att det är ett problem för skolor och 

elevhälsoteam att hinna med det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet. För att ett 

främjande och förebyggande elevhälsoarbete ska kunna ske på skolorna krävs ett samarbete 

mellan skolans elevhälsa och verksamma lärare. Det förebyggande elevhälsoarbetet behöver 

genomsyra hela skolans verksamhet och utgå från skolans värdegrundsarbete (Partanen 2012; 

Runström Nilsson 2017). Är detta något som diskuteras ute i skolornas verksamhet? Är 

elevhälsans roll i det förebyggande och främjande arbetet tydligt förankrat på skolorna och ser 

lärare ute på skolorna elevhälsans uppdrag som främst förebyggande och främjande? 

Utifrån dessa frågeställningar är det av specialpedagogiskt intresse att undersöka lärares och 

specialpedagogers upplevelser och erfarenheter av elevhälsans förebyggande och främjande 

arbete samt specialpedagogens roll i detta arbete. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera specialpedagogers och lärares 

erfarenheter och uppfattningar om hur skolors elevhälsoteam bedriver ett förebyggande och 

främjande elevhälsoarbete, samt specialpedagogens roll i detta uppdrag. 

De forskningsfrågor som studien ska besvara är: 

Vilka uppfattningar och erfarenheter har lärare och specialpedagoger av ett förbyggande och 

främjande elevhälsoarbete? 

På vilket sätt menar lärare och specialpedagoger att skolan organiserar och bör organisera sitt 

uppdrag att bedriva ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete? 

Vilken roll anser lärare och specialpedagoger att specialpedagoger bör ha i elevhälsans 

främjande och förbyggande elevhälsoarbete?   
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Bakgrund 
I följande del ges först en beskrivning av elevhälsan och dess olika professioners historik i 

den svenska skolan. Därefter beskrivs lagar och styrdokument som reglerar elevhälsans 

verksamhet. Sist beskrivs begreppen salutogent och patogent perspektiv, som ligger till grund 

för främjande och förebyggande elevhälsoarbete. 

Elevhälsans framväxt och historik 

I det här avsnittet ges en historisk överblick av elevhälsans utveckling i den svenska skolan. 

Framväxten av skolhälsovård, elevvård och specialpedagogisk kompetens beskrivs i ett 

historiskt perspektiv. 

Skolhälsovårdens framväxt 

De första skolläkarna anställdes vid enstaka läroverk redan på 1840-talet. Tjugo år senare var 

det vanligt att läroverken hade skolläkare anställda. I skolläkarens arbetsuppgifter ingick 

uppdraget att granska elevers förutsättningar för att delta i läroverkets 

gymnastikundervisning. Att undersöka elevers tillväxt och utveckling blev senare en av 

skolläkarnas huvuduppgifter. I folkskolan anställdes skolläkare först på 1890-talet (Guvå, 

2010; Guvå & Hylander, 2017).  

I början av 1900-talet anställdes de första skolsköterskorna. Deras uppgift var huvudsakligen 

att komma till rätta med elevers socioekonomiska svårigheter, som löss och hygienproblem. 

Skolsköteskorna gjorde då hembesök och hade elevvårdande och sociala uppdrag. 

Skolhälsovården blev allmän först 1944 då skolor fick rätt till statligt bekostad skolhälsovård, 

vars fokus redan då var hälsovård och inte sjukvård. År 1958 övertogs ansvaret för 

skolhälsovården av kommunerna. I läroplanen från 1962 påpekas att skolhälsovården är en 

del av skolans verksamhet. Efter att Socialstyrelsen 1997 övertagit ansvaret blev fokus i 

skolhälsovårdens uppdrag att arbeta med att upptäcka och förebygga brister i elevers psykiska 

och fysiska miljö, att via hälsoundersökningar upptäcka symptom eller problem hos elever 

och aktivt tillföra sin kompetens till elever i behov av stöd (Guvå, 2009; Cernerud, 2017). 

Skolhälsovården hade också till uppgift att samarbeta och bistå med medicinsk kompetens i 

det pedagogiska arbetet, utföra vaccinationsprogram samt se till att skolhälsovårdens 

kunskaper om elevers hälsa var en del i skolans elevvårdande arbete (Guvå, 2009). 

Elevvårdens framväxt 

Skolans elevvårdande spår utövas av skolpsykologer och skolkuratorer. Dessa yrkeskategorier 

dyker upp i skolan under 50-talet, dessförinnan var det skolsköterskorna som utförde det 

elevvårdande arbetet (Guvå & Hylander, 2017). 

Skolkuratorer anställdes först i gymnasieskolorna. I deras uppdrag låg även att ha kontakt 

med arbetsmarknaden och vägleda elever i dessa frågor. Under 60- och 70-talet anställdes 

kuratorer i skolan för att arbeta med skolans sociala miljö, men även för att ge råd till lärare, 

föräldrar och elever i dessa frågor. Skolkuratorn skulle fungera som en länk mellan skolan 

och barnavårdsutredningen (Guvå, 2010). 
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I Lgr 80 beskrivs kuratorernas arbete som en länk till att ge skolan förståelse för 

socialtjänstlagen. Kuratorns roll beskrivs också som en viktig resurs i att kunna ge skolan stöd 

i ett förebyggande och uppsökande arbete (SOU 2000:19). 

Skolpsykologers roll i skolan var från början att kartlägga elevers förmåga att lära. På 40- 

talet nämns behovet av skolpsykologer i skolan för att kunna utföra tester och urskilja de barn 

som inte skulle klara av att delta i ordinarie undervisning. Dessa tester utgjordes av 

begåvningstester och skolmognadstester. I och med 1962 års läroplan förändras 

skolpsykologens roll till att mer handleda lärare i deras arbete. I och med Lgr 69 skulle 

skolpsykologer finnas med vid elevvårdskonferenser för att se till att undervisningen blev mer 

individuellt anpassad utifrån elevers svårigheter. I och med att elever som tidigare undervisats 

segregerat alltmera började integreras i undervisningen förändras också skolpsykologens roll 

till att allt mera att hjälpa skolan att anpassa sin verksamhet så att eleven kan delta i ordinarie 

undervisning (SOU2000:19). 

Specialpedagogisk kompetens 

Den första speciallärarutbildningen i Sverige startades 1962. Det var en ettårig 

påbyggnadslinje som senare kom att ha tre olika inriktningar: grundskola, särskola samt tal- 

och hörsel. Speciallärarna arbetade ofta enskilt med elever i behov av särskilt stöd. 

Undervisningen bedrevs oftast utanför klassrummet och speciallärarens roll var att 

kompensera eleven för de fel och brister som tillskrevs eleven (Högskoleverket, 2012).  

Även om en specifik speciallärarutbildning infördes först år 1962 så har specialpedagogiska 

insatser i skolan förekommit lika länge som den allmänna skolan har funnits. Olika 

särskiljande lösningar för elever som inte platsade in i skolans norm har funnits med i den 

svenska skolan ända sedan 1842 då allmän folkskola infördes. Olika särskiljande lösningar, 

oftast i en exkluderande form, har varierat i takt med samhällets förändringar (Assarsson, 

2007).  

Speciallärarnas arbetsuppgifter förändrades under 80-talet från att tidigare ha bedrivit 

undervisning i olika hjälpklasser till att bli en del av skolans arbetslag. Specialläraren skulle 

nu tillsammans med undervisande lärare ansvara för planering av undervisning för elever med 

svårigheter i skolan (Bladini, 1990). 

År 1990 ersattes speciallärarutbildningen med en specialpedagogutbildning med 

inriktningarna komplicerad inlärningssituation, dövhet och hörselskada, synskada och 

utvecklingsstörning. I uppdraget för specialpedagoger ingick också att handleda pedagogisk 

personal (Högskoleverket, 2012). Specialpedagogens uppdrag blev att ge läraren stöd i arbetet 

med elever i behov av särskilt stöd, vars undervisning skulle ske ute i klassrummen. 

Specialpedagogens arbete skulle inte vara ett direkt arbete med eleverna utan mera indirekt 

genom att specialpedagogen handledde personal på skolorna. Specialpedagogen skulle också 

arbeta med skolutveckling och uppföljning av skolans verksamhet (Bladini, 2004). År 2001 

ersattes den tidigare specialpedagogutbildningen med en tre terminer lång utbildning. Enligt 

den skulle en stor del av specialpedagogens fokus vara att utveckla skolans organisation med 

att skapa inkluderande lärmiljöer. Specialpedagogen skulle även bedriva undervisning med 
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elever i behov av särskilt stöd. Sedan 2007 finns både en specialpedagogutbildning och en 

speciallärarutbildning. Speciallärarutbildningen startades 2007 med motiveringen att det 

ansågs finnas ett behov av en mera elevcentrerad undervisning där speciallärare hade en 

fördjupad kunskap om läs/skriv och språkutveckling samt om matematik, något som 

specialpedagoger med förskollärarutbildning eller fritidspedagogutbildning kritiserats för att 

inte ha när de arbetat i skolverksamhet (Guvå & Hylander, 2017). 

  

En samlad elevhälsas framväxt 

Tankar om en samlad elevhälsa där olika professioner samverkar utifrån ett hälsofrämjande 

perspektiv presenterades först i en statlig utredning som tillsattes för att kartlägga elevvårdens 

och skolhälsovårdens funktion i den svenska skolan. Utredningen slog fast att det i skolans 

verksamhet skulle finnas olika kompetenser som gemensamt arbetade för att skapa ökade 

förutsättningar för elevers lärande och hälsoutveckling. Alla elever skulle erbjudas en 

likvärdig och fungerande skolsituation (Guvå & Hylander, 2017). Utredningen ledde till ett 

betänkande "Från dubbla spår till Elevhälsa i en skola som främjar lust att lära och 

utveckling" (SOU 2000:19). I en utredning föreslogs att elevvården och skolhälsovården 

skulle integreras i en verksamhet tillsammans med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsans 

arbete föreslogs utgå från ett salutogent perspektiv och främst vara hälsofrämjande och 

förebyggande för att stödja elevers utveckling mot utbildningens mål (SOU 2000:19). 

Betänkandet ledde till att begreppet elevhälsa antogs i regeringens proposition (Prop. 

2001/0214) "Hälsa, lärande och trygghet". Propositionen la fram ett förslag om en samlad 

elevhälsa. Propositionen fastslog att elevhälsans professioner ska vara lagstadgade och att de i 

sin verksamhet ska finnas tillgängliga för elever, föräldrar, lärare, arbetslag och skolledning. 

Propositionen tryckte på att elevhälsans arbete ska ingå i skolans arbete för att skapa goda 

lärmiljöer som främjar lärande, allmän utveckling och hälsa hos varje elev och ha ett särskilt 

ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.  

  

Även om propositionens förslag om en samlad elevhälsa klubbades igenom som lag först 

2010 och började gälla 2011 så kom den redan tidigare att påverka kommuners och skolors 

syn på hur de skulle organisera sitt arbete utifrån ett mångprofessionellt teamarbete utifrån ett 

hälsofrämjande arbetsätt (Hylander, 2011). 

 

Elevhälsans föresatser 

Här beskrivs hur elevhälsans arbete regleras i olika styrdokument och utifrån den 

regeringsproposition som ligger till grund för skollagen om elevhälsa. 

Elevhälsans arbete regleras i skollagen 2010:800 andra kapitlet paragraf 25-28. I elevhälsan 

ska skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagogisk kompetens ingå. 

Samarbetet ska utgå från ett hälsofrämjande och förebyggande synsätt och stödja elevernas 

utveckling mot målen. Skolläkare och skolsköterska ska ansvara för elevhälsans medicinska 

insats. Hälsokontroller och hälsobesök ska erbjudas elever. Tillgång till elevhälsan ska vara 

kostnadsfri och erbjudas för alla elever från förskoleklass till gymnasiet i grundskola, 

särskola, gymnasieskola och sameskola (SFS 2010:800). 



 

 

 

9 

Elevhälsan syftar enligt skollagen till att elever ska få tillgång till en likvärdig utbildning och 

att den ska ha sin grund i forskning och beprövad erfarenhet. Elevhälsan ska precis som 

skolans övriga verksamhet jobba utifrån den värdegrund som beskrivs i läroplanen för 

grundskolan, Lgr 11 kapitel 1 (Skolverket och Socialstyrelsen, 2016). Läroplanen säger att: 

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället 

vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje 

människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är 

de värden som skolan ska gestalta och förmedla. (Skolverket 2018, sid 5) 

 

I läroplanen Lgr 11 betonas också att det är rektors ansvar att se till att skolans undervisning 

och elevhälsans verksamhet utformas så att elever får den ledning och stimulans, 

extraanpassningar och särskilt stöd och hjälp som behövs (Skolverket, 2018). 

Elevhälsans arbete ska vidare utgå från Förenta Nationernas (FN) barnkonvention.  Det 

innebär att arbetet utgår från ett barnperspektiv, där vuxna runt barnet utgår från barnets bästa. 

Barn ska utefter mognad ha rätt att delge sitt perspektiv och en rätt att vara delaktig i frågor 

som rör dem. Därför bör elevhälsans personal låta elever utifrån mognad vara delaktiga i de 

beslut som rör dem (Skolverket & Socialstyrelsen, 2016). 

 

Elevhälsans arbete ska främst vara främjande och förebyggande men även åtgärdande. Att 

elevhälsans arbete främst ska vara främjande utgår från att hälsa och lärande hör ihop och att 

sambandet är dubbelriktat. Det hälsofrämjande arbetet utgår från ett salutogent perspektiv 

(Skolverket & Socialstyrelsen, 2016). Ett salutogent perspektiv utgår från ett hälsoperspektiv 

där hälsa ses som ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte 

endast som frånvaro av sjukdom (Guvå & Hylander, 2017). Elevhälsan samlar den tidigare 

skolhälsovården, elevvården och de samordnade specialpedagogiska insatserna i ett 

tvärprofessionellt team (Skolverket & Socialstyrelsen, 2016). Tanken med elevhälsan är att 

arbetet ska utgå från tvärprofessionella team där olika kompetenser bidrar och berikar arbetet. 

Tvärprofessionella team kan bedrivas som flerprofessionella team eller interprofessionella 

team. I flerprofessionella team arbetar de olika professionerna parallellt och inte gemensamt. I 

sådana team är det vanligt att olika teammedlemmar inte vågar utmana varandra utifrån sin 

specifika profession i rädsla för att stöta sig med varandra. I interprofessionella team arbetar 

teammedlemmarna tillsammans med en stark betoning på att medlemmarna utgår från sin 

specifika profession. I teamen bidrar deltagarna med sitt eget perspektiv. Ett utbyte av 

perspektiv sker där deltagarna lyssnar och lär av varandra. Teamets gemensamma utfall blir i 

de fallen större än summan av delarna (Hylander, 2018). 

Regeringsproposition (prop. 2001/02:14) " Hälsa, lärande och trygghet", betonar att 

elevhälsan ska arbeta aktivt med att utveckla miljöer som främjar lärande, utveckling och 

hälsa. Elevhälsan ska också ta ett särskilt ansvar för att skolans arbete leder till goda och 

trygga uppväxtvillkor. Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje 

elevs utveckling och lärande.   
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Elevhälsans personal ska i sitt arbete uppmärksamma elevers behov, men även delge 

elevernas perspektiv på hälsa, lärande och lärandemiljö. Målet för arbetet ska vara att skapa 

en så bra lärandemiljö som möjligt för eleverna. En förutsättning för att nå detta mål är att 

elevhälsan aktivt samarbetar med skolans övriga professioner (Skolverket & Socialstyrelsen, 

2016; Guvå & Hylander, 2017). 

Elevhälsans arbete ska syfta till att skapa goda förutsättningar för elevers lärande. Detta arbete 

kan inte genomföras om inte lärarna finns med i arbetet. Det är lärarna som ute i 

verksamheten står för största delen av det pedagogiska arbetet men även av det sociala 

arbetet. Elevhälsoarbete ska genomsyra skolans alla miljöer, pedagogiska, sociala och fysiska. 

(Skolverket & Socialstyrelsen, 2016; SOU 2002:121).  

Salutogent och patogent perspektiv 

Elevhälsans arbete ska utgå från ett salutogent perspektiv på hälsa (Socialstyrelsen & 

skolverket 2016). Ett främjande elevhälsoarbete utgår från ett salutogent perspektiv, ett 

förebyggande elevhälsoarbete utgår från ett patogent perspektiv på hälsa (Guvå & Hylander 

2017). 

Forskaren Antonovsky (1991) förundrades i en undersökning över att israeliska kvinnor som 

genomlevt koncentrationsläger upplevde sig vara vid god psykisk hälsa. Utifrån detta resultat 

började han att studera vilka faktorer som påverkar hälsa istället för att fokusera på vilka 

faktorer som orsakar ohälsa. Antonovsky såg på hälsa som en linje som går från ohälsa till 

hälsa. Människan befinner sig någonstans på den linjen. I ett salutogent perspektiv studeras 

faktorer som bidrar till att öka hälsa och välbefinnande. Ett patogent synsätt förklarar orsaker 

som orsakar sjukdom. Utifrån ett salutogent perspektiv bedrivs ett arbete som främjar faktorer 

som leder till ökad hälsa och som bidrar till att öka individers förmåga att utstå stress. Ett 

patogent perspektiv utgår från att kartlägga och undanröja riskfaktorer som leder till sjukdom 

och ohälsa. Antonovsky såg att känslan av sammanhang (KASAM) har betydelse för hur 

personer klarade av att utsättas för stress i olika situationer. KASAM kan beskrivas utifrån tre 

delar, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  Begriplighet syftar på vilket sätt en 

person upplever stimuli, yttre som inre som begripbar och förnuftsmässig. Information 

upplevs som tydlig och sammanhängande. Personer som upplever en hög känsla av 

begripbarhet förväntar sig också att framtida information ska vara förklarbar. Hanterbarhet 

kan beskrivas som i vilken grad en person upplever att det finns resurser till förfogande och 

med vars hjälp personen kan möta de krav den ställs inför. Känslan av hanterbarhet påverkar 

om personen ser sig som offer för omständigheter eller upplever livet som hårt och orättvist. 

Meningsfullhet beskriver hur en person uppfattar att livet har en innebörd och att de krav 

personen ställs inför är värda att investeras i (Antonovsky, 1991).  

 

Tidigare forskning 

 I det här avsnittet redovisas en översikt av tidigare forskning inom området elevhälsa och 

specialpedagogens roll. Först beskrivs forskning som uppmärksammar samband mellan hälsa 

och lärande. Därefter redovisas forskning som rör elevhälsoarbete, elevhälsoteam och olika 
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sätt att organisera elevhälsans arbete. Efter det följer ett avsnitt som behandlar forskning som 

rör hur lärare och elevhälsoteam förhåller sig till varandra. Sist i avsnittet behandlas tidigare 

forskning om specialpedagogens roll med fokus på ett förebyggande och främjande 

elevhälsoarbete 

Samband mellan hälsa och lärande 

Gustafssons et.al (2010) studie visar att det finns ett tydligt samband mellan psykisk hälsa och 

lärande, samt att sambandet är dubbelriktat. Studien visar att tidiga skolsvårigheter påverkar 

den psykiska hälsan och skapar både introverta och extroverta problem. Studien konstaterade 

också att goda skolresultat påverkar självbilden positivt och att detta tillsammans med 

faktorer som ökad motivation och upplevd kontroll leder till förbättrade skolresultat. Både 

extroverta och introverta psykiska problem påverkar skolprestationerna negativt. Elevers 

relationer till lärare och kamrater spelar också en stor roll för sambandet hälsa och 

skolprestation. Goda relationer med skolkamrater och lärare verkar skyddande mot utveckling 

av psykiska problem. Dåliga relationer till lärare och andra elever kan orsaka 

skolmisslyckanden och psykisk ohälsa (a.a.).  

Främjande och förebyggande elevhälsoarbete 

Ett hälsofrämjande arbete har i uppgift att stärka och behålla faktorer som bidrar till en 

persons hälsa och välbefinnande (Skolverket & Socialstyrelsen, 2016). I skolan kan ett 

hälsofrämjande arbete vara att skapa goda lärmiljöer för alla elever, där elever upplever 

tillhörighet, meningsfullhet och en hanterbar skolsituation (Guvå & Hylander, 2017). Ett 

främjande hälsoarbete kan även vara att bedriva arbete och utbildning som riktar sig till alla 

elever kring goda levnadsvanor, värdegrund, arbetsmiljö, psykisk ohälsa, skolnärvaro och 

övergångar mellan olika skolformer (Skolverket & Socialstyrelsen, 2016; Lindkvist, 2017; 

Partanen, 2012). 

Ett förebyggande elevhälsoarbete har till uppgift att kartlägga och upptäcka faktorer som kan 

leda till ohälsa. Målet för arbetet blir att minska riskfaktorerna samtidigt som skyddsfaktorer 

stärks. I skolan kan detta vara att kartlägga förekomst av stress, kränkande behandling, 

rökning och alkoholvanor samt att utarbeta rutiner för att tidigt upptäcka elever som riskerar 

att inte nå kunskapsmålen (Skolverket & Socialstyrelsen, 2016). 

Guvå (2014)  såg i en intervjustudie med elevhälsans personal att elevhälsans arbete kan 

kategoriseras utifrån fyra olika perspektiv på elevhälsa. Kategorierna utgår från olika 

perspektiv på hälsa och utförs på olika nivåer i skolans organisation se (tabell 1 sid 12).                          

  



 

 

 

12 

Tabell 1. Tabellen visar hur elevhälsans generella och individuella insatser kan utgå både från 

ett salutogent och patogent perspektiv.  

(Guvå, 2014, sid 6)  

Generella hälsofrämjande insatser sker på organisationsnivå och innefattar hela skolans 

organisation. Dessa insatser berör hela skolans miljö i syfte att skapa en gynnsam miljö för 

eleverna och utgår från ett salutogent perspektiv. Generella förebyggande insatser innebär att 

skolan tidigt kartlägger och uppfattar riskbeteenden som stor skolfrånvaro och tidiga läs- och 

skrivsvårigheter och utgår från ett patogent perspektiv. Individinriktade förebyggande 

åtgärder kan vara utredningar av elever utifrån ett funktionshinderperspektiv. Dessa åtgärder 

utgår från ett kompensatoriskt perspektiv där eleven ses som bärare av svårigheter. 

Hälsofrämjande individinriktade åtgärder utgår från ett relationellt perspektiv och kan vara 

extra anpassningar eller åtgärdsprogram som utgår från att bygga vidare på elevens styrkor 

och där fokus ligger på åtgärder i miljön runt eleven (Guvå, 2014; Guvå & Hylander 2017). 

Guvå (2014) ger exempel på hur olika elevhälsoarbeten kan kategoriseras utifrån de fyra 

perspektiven (se tabell 2, ) 

Tabell 2. Tabellen visar exempel på förebyggande och hälsofrämjande insatser som deltagare 

kategoriserat på grupp, organisation och individnivå. 

 

(Guvå 2014, sid 15) 
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Elevhälsa och elevhälsoteam 

Det finns inte mycket forskning om elevhälsa som multiprofessionella team och den forskning 

som finns är främst gjord innan den nya skollagen trädde i kraft (Hylander, 2018). Även om 

lagen om en främjande och förebyggande elevhälsa trädde i kraft först 2011 så hade den som 

lagförslag varit påtalad tidigare och många skolor hade långt tidigare börjat organisera sitt 

arbete utifrån lagförslaget (Guvå, 2010; Hylander 2018). Hjörne (2018) skriver att det under 

perioden 2016-2019 pågår ett forskningsprojekt via FORTE, Forskningsrådet för hälsa, 

arbetsliv och välfärd som fokuserar på elevhälsans arbete och dess konsekvenser för barn och 

unga och hänvisar då till eget opublicerat material. I denna studie framkommer att de skolor 

som kommit långt i sin utveckling mot en hälsofrämjande elevhälsa, hittat framgångsrika 

strategier för att arbetet ska vara mindre åtgärdande och i större grad förebyggande och 

hälsofrämjande. I framgångsrika elevhälsoteam medverkar lärare, pedagoger och fritidslärare 

på elevhälsomötena. Dessutom uttalar sig alla deltagare utifrån sin profession och kompetens 

och allas röster är lika mycket värda. Elevhälsoteamets deltagare fokuserar på vad som 

fungerar istället för vad som inte fungerar. Mellan lärare och elevhälsopersonal råder en 

samsyn kring elevhälsoarbete. Elevhälsans åtgärdande arbete har fokus på lärares ansvar 

istället för på elevers tillkortakommande och enskilda elever diskuteras i sista hand (Hjörne, 

2018). 

Detta resultat skiljer sig från tidigare forskning som visar att på att elevhälsomöten saknar ofta 

lärares medverkan och att ärenden diskuteras utifrån problem som tillskrivs enskilda elever. 

Även om mötena bedrevs med personal med olika kompetenser så var retoriken i gruppen inte 

yrkesspecifik. De olika ärenden som lyftes under mötena var lösningsfokuserade utifrån 

åtgärder av exkluderande karaktär (Hjörne & Säljö, 2014). 

Under åren 2007 till 2010 bedrevs ett forskningsprojekt "Kunskapsintegration och 

professionellt lärande, mångprofessionellt samarbete och förhandling av innebörder inom 

skolans elevhälsoarbete", projektet finansierades av Vetenskapsrådet. Även om forskningen 

ägde rum innan den nya skollagen, där nya bestämmelser om elevhälsa trädde i kraft, så är 

resultatet intressant eftersom många kommuner redan tidigare påbörjat en organisation för en 

samlad elevhälsa (Guvå & Hylander, 2017). Här nedan redovisas olika delar från det 

forskningsprojektet. 

Inom ramen för projektet studerades vilka föreställningar som fanns inom elevhälsan och 

bland skolpersonal på elevhälsans arbete. Guvås (2010) studie visar att det finns stora 

skillnader i elevhälsans retorik och praktik. Olika professioner inom elevhälsan beskrev att de 

såg elevhälsans arbete som främjande utifrån ett salutogent perspektiv och utveckla det friska 

hos eleverna till skillnad från tidigare synsätt som fokuserat på elevers problem. Elevhälsans 

personal ville att både generella och särskilda insatser skulle utgå från vad som fungerar och 

främjar hälsa. Generella insatser av elevhälsan sågs som en möjlighet att främja goda 

lärmiljöer och trygghet ute på skolan, men också i form av olika temadagar som belyste 

vikten av kost, hälsa och sömn. Individinriktade åtgärder skulle utgå från elevens styrkor som 

skulle förstärkas i undervisningen. Samtidigt visar studien att elevhälsan i sitt praktiska arbete 

utgår från ett patogent perspektiv, där individinriktade åtgärder sätts in efter att elever 
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uppvisat svårigheter, exempelvis inte nått kunskapsmålen i olika ämnen. Även på gruppnivå 

är åtgärderna proaktiva och utgår ofta från att ett riskbeteende uppmärksammats, till exempel 

att andelen elever som röker på skolan har ökat och därför genomförs temadagar om rökning 

(Guvå, 2010, se även Guvå & Hylander 2012). Studier visar också att det bland lärare och 

inom elevhälsans personal finns svårigheter att skilja på vad som räknas som förebyggande 

och vad som är främjande elevhälsoarbete (Hylander, 2011).  

Elevhälsans organisation 

Höög (2014) såg i sin intervjustudie av elevhälsopersonal-, lärare och rektorer, att elevhälsans 

organisation kan variera stort från kommun till kommun och från skola till skola. 

Förutsättningarna varierar utifrån kommunstorlek och skolstorlek. En del kommuner 

organiserar sin elevhälsa som en helt centralt placerad verksamhet, där elevhälsans 

professioner arbetar på uppdragsförfrågningar från skolor. I många verksamheter består 

elevhälsans organisation av en delad verksamhet, där en del av elevhälsans verksamhet är 

placerad ute på skolorna och en del centralt placerad. Den del av elevhälsan som är placerad 

ute på skolorna leds av rektorer. I den organisationen finns oftast skolsköterska, 

specialpedagogisk kompetens och kurator representerade. Skolpsykologer och skolläkare är 

anställda av en central organisation, eller så hyrs dessa professioner in från andra vårdgivare. 

Studien visar att det finns en distansering mellan en centralt placerad elevhälsa och rektorer 

och lärare ute i skolorna. Många lärare upplever att de lämnar över ärenden till elevhälsan och 

att de sedan inte är delaktiga i processen. Oftast tar utredningarna lång tid och återkopplingen 

från elevhälsan drar ut på tiden eller uteblir helt. Den centrala elevhälsan i sin tur upplever att 

skolor lämpade över eleverna på dem med förväntningar att de ska ta över problemen.  

Studien visar även att det är svårt för en centralt placerad elevhälsa att vara delaktig i 

skolornas vardagsarbete och i det främjande och förebyggande hälsoarbetet. Skolpersonal 

upplever i sin tur att den centrala elevhälsan inte tar till vara på det arbete som skolan redan 

gjort i ett elevärende och känner att detta arbete är bortkastat. De upplever också att de inte får 

stöd av en centralt placerad elevhälsa för hur de ska arbeta vidare ute i skolan för att stötta 

elever som elevhälsan gjort utredningar på (a.a.). 

Även Hylander (2018) såg i sin studie av loggboksanteckningar från elevhälsoteam att det är 

en utmaning för elevhälsoteamen att organisera sin verksamhet så att centralt placerade 

professioner i elevhälsan kan delta i skolans främjande och förebyggande elevhälsoarbete. 

Lärares uppfattningar av elevhälsan 

Flera tidigare studier visar att det kan uppstå ett slags ”vi och dem” mentalitet mellan 

elevhälsoteam och lärare. Elevhälsans personal upplever att lärare vill lämna över eleverna till 

dem, samtidigt som lärarna ute på skolor upplevde att det inte finns något samarbete mellan 

elevhälsan och lärarna (Hjörne, 2018; Hylander, 2018; Guvå & Hylander, 2012). Lärare 

känner sig ofta ensamma i sitt uppdrag att ta hand om elever som inte når olika kunskapskrav, 

eller som inte mår bra (Guvå & Hylander, 2012). Lärare upplever också att elevhälsan är 

något de inte tillhör, ett team som står utanför den ordinarie verksamheten. Lärare pratar 

sällan om de olika professionerna i elevhälsan, utan refererar till dem som elevhälsan. Det 

som spelar en stor roll för lärarnas upplevelse är om elevhälsans personal finns tillgänglig på 
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skolan. De professioner som oftast har ett eget kontor på skolan, skolsköterskor, 

specialpedagog och skolkurator är också de som lärarna har mest kontakt med och som 

fungerar som länk till övriga elevhälsan (Hylander, 2011). Hylander (2011) såg också i sin 

studie att lärare främst uppfattar elevhälsoteamet som ett ställe där problem lyfts med en 

förväntan om att teamet ska lösa problemet utan lärarens medverkan. 

Trots att elevhälsan har som mål att arbeta tillsammans med läraren för att erbjuda främjande 

insatser, så visar studier att arbetet i realiteten oftast består av elevinriktade insatser, så som 

utredningar av elever och enskilda elevsamtal. Som orsak till detta anger elevhälsans 

deltagare att lärare har svårt att byta perspektiv i synen på elevers svårigheter och på 

elevhälsans arbetsuppgifter (Guvå & Hylander, 2012). 

Utifrån en granskning av de uppdragsförfrågningar som kommit in till Specialpedagogiska 

skolmyndigheten startades utbildningen ”Att utveckla elevhälsan”. Kursen vänder sig till 

elevhälsoteam som vill utveckla sitt elevhälsoarbete. I en studie av deltagande elevhälsoteams 

dokumentation, uppger flera deltagare att ute på skolorna ofta finns en distans mellan 

skolornas elevhälsoteam och övriga lärare samt att det finns en önskan att lärare ska vara mer 

involverade i elevhälsans arbete med att utveckla ett förebyggande och främjande 

elevhälsoarbete. Studien visar också att det finns en stor skillnad i de visioner som 

elevhälsoteamen hade i början av kurstiden och det faktiska arbete som deltagarna påbörjade 

under kursens gång. Många deltagande team beskriver i sina tidiga planer att de vill arbeta 

med öppna elevhälsomöten för att övrig personal i skolan och kunna konsultera 

elevhälsoteamet i ett tidigt skede. Teamen hade också visioner om att involvera hela 

skoldagen med raster och fritids i hälsoarbetet utifrån salutogent förhållningsätt. Ändå valde 

de flesta av de deltagande teamen att inte utveckla detta när arbetet skulle konkretiseras ute på 

skolorna. Många team valde istället att utarbeta tydligare rutiner för elevhälsoteamens 

rollfördelning, dokumentation och rutiner (Hjörne, 2018).   

Många elevhälsoteam saknar också en gemensam bild eller ett gemensamt mål för skolans 

elevhälsoarbete. Elevhälsoteamen upplever att det är svårt att engagera lärare i arbetet med att 

utveckla en förebyggande och främjande elevhälsa. Studien visar även att de skolor som 

involverar lärare i elevhälsans arbete, genom att delta i arbetslagsmöten och med öppna 

elevhälsoteamsmöten, ofta saknar ett tydligt beskrivet syfte för de insatserna (Hjörne, 2018). 

Även om det i skollagen inte utrycks att rektor ska ingå i elevhälsan så har rektor en 

betydande roll för hur skolor bedriver ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete. 

Forskning visar att rektor i sin roll som chef för skolor och även delar av elevhälsans 

kompetenser har möjlighet att påverka på vilket sätt elevhälsan organiserar sitt samarbete med 

skolans personal (Törnsén, 2018). Törnsén såg i sin studie av rektorers loggboksanteckningar 

från deltagande rektorer i SPSM´s kurs att höja skolans elevkompetens, att flera rektorer inte 

riktigt inser vilken viktig roll de som rektorer har i skolans elevhälsoarbete. Flera rektorer 

som deltog i kursen såg det inte som sitt ansvar att leda skolans elevhälsoteam. Studien visar 

också att det finns stora utmaningar för rektorer i arbetet med att utveckla skolors 

elevhälsoarbete. Rektorer behöver exempelvis utveckla sambandsarenor där lärare och 

elevhälsans professioner utvecklar skolans elevhälsoarbete. Rektor, elevhälsans professioner 
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och lärare behöver även utveckla en samsyn i vad som uppfattas som främjande och 

förebyggande elevhälsoarbete på skolan (a.a.). Forskning visar också att rektorer vid 

framgångsrika skolor lägger stor vikt vid att vara delaktiga i att utveckla skolans lärande, 

måluppfyllelse och utvecklande av skolans sociala mål.  Dessa rektorer lägger stor vikt på att 

delta i skolans verksamhet genom att kommunicera verksamhetens mål med skolans personal, 

göra klassrumsbesök och delta i analyser av skolans resultat (Törnsén 2009). 

Specialpedagogens roll 

I examensförordningarna (SFS 2011:688) till specialpedagog och speciallärare finns mer 

likheter än skillnader. Båda yrkesgrupperna ska arbeta med att leda utvecklingen av det 

pedagogiska arbetet så att utbildningen blir tillgänglig för alla elever. Specialläraren förväntas 

också ha kunskaper om betygsättning och vara kvalificerad samtalspartner i frågor som rör 

det speciella kunskapsområdet. Speciallärarens utredningar förväntas vara på individnivå och 

specialpedagogen förväntas mer göra utredningar på grupp och organisationsnivå (Göransson, 

Lindqvist, Klang, Magnusson, Nilholm, 2015). 

Ahlefeld Nisser (2014) såg i sin studie av rektorers, specialpedagogers och speciallärares 

uppfattningar om olika roller och uppdrag, att det finns bland specialpedagoger en varierad 

uppfattning om uppdraget, vilket tolkades som att det fanns varierande föreställningar vad 

specialpedagogik är. Specialpedagoger uppfattar sitt uppdrag som att det handlar om att 

utveckla lärmiljöer som gör det möjligt att arbeta för en likvärdig utbildning för elever i 

behov av särskilt stöd. Studien visar på stora skillnader hur detta uppdrag ska utföras och hur 

specialpedagogens anställning ska vara utformad. Även om specialpedagoger poängterar 

behovet att finnas nära verksamheten, tolkas detta på olika sätt. En del lärare och 

specialpedagoger anser att specialpedagoger bör vara centralt anställda och arbeta mot skolor 

utifrån olika uppdrag genom observationer och att handleda olika personalgrupper. Andra 

lärare, specialpedagoger och rektorer, anser att specialpedagogerna bör vara anställda ute på 

skolorna för att där handleda i frågor som rör organisation och pedagogisk miljö. Rektorer har 

också förväntningar på att specialpedagoger deltar i undervisning av elever (a.a.). 

Bladini (2004) såg i sin studie att specialpedagoger betonar vikten av att arbeta förebyggande 

genom att verka som en kvalificerad samtalspartner mot skolledning i organisationsfrågor. 

Specialpedagoger i studien angav att ett viktigt förebyggande arbete var att kontinuerligt 

handleda arbetslag i organiserade samtal om pedagogiska frågor.  

Göransson et.al (2015) såg i sin studie om specialpedagogers och speciallärares 

arbetsuppgifter att båda yrkesgrupperna utgick från ett tydligt relationellt perspektiv, där 

svårigheter hos en elev uppstår som en konsekvens av miljön. Specialpedagogerna i studien 

angav att en stor del av deras arbetsuppgifter var att bedriva rådgivning och konsultation till 

kollegor och arbetslag, samt att bedriva skolutveckling och vara kvalificerad samtalsledare. 

Studien visar även att den största delen av speciallärarnas arbetstid går åt till att undervisa 

individuellt men även i mindre grupper. Specialpedagogers samverkan med elevhälsa, 

föräldrar och andra instanser så som socialtjänst och ungdomspsykiatrin utgör också en stor 

del av arbetet. Även om konsultation och rådgivning av personal är en arbetsuppgift för 

specialpedagoger så upptar det inte stor del av den totala arbetstiden. Mest varierande 
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arbetsuppgifter fanns hos specialpedagoger anställda på grundskolor. Studien visar att 

specialpedagoger och speciallärare, tydligare än rektorer och skolhuvudman, ansåg att orsaker 

till skolproblem fanns att finna i skolans miljö, snarare än som svårigheter hos enskilda 

elever. Därför ansågs behovet av diagnos inte vara lika relevant för att eleven ska få rätt till 

särskilt stöd. Ett av de arbetsområden som specialpedagoger helst önskar att arbeta med är att 

arbeta med att förebygga skolproblematik (a.a.). 

Specialpedagogens roll i skolan är varierad och ute på skolor finns det förväntningar att 

specialpedagogen förväntas vara en expert som lärare kan lämna över sina problem till. Att en 

förväntan på en expertroll finns är inte konstigt med tanke på att utbildningen ligger som en 

påbyggnadsutbildning. Även skolledning har förväntningar på specialpedagogen. Dessa 

förväntningar kan många gånger vara motsägelsefulla utan riktig kunskap om 

specialpedagogens utbildning (Bladini, 2004; Hylander, 2011). Studien visar också att många 

specialpedagoger upplever det svårt att utföra sitt arbete så som de tänkt när de avslutade sin 

utbildning. Uppdraget förändras i och med att lärare och rektorer har olika föreställningar om 

hur uppdraget ska utföras (Ahlefeld Nisser, 2014). 

Takala & Ahl (2014) såg i sin kvantitativa enkätstudie, att svenska speciallärarna och 

specialpedagogernas arbeten inte skiljer sig så mycket åt. Specialpedagoger har ett större 

samarbete med andra yrkesprofessioner så som psykologer och ingår oftare i 

tvärprofessionella team. Både speciallärare och specialpedagoger uppger att tiden inte räckte 

till för att ge handledning till lärare i den mån de önskar. Många speciallärare bedriver 

individinriktad specialundervisning, specialpedagoger deltar i större utsträckning i olika 

utvecklingsarbeten och har ett närmare samarbete med rektorer i att bedriva skolutveckling 

(a.a.). 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Till grund för studiens analys ligger ett relationellt specialpedagogiskt perspektiv med 

utgångspunkt på Asperlins modell för den relationella specialpedagogikens brännpunkt. 

Relationellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt har valts utifrån att elevhälsans arbete ska 

genomsyra skolans pedagogiska, sociala och fysiska miljö (SOU 2002:121). Detta 

resonemang utgår från ett relationellt perspektiv.  

Relationellt perspektiv 

Specialpedagogisk forskning har traditionellt utgått från ett kompensatoriskt perspektiv 

(Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Perspektivet tar sin utgångspunkt i en medicinsk 

och psykologisk tradition där fokus ligger på att diagnostisera och kompensera brister hos 

eleven. Som kritik mot denna forskning har ett relationellt uppkommit där fokus flyttats från 

individen till andra faktorer så som skolors lärmiljö och sociala orättvisor (Nilholm, 2012). 

Med detta som utgångspunkt studeras hur samhället eller skolan kan förändras för att skapa 

inkludering, jämlikhet och ur ett demokratiskt perspektiv. Fokus ligger på att studera hur 
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miljöer kan skapar problem och hantera olikheter. Skolproblem uppstår enligt detta perspektiv 

i mötet mellan eleven och den omgivande miljön(Nilholm, 2005). 

I ett relationellt perspektiv blir interaktionen och samspelet med omgivning och pedagogik 

viktig. Elevers svårigheter i skolan ses som något som sker i samspel med relationer till 

omgivningen. Det talas om elever i svårigheter istället för elever med svårigheter 

(Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Specialpedagogiska fenomen studeras med 

fokus utifrån sociala och organisatoriska sammanhang, samtidigt som sammanhang mellan en 

rad olika relationer i olika nivåer inkluderas (Aspelin, 2013). I verksamheten blir det viktigt 

att se vad som sker runt eleven istället för att söka svårigheter hos eleven. Synsättet förutsätter 

också att förändringar i miljön runt eleven kan påverka elevers möjligheter att nå uppsatta mål 

(Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). 

Den svenska föreställningen om en skola för alla utgår från ett relationellt perspektiv 

(Aspelin, 2013). När man ser på specialpedagogik ur ett relationellt perspektiv blir 

tidsaspekten viktig. Ett relationellt perspektiv kan kräva stora strukturella omorganiseringar 

kring miljön runt specialpedagogiska problem och att det krävs långsiktiga förändringar som 

kan sträcka sig över flera terminer. Detta tar med andra ord tid och ger inte snabba lösningar 

på akuta problem, vilket medför att arbete kan stöta på motstånd (Emanuelsson, Persson & 

Rosenqvist, 2001).  

Ett relationellt perspektiv ser kontext och miljöberoende problem som det som skapar 

svårigheter för elever. Detta medför att det blir extra intressant att studera den ordinarie 

undervisningen i en skola, eftersom specialpedagogiska förändringar i en elevs miljö skapar 

förändringar i hela skolans pedagogiska miljö (Rosenqvist, 2007). Som en konsekvens av ett 

relationellt perspektiv på specialpedagogik bör fokus för specialpedagogik flyttas från att 

studera enskilda individens tillkortakommanden till att studera relationer mellan individ och 

miljö på grupp-, organisations och samhällsnivå (Ahlberg, 2007). 

Aspelin (2013) vill sätta fokus på specialpedagogisk forskning utifrån den relationella 

specialpedagogikens brännpunkt och utgår från att människan lever och verkar i konkreta 

möten mellan människor. Modellen (se figur1 sid 19) används för att förklara olika 

analysnivåer. 
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Figur 1. Aspelins modell för den relationella specialpedagogikens brännpunkt. (Aspelin, 

2013, Figur 1 sid 186). 

Aspelin beskriver att kärnan i modellen är de hinder och möjligheter som eleven ställs inför i 

mötet med omvärlden som står i fokus. Svårigheter uppstår i en viss relationell situation och 

centralt blir då vilka möjligheter eleven har att vara delaktig i den situationen. På individnivå 

beaktas vilka tankar, känslor och beteenden som uppstår när eleven förhåller sig till en viss 

undervisningssituation. Den sociala nivån uppmärksammar hur klasser och grupper är 

sammansatta. Vilka normer och kommunikationsmönster som uppstår i klassrummet och på 

vilket sätt det påverkar elevens sätt att vara delaktig. Organisationsnivån beaktar de faktiska 

ramar som finns i skolan som organisation. Där blir frågor som vad inkludering och 

exkludering innebär för elever viktig. Den samfälliga nivån påverkas av skolans ideologiska 

styrning (Aspelin, 2013).   

Kritik mot relationellt perspektiv 

Kritik har riktats mot att relationellt perspektiv på specialpedagogik inte uppmärksammar 

undervisningens ämnesdidaktik och låter undervisningens utvecklande av ett bra 

ämnesinnehåll bli sekundärt. Något som förespråkare för perspektivet tillbakavisar. De hävdar 

att det inte finns något motsatsförhållande i att utveckla ett bra ämnesinnehåll och synen på 

relationens betydelse för undervisningen (Aspelin, 2017). Det relationella perspektivet på 

specialpedagogik stämmer väl överens med skolans styrdokument som förordar en syn där en 

inkluderande skola ses som normen. Detta medför enligt kritikerna att den specialpedagogiska 

forskningen ur ett relationellt perspektiv alltför lite kritiskt granskar styrdokumentens 

intensioner, något som leder till att allt för lite forskning behandlar hur detta implementeras 

och kan fungera i skolors verksamhet (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). 
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Metod  
I följande avsnitt beskrivs och argumenteras för studiens val av forskningsmetod och metod 

för datainsamling. Efter detta finns en beskrivning över hur studien i sin helhet genomförts 

från val av datainsamling till analys av data. Avslutningsvis förs en diskussion som behandlar 

studiens tillförlitlighet och äkthet. 

Metodansats 

Eftersom studiens syfte är att beskriva och analysera specialpedagogers och lärares 

erfarenheter och uppfattningar om hur skolors elevhälsoteam bedriver ett förebyggande och 

främjande elevhälsoarbete samt specialpedagogens roll i detta uppdrag, har en kvalitativ 

forskningsansats använts. Den kvalitativa forskningsmetoden sätter fokus på att beskriva 

personers erfarenheter och upplevelser. I den kvalitativa studien läggs fokus mer på ord än på 

siffror.  Den kvalitativa forskningen vill skapa en förståelse för hur olika fenomen uppfattas 

och baseras på individers olika tolkningar av dessa (Bryman, 2016). I den här studien 

undersöks lärares och specialpedagogers upplevelser och erfarenheter av elevhälsoteams 

främjande och förebyggande elevhälsoarbete vilket motiverar en kvalitativ metod. Renstam & 

Wästerfors (2015) beskriver att en kvalitativ forskningsmetod kan motiveras när ett specifikt 

socialt sammanhang, exempelvis en särskild yrkeskår, ska studeras eller när man vill 

undersöka hur människor, institutioner och organisationer framträder för varandra. 

 

I studien har en abduktiv ansats främst använts. Abduktion har inslag av både induktion och 

deduktion. Frejs och Thornberg (2015) skriver att det är vanligt att studier innehåller både 

induktion och deduktion.  Abduktion handlar om att välja eller konstruera en hypotes som 

förklarar ett enskilt empiriskt fall eller en uppsättning data bättre än andra teorier (Frejs & 

Thornberg, 2015 sid 27). Frejs och Thornberg (2015) beskriver också att de slutsatser som 

dras vi abduktion är provisoriska och revideras när ny data eller bättre hypoteser 

framkommer. Den här studien har främst en abduktiv ansats då studien både vill beskriva 

informanternas upplevelser och erfarenheter, men även influerats av Aspelins modell för den 

relationella specialpedagogikens brännpunkt i analysarbetet. 

 

Kvalitativ intervju 

För att besvara studiens forskningsfrågor har en kvalitativ intervjustudie använts. Kvale & 

Brinkman (2014) beskriver att en kvalitativ forskningsintervju försöker förstå världen från 

intervjupersonens synvinkel och utifrån dess erfarenheter. Bryman (2016) beskriver att 

kvalitativ intervju är den mest använda metoden när det gäller kvalitativa studier.  Kvalitativa 

intervjuer lägger fokus på att beskriva den intervjuades erfarenheter och upplevelser (Bryman, 

2016).  

Bryman (2016) beskriver vidare att i kvalitativa intervjuer kan intervjuaren avvika från den 

ursprungliga intervjuguiden, vilket ger en möjlighet att upptäcka nya saker under intervjun. 

Eftersom den här studien utgår från lärares och specialpedagogers erfarenheter och 

uppfattningar kring förebyggande och främjande elevhälsoarbete kan en kvalitativ 

forskningsintervju som metod ge svar på detta. Intervjuerna var semistrukturerade och utgick 
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från bestämda ramar (se bilaga 1). Bryman (2016) beskriver att en semistrukturerad intervju 

utgår från en intervjuguide med tema som ska beröras, men där intervjuaren kan hoppa i 

ordningen och nya frågor kan tillkomma utifrån intervjupersonens svar.   

Frågorna i intervjun utgick från bestämda ramar och frågeställningarna var öppna. Frågorna 

följdes upp med följdfrågor för att få en djupare inblick i de intervjuades uppfattningar och 

erfarenheter. Bryman (2016) beskriver att detta är en av styrkorna med den kvalitativa 

intervjun. Han betonar också att det i kvalitativa intervjuer är önskvärt att låta intervjun röra 

sig i olika riktningar eftersom det ger kunskap om intervjupersonens upplevelser.  

Urval  

Urvalet av informanter gjordes utifrån att studiens syfte skulle kunna besvaras. Kvale & 

Brinkman (2014) beskriver att i den kvalitativa intervjun är det viktigt att intervjupersonerna 

kan besvara forskningsfrågorna genom att de har egna erfarenheter i ämnet. Eftersom studiens 

syfte var att beskriva lärares och specialpedagogers erfarenhet av skolors elevhälsoteams 

förebyggande och främjande elevhälsoarbete, så har deltagande skolor valts utifrån att de har 

specialpedagoger anställda och som ingår i skolans elevhälsoteam. De lärare och 

specialpedagoger som deltog i studien har således erfarenhet av skolors elevhälsoarbete. Valet 

att intervjua specialpedagoger gjordes utifrån studiens syfte, men också utifrån att 

specialpedagogisk kompetens ska ingå i elevhälsan. Specialpedagoger har ofta den rollen i 

elevhälsoteamen och har kunskap om förebyggande och främjande elevhälsoarbete. Valet att 

även intervjua lärare är att de kan ge en bild av hur elevhälsans förebyggande och främjande 

arbete uppfattas bland dem ute i skolans verksamhet. 

Samtliga informanter som deltar i studien arbetar på skolor som ligger i samma kommun. 

Detta var ett medvetet val då jag ville att alla skolor skulle ha samma kommun som 

huvudman och liknande förutsättningar utifrån kommunens organisation av elevhälsan. Valet 

av kommun var ett bekvämlighetsurval (Bryman 2016) och gjordes utifrån att den ligger nära 

vilket underlättar genomförandet av studien. 

Kontakt togs via mail med åtta specialpedagoger i kommunen. Specialpedagoger från tre 

skolor svarade att de var intresserade och ville delta. Ett missivbrev skickades därpå ut till 

lärare på de skolor där specialpedagogerna som tackat ja arbetar (se bilaga 2). Lärare valdes ut 

utifrån att de ville delta. Sju lärare anmälde sitt intresse och sex av dessa valdes utifrån 

kriteriet att det skulle bli en jämn fördelning av lärare från de tre skolorna. Tanken var att det 

skulle vara två lärare från varje skola, men på en av skolorna uppstod ett oväntat förhinder 

och därför intervjuades bara en lärare där. 

De skolor som ingick i studien var en f-6 skola med ca 120 elever. En f-9 skola med ca 300 

elever och en större f-9 skola med ca 500 elever. 

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes i ett ostört rum ute på de tre olika skolorna, detta för att skapa en 

trygg och tillitsfull miljö. Bryman (2016) betonar vikten av att intervjuerna sker i en trygg 

miljö. Innan intervjuerna startade återgavs syftet med intervjun och informanterna 
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informerades åter om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 

intervjun, samt att deras deltagande skulle avidentifieras. Samtliga informanter gav samtycke 

till att intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon. Att intervjuerna spelades in gjorde 

att intervjuarens hela fokus kunde läggas på att lyssna in svaren och utifrån detta ställa 

följdfrågor. Frågorna ställdes utifrån intervjuguiden, men inte alltid i samma ordning utan 

ändrades utifrån de svar som informanterna gav. Trost (2010) beskriver att i den kvalitativa 

intervjun ska ordningen på intervjufrågorna i möjligaste mån styras av den intervjuade. 

Intervjuerna tog i genomsnitt 45 minuter att genomföra. När intervjun var klar överfördes 

ljudfilen till en personlig dator och ljudfilen raderades från telefonen. 

Dataanalys 

Kort efter att intervjuerna gjorts lyssnades intervjuerna igenom och transkriberades. 

Transkribering är ett tidskrävande arbete men gjordes ändå ordagrant, så när som några 

mindre språkliga justeringar. I samband med att intervjuerna transkriberades utvecklades en 

förtrogenhet med materialet. Renstam & Wästerfors (2015) betonar vikten av att vara förtrolig 

med materialet. Detta görs genom att material studeras vid flera olika tillfällen. Efter 

transkriberingen avlyssnades intervjuerna en gång till och eventuella misstag i urskrifterna 

korrigerades. Eftersom transkriberingarna gjordes nära inpå intervjuerna och påbörjades innan 

alla intervjuer var klara bidrog också detta till att utveckla de kommande intervjuerna. 

Bryman (2016) beskriver att analys och insamling av material samspelar. Efter 

transkriberingen skrevs alla intervjuer ut på papper, ett omfattande material.   

Transkriberingarna lästes om flera gånger och ljudfiler avlyssnades flera gånger. Även om 

detta var ett tidskrävande arbete så underlättade detta analysen av intervjuerna. Renstam & 

Wästerfors (2015) betonar vikten av att umgås med materialet och därigenom påbörja en 

sortering så analytikern kan lära sig hitta i materialet, få grepp om originella detaljer och 

undvika klichémässiga sorteringar.  

Efter det påbörjades ett omfattande arbete att systematiskt analysera intervjuerna. 

Transkriberingarna granskades noggrant och färgkodades utifrån forskningsfrågorna. 

Transkriberingarna kodades också utifrån relationellt specialpedagogiskt perspektiv. 

Ovidkommande material sorterades bort. Efter att materialet färgkodats fortsatte en analys av 

materialet som liknar den meningsanalys som Kvale & Brinkman (2014) beskriver. Utifrån 

vad informanterna svarat på frågeställningarna gjordes en koncentrering av meningen i svaret. 

Utifrån de teman som framkom sorterades materialet upp i nya teman med utgångspunkt från 

forskningsfrågorna. Informanternas svar analyserades också utifrån specialpedagogernas svar 

och lärarnas svar för att upptäcka likheter och skillnader mellan yrkesgrupperna. Information 

som representerar olika skolor analyserades också för att upptäcka skillnader mellan dessa. 

Etiska överväganden 

Studien har utförts utifrån vetenskapsrådets (2017) allmänna råd om god forskningssed. 

Informanterna har både i ett missivbrev och före intervjun informerats om frivilligheten att 

delta och att de när som helst kan välja att avbryta intervjun. I och med att informanterna 

självmant accepterat att delta så har samtycke getts. Informanterna har också informerats både 

skriftligt och muntligt om studiens syfte och användningsområde, det vill säga ett 
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examensarbete på specialpedagogprogrammet vid Umeå universitet. Informanternas integritet 

har skyddats genom att alla personuppgifter och uppgifter om skola och kommun har 

avidentifierats, samt att ljudfiler och annat material förvarats på ett säkert sätt. Information 

om detta har också delgivits informanterna innan intervjuerna påbörjades samt att de ska 

förstöras så fort studien färdigställts (SFS 2003:460).   

Studiens trovärdighet och överförbarhet 

I studien används begreppen trovärdighet och överförbarhet istället för intern validitet, 

reliabilitet och extern validitet. Bryman (2016) beskriver att begreppen trovärdighet och 

äkthet passa bättre vid kvalitativa studier.  

Under hela studien har en strävan varit att återge hela studiens resultat på ett trovärdigt sätt.   

Studiens metod, teori och resultatdel återges så exakt som möjligt. Det finns alltid en risk i 

kvalitativa intervjuer att intervjuaren kan ha påverkat informanternas svar, den så kallade 

intervjueffekten (Bryman, 2016). För att undvika detta har frågorna i intervjun varit öppna. 

Bryman (2016) beskriver att öppna frågor minskar risken för att intervjuaren via ledande 

frågor påverkar informanternas svar. Vid insamling av data har studien strävat efter att 

informanterna ska känna sig trygga att uppge ärliga svar. Att spela in intervjuer kan vara en 

risk då detta kan medföra att informanterna känner en osäkerhet, vilket kan påverka deras svar 

(Bryman, 2016). För att undvika detta informerades informanterna i förväg om att intervjun 

skulle spelas in. Alla informanter godkände detta och ingen verkade besvärad av att intervjun 

spelades in. Att intervjuerna spelades in kan också ha medverkat till att öka intervjuns 

trovärdighet, då detta gör det möjligt att lyssna på och studera informanternas svar vid 

upprepade tillfällen.  För att öka studiens trovärdighet transkriberades intervjuerna ordagrant 

för att återge en så korrekt bild som möjligt. Ljudfiler och transkriberingar av intervjuer har 

också studerats vid flera tillfällen för att öka studiens trovärdighet.  

Studiens överförbarhet får ses med försiktighet då antalet informanter är få, endast tre 

specialpedagoger och fem lärare. Att informanter från endast tre olika skolor studerades och 

att alla skolor tillhörde samma kommun minskar studiens överförbarhet. Bryman (2016) 

beskriver att kvalitativ forskning kan vara svår att generalisera. Kvalitativ forskning påverkas 

alltid av kontextuella faktorer. Delar av den här studien bör ändå kunna överföras till andra 

sammanhang då delar av studiens resultat överensstämmer med tidigare forskning. Studien 

har även inslag av kontextuella beskrivningar för att ge läsaren möjlighet att själv avgöra om 

resultatet kan överföras till liknande situationer. 

 

Resultat 

I följande avsnitt beskrivs resultatet av studiens åtta intervjuer med specialpedagoger och 

lärare från tre olika skolor. Resultatet struktureras utifrån studiens forskningsfrågor. Flera 

underrubriker har skapats till forskningsfrågorna. Underrubrikerna utgår från olika kategorier 

som upptäcktes i analysen av studiens data. Lärares och specialpedagogers erfarenheter och 

upplevelser har blandats i texten med utgångspunkt att uppmärksamma likheter och skillnader 

i de olika professionernas svar. Resultatet beskriver också likheter och skillnader mellan de 
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olika skolorna. Informanterna namnges som specialpedagog ett, två och tre samt lärare ett, 

två, tre, fyra och fem.  

Vilka uppfattningar och erfarenheter har lärare och 

specialpedagoger av ett förbyggande och främjande 

elevhälsoarbete 

Svårigheter att skilja på förebyggande och främjande elevhälsoarbete 

I studien framgår att lärare men även att specialpedagoger tycker det är svårt att skilja på vad 

som är ett främjande eller förebyggande elevhälsoarbete. Alla lärare utom en uppger att de 

inte kan beskriva vilken skillnaden är mellan förebyggande och främjande elevhälsoarbete. En 

lärare säger. Jag tycker att det är svårt att dra en skillnad mellan förebyggande och 

främjande, det går för mig in i varandra. (Lärare 2). En specialpedagog tycker att hon inte ser 

någon vits med att skilja på de två begreppen eftersom båda handlar om att skolan försöker 

göra allt den kan för att elever inte ska hamna i situationer som de inte klarar av. Både 

specialpedagoger och lärare som kan kopplas till två skolor menar att det ute på skolan och i 

de kontakter som elevhälsan har med övrig personal på skolan inte använder de olika 

begreppen förebyggande och främjande elevhälsoarbete. En av lärarna säger: Vi pratar inte i 

de här termerna på min skola, varken lärare eller elevhälsan (Lärare 3)  

Flera lärare som medverkar i studien tycker att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet 

går in i varandra, vilket gör det svårt att veta vad som är vad. Som exempel anger en lärare att 

om skolor i tid får vetskap om saker som gör att elever inte är trygga i skolan kan de sätta in 

olika åtgärder för att öka elevernas trygghet och då kommer skolan ha trygga elever vilket är 

hälsofrämjande. Resonemanget att förebyggande och främjande elevhälsoarbete går in i 

varandra uppges även, enligt lärarna när det gäller att i tid upptäcka elever som riskera att få 

svårigheter att nå kunskapsmål i olika ämnen. 

På en av skolorna uppger både specialpedagog och en lärare att de på skolan under sista året 

börjat prata mera om begreppen förebyggande och främjande elevhälsoarbete. Detta görs 

genom att elevhälsan pratar om begreppen på konferenser, i arbetslagen, vid utvärderingar 

och planering av verksamheten. Specialpedagogen säger att även om de lyfter begreppen mera 

nu så är hen ändå osäker på om de skiljer på vad som är vad. Istället blir det att de pratar om 

förebyggande och främjande elevhälsoarbete som en sak. 

Specialpedagoger och lärares erfarenheter av främjande elevhälsoarbete 

Även om begreppet främjande elevhälsoarbete inte används av lärare så uppger de att de har 

erfarenhet av främjande elevhälsoarbete. Flera lärare säger att de tror att det bland lärarna på 

skolan bedrivs mycket förebyggande och främjande elevhälsoarbete även om de inte nämner 

de begreppen. En lärare berättar: 

När det gäller främjande elevhälsoarbete så tror jag att det görs mycket ute 

bland personal på skolan men vi tänker inte på det som främjande och 

förebyggande elevhälsoarbete. Vi pratar mera om att vi vill att eleverna ska 
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ha det bra och trivas på skolan och därför gör vi olika aktiviteter, till 

exempel samarbetsövningar som vi tror leder till detta.( Lärare 3) 

Det finns flera sätt som de lärare och specialpedagoger som deltar i studien delar upp det 

främjande elevhälsoarbete på. De tycker att ett främjande elevhälsoarbete kan vara allmän 

undervisning om goda levnadsvanor så som kost, sömn och motion. De säger också att ett 

främjande elevhälsoarbete kan vara olika aktiviteter som skolor bedriver för att öka alla 

elevers välbefinnande.  

Främjande elevhälsoarbete genom organiserad rastaktivitet 

Alla informanter beskriver organiserade rastaktiviteter som ett exempel på främjande 

elevhälsoarbete. En av skolorna har fått sin skolgård renoverad och beskriver att den nya 

skolgården inbjuder till lek, rörelse och utevistelse för elever långt upp i åldrarna och att detta 

är hälsofrämjande. En annan specialpedagog beskriver att idrottslärarna på skolan är mycket 

involverade i att förbättra elevernas möjlighet till rörelse under raster och att de också 

erbjuder aktiviteter i idrottshallen under raster. Att skolan lägger in rörelse under lektionerna 

ser två lärare som främjande elevhälsoarbete, då de menar att många elever behöver röra på 

sig för att kunna ta till sig undervisning.  

Alla lärare i studien säger att bra raster med organiserade rastaktiviteter kan kopplas till ett 

främjande elevhälsoarbete även ur sociala aspekter. En lärare säger: Att vi har organiserade 

rastlekar ser jag som ett främjande arbete, det gör att det alltid finns något för eleverna att 

göra och några att vara med på rasten, det är viktigt socialt. (Lärare 5). En specialpedagog 

berättar att de inom elevhälsan just nu arbetar med att få till bättre raster för elever som vill ta 

det lite lugnare och som har ett behov av att få vara i miljöer där det inte är lika mycket 

aktivitet. Elevhälsan undersöker just nu om det finns några lämpliga lokaler på skolan för 

detta.  

En specialpedagog betonar att det inte räcker att skolor har lärare ute som rastvakter för att det 

ska vara ett främjande arbete. Hen beskriver att om eleverna ska tycka att det är viktigt och 

roligt att röra på sig på rasterna så måste de vuxna som finns ute delta i aktiviteter och visa att 

de tycker att rörelse är roligt och viktigt. 

Främjande elevhälsoarbete för att bygga relationer på skolan 

Att elever upplever sig trygga på skolan beskriver alla informanter som mycket viktigt för 

elevernas hälsa. Främjande aktiviteter som skapar gemenskap mellan elever på skolan ser 

lärarna på en av skolorna som en del i det främjande hälsoarbetet. Ett exempel på vad som 

beskrivs som en främjande aktivitet är skolans faddersystem som bidrar till att skapa kontakt 

mellan yngre och äldre elever. På den skolan anordnar även äldre elever friluftsdagar för 

yngre elever, något som lärarna som kan kopplas till denna skola beskriver som ett 

hälsofrämjande arbete. 

Flera av lärarna och alla specialpedagoger betonar att de ser skapandet av goda relationer 

mellan elever samt mellan elever och lärare som viktigt för att elever ska må bra. Två 

specialpedagoger beskriver att deras skolor prioriterat detta arbete genom att ha mycket 
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personal ute i de miljöer där elever rör sig, både för att skapa trygghet och för att förhindra att 

problem uppstår. Det arbetet ses också som en möjlighet för personal och elever att bygga 

relationer. En av specialpedagogerna säger: Att bygga goda relationer mellan elever och 

vuxna på skolan ser jag som det viktigaste arbetet vi kan göra för att främja elevers lärande 

och hälsa. (Specialpedagog 1) 

Specialpedagog 1 betonar även vikten av att elever upplever en känsla av sammanhang 

(KASAM) som betydelsefullt för elevernas hälsa. Hen säger att om elever och även personal 

på skolor känner att de inte befinner sig i ett sammanhang spelar det inte så stor roll om 

skolan har olika hälsofrämjande aktiviteter, såsom morgongympa eller fadderverksamhet. 

Hen beskriver att personalens förhållningsätt är avgörande för elever upplever detta.  

Studien visar också att lärare och specialpedagoger ser att de genom sitt agerande kan påverka 

elevernas självkänsla genom att de ökar elevernas möjlighet att lyckas i skolarbetet. Flera 

lärare uppger hur viktigt det är att elever får vara delaktiga i skolarbetet och komma med egna 

förslag om hur de vill ta sig an skoluppgifter. Att lärare anpassar skoluppgifter och krav efter 

elevers förmåga och dagsform leder till att elever känner att de lyckas och utvecklas i sitt 

skolarbete är något som lärarna upplever som ett främjande elevhälsoarbete.  

Främjande elevhälsoarbete genom ökad tillgänglig lärmiljö.  

Att skolan bedriver ett arbete med att anpassa skolans lärmiljö så att den blir tillgänglig för 

alla elever är något som både lärare och specialpedagoger upplever som en viktig del i ett 

främjande elevhälsoarbete. Att lektioner har en tydlig struktur och att bildstöd används för att 

förtydliga informationen i alla ämnen är några exempel som lärare och specialpedagoger 

anger. En lärare poängterar att skolan bedriver ett arbete för att göra språket tillgängligt för 

alla elever och att det är en del i ett hälsofrämjande arbete. Vi har jobbat mycket med ett 

språkutvecklande arbetsätt, dels genom läslyftet men också genom skolans språkpolicy. Alla 

elever ska ha möjlighet at tillgodogöra sig undervisningen.(Lärare 2) 

Att göra skolans fysiska miljö mera tillgänglig för alla elever är ett annat område som både 

lärare och specialpedagoger betonar som ett viktigt hälsofrämjande arbete. Informanterna 

anger exempelvis vikten av att elever kan ha en bra och varierad arbetsställning och att lokaler 

är anpassade så att det finns möjligheter för dem att gå undan och jobba mer ostört. Att det i 

klassrummen finns möjlighet att använda sittkuddar och hörselkåpor vid behov är andra 

exempel. Att alla elever på skolan har tillgång till digitala lärverktyg, så som möjlighet att 

använda inlästa läromedel och skrivhjälpmedel för alla elever ser en av skolorna som ett 

viktigt hälsofrämjande arbete. Lärarna på skolan uppfattar att allmän tillgång till digitala 

lärverktyg ökar elevers möjlighet att lära sig på de sätt som passar bäst för dem, oavsett om de 

har svårt eller lätt att klara kursplanernas olika målbeskrivningar. Lärare och 

specialpedagoger från de andra skolorna talar mer om digitala lärverktyg och anpassade 

program som ett förebyggande arbete som sätts in för att kompensera för elevers svårigheter. 

Skolors arbete med anpassningar och extra anpassningar uppges av alla specialpedagoger och 

flera lärare, som deltar i studien, vara både ett främjande och förebyggande arbete. 

Specialpedagogerna på två av skolorna berättar att elevhälsoteamet på studiedagar och 
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mötestider fört diskussioner tillsammans med lärare hur lärmiljön kan anpassas genom 

generella anpassningar på gruppnivå och individuella extra anpassningar. Att skolan utbildar 

all personal i hur de kan anpassa sin undervisning på gruppnivå, ser de som ett 

hälsofrämjande arbete vilket kommer att leda till att fler elever lyckas i skolan innan 

svårigheter uppstått. Specialpedagog och lärare på den tredje skolan lyfter arbetslagens arbete 

med kollegial handledning som ett främjande elevhälsoarbete. Både lärarna och 

specialpedagogen betonar att om arbetslagen kan lyfta pedagogiska problem i ett tidigt skede 

så minskar det risken för att elever misslyckas i skolan. Fortbildningsinsatser riktade till all 

personal på skolorna om lågaffektivt bemötande och olika funktionsnedsättningar uppger flera 

lärare och specialpedagoger i studien som en del i skolans främjande elevhälsoarbete. 

Lärares och speciallärares erfarenheter av förebyggande elevhälsoarbete 

Flera av informanterna som deltar i studien säger att de är frustrerade när de beskriver de 

svårigheter de ser i arbetet med att förhindra, upptäcka och arbeta bort faktorer som de vet 

påverkar elevers hälsa negativt. Flera av informanterna beskriver att de i sitt arbete 

uppmärksammar elever som riskerar att få skolsvårigheter eller som befinner sig i riskmiljöer, 

men att det inte finns resurser att erbjuda elever stöd och hjälp i tid. En specialpedagog 

utrycker sig så här angående förebyggande elevhälsoarbete: 

Att arbeta förebyggande för att motverka ohälsa är något jag tycker att vi i 

skolan misslyckas med. Vi har ett system där elever får underkända betyg och 

flera elever får detta trots att vi vet att det är en stor riskfaktor att lämna 

grundskolan utan godkända betyg. Vi har nog sett att elever mår dåligt och 

inte lyckas kompensera för det, När eleven sedan fått underkända betyg i sexan 

så tappar eleven motivationen att komma till skolan och fortsätta försöka. 

(Specialpedagog 1) 

Både specialpedagoger och lärare uppger att på de skolor de arbetar så görs olika 

kartläggningar eller screeningar för att på så sätt upptäcka om elever riskerar att inte nå olika 

kunskapsmål i skolan. En av specialpedagogerna uppger att screeningarna av elevernas 

kunskaper är viktigt, men för att det ska bli ett förebyggande hälsoarbete är det enligt hen 

viktigt att resultaten analyseras på både grupp, individ och organisationsnivå. Lärare i studien 

beskriver att olika screeningar av elevernas kunskaper kan leda till att elever får stöd och hjälp 

i tid. Resultaten från olika kunskapsscreeningar används av lärare för att utvärdera sin 

undervisning och fundera på hur de ska anpassa sin undervisning efter resultatet. Screeningar 

av elevernas sociala miljö, så som trygghetsenkät och trygghetsvandringar, anges som 

exempel på förebyggande hälsoarbete. Utifrån resultat från dessa sätts olika åtgärder in. En 

lärare berättar att de på hens skola har personal i anslutning till elevernas omklädningsrum, 

eftersom en kartläggning visat att flera elever kände sig otrygga där.  

Att personal ute på skolor observerar olika riskbeteenden, såsom att elever inte verkar ha 

någon att umgås med, eller att elever byter umgänge eller rör sig i riskabla sammanhang 

beskrivs av flera lärare och en specialpedagog som ett viktigt förebyggande arbete. Utifrån 

detta kan skolan vidta olika åtgärder för att problem inte ska växa sig stora och orsaka ohälsa. 
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Både lärare och specialpedagoger har erfarenhet av att förebyggande elevhälsoarbete bedrivs 

på individ, grupp och organisationsnivå. Som exempel på organisationsnivå beskriver två av 

specialpedagogerna och en lärare att skolans arbete med att skapa bra rutiner för övergång 

mellan förskolan och skolan är ett sådant arbete. Skolan försöker få till ett bra samarbete med 

förskolan så att de kan anpassa organisationen, lokalerna, personalgruppsindelningar och 

arbetssätt efter de behov som förskolan beskrivit.  

På vilket sätt menar lärare och specialpedagoger att skolan 

organiserar och bör organisera sitt uppdrag att bedriva ett 

främjande och förebyggande elevhälsoarbete 

 

Hur organiseras elevhälsan på de olika skolorna 

I den kommun som studien gjorts finns en centralt placerad elevhälsa bestående av skolläkare, 

skolpsykologer, logopeder och specialpedagoger. Dessa kompetenser kan skolorna konsultera 

i olika ärenden, både elevärenden men även som konsultation i fortbildningssyfte. Kommunen 

har organiserat sin verksamhet så att skolläkare och skolpsykolog besöker skolornas lokala 

elevhälsa ett par gånger per termin, det varierar något från skola till skola. Även 

specialpedagoger kan besöka skolors elevhälsa där skolor saknar egen specialpedagog eller 

speciallärare anställd. Kommunen har även ett centralt närvaroteam som bistår skolor i 

elevärenden som handlar om stor skolfrånvaro. 

Studien visar att de tre skolorna har olika förutsättningar att organisera elevhälsans arbete, 

vilket också påverkar hur de kan organisera ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete. 

På den minsta skolan ingår skolsköterska, specialpedagog, socialpedagog och rektor i skolans 

lokala elevhälsoteam. Specialpedagogen arbetar 80 % på skolan och skolsköterskan arbetar 30 

% på skolan. Elevhälsan sammanträder en eftermiddag i veckan, på den tiden ska både ett 

främjande och förebyggande arbete planeras, samt möten med pedagoger och 

klasskonferenser ske. Även vissa kontakter som elevhälsan har med föräldrar sker på denna 

tid. En gång i månaden deltar skolläkare och skolpsykolog samt skolkurator på elevhälsans 

möten. 

På den mellanstora skolan består skolans elevhälsa av rektor och biträdande rektor, 

specialpedagog, skolsköterska, en speciallärare inriktning matematik och en resurslärare på 50 

% som läser till speciallärare i svenska, samt en skolkurator som även jobbar med studie- och 

yrkesvägledningen. Alla dessa kompetenser finns på skolan och arbetar bara där. 

Elevhälsoteamet besöks två gånger per termin av skolpsykolog och skolläkare. Dessa 

professioner kan även vara på skolan i olika uppdrag för konsultation eller observation i olika 

elevärenden. Det lokala elevhälsoteamet träffas 2,5 timmar i veckan.  

Den största skolan som är en f-9 skola med ca 500 elev har delat upp sin elevhälsa i två team, 

ett för årskurs F-6 och ett för årskurs 7-9. Den specialpedagog som deltar i studien arbetar i 

teamet F-6 och det är den verksamheten som beskrivs i den här studien. Elevhälsoteamet i F-6 

består av en specialpedagog på 100 %, biträdande rektor för årskurs F- 6, en resurslärare på 
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100 %. Skolkurator delas med andra skolor. Den här konstellationen träffas en gång i veckan 

där olika elevärenden behandlas. Utöver detta träffas hela skolans team en gång i månaden på 

arbetslagstid. Tiden används till att studera gemensam litteratur och diskutera hur skolan kan 

utveckla sitt elevhälsoarbete. Olika planer så som likabehandlingsplaner och krisplaner 

revideras vid dessa tillfällen. Utöver dessa träffar möter skolans elevhälsoteam årskurs F-6 

skolans pedagoger vid klasskonferenser två tillfällen per termin. En gång i månaden besöker 

skolläkare och skolpsykolog skolans elevhälsoteam. Professioner från den centralt anställda 

elevhälsan konsulteras i olika elevärenden efter behov. 

Lärares och specialpedagogers uppfattningar om hur elevhälsan involverar 

skolans personal i ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete 

Det finns hos lärarna i studien en osäkerhet om hur elevhälsan bedriver sitt främjande och 

förebyggande elevhälsoarbete och i vilken grad elevhälsans olika professioner bidrar till detta 

arbete. Fyra av fem lärare i studien utrycker att de inte riktigt vet på vilket sätt elevhälsan 

diskuterar och deltar i planering av fortbildningsinsatser, val av utvecklingsområden och hur 

skolans verksamhet organiseras för att bli mera främjande och förebyggande ur ett 

elevhälsoperspektiv. Jag skulle vilja att det finns mera kontinuerliga träffar med elevhälsan 

och att vi får mera återkoppling om vad elevhälsan arbetar med i förebyggande och 

främjande arbete. (lärare 3) En annan lärare beskriver sina erfarenheter så här: 

Annars är min erfarenhet att väldigt ofta så blir elevhälsan eller 

elevhälsoteamet som en inbördesklubb som inte riktigt når ut till kollegiet med 

vad de gör. Det lyfts en viss person eller grupp men då är det oftast ett akut 

ärende som behöver åtgärder, till exempel åtgärdsprogram, extra stöd, kontakt 

med andra myndigheter. Nu har vi en punkt på arbetslagstid där 

representanter från skolans elevhälsoteam pratar om vad de jobbar med. Det 

tror jag är bra då blir vi mera involverade i deras arbete.(Lärare 4) 

Flera lärare beskriver att de har positiva erfarenheter av att representanter från elevhälsan 

deltar på arbetslagstid och att arbetslaget haft pedagogiska diskussioner och lyft saker de inte 

tycker fungerar i undervisningen eller med olika grupper. Lärarna utrycker att de ser detta 

som ett sätt för elevhälsan att organisera sig så att fokus ligger på förebyggande och 

främjande elevhälsoarbete. En av lärarna i studien beskriver det så här: 

Jag har erfarenhet från en annan skola där vi varannan vecka på 

arbetslagsmöten hade representanter från elevhälsan med. Dagordningen var 

så att vi hade en stående punkt där man kunde bolla eller ta upp saker med 

elevhälsan innan de var så stora problem att det var behov av åtgärder. Det 

såg jag som ett bra sätt för elevhälsan att arbeta förebyggande. Först när vi 

började med detta så var det mycket åtgärdande saker som togs upp, men efter 

ca två år när det var implementerat så var det mer att det lyftes funderingar 

kring elever och så fick man tips på hur jag som lärare skulle förhålla mig, 

eller så kunde representanten från elevhälsan lyfta att det här behöver vi nog 

ta vidare och ta upp på ett elevhälsomöte. Det tyckte jag var en bra modell. 

(Lärare 1) 
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Att elevhälsan organiserar sina kontakter med skolans personal så att de i ett tidigt skede kan 

få kontakt med elevhälsans olika professioner är något som två av lärarna i studien har 

positiva erfarenheter av. De elevhälsoteamen har haft tider för öppna möten, dit personal 

kunde vända sig för att få konsultation och som bollplank när de upplever att de inte nådde 

fram med sin undervisning, eller kände oro över elevers mående. Lärarna beskriver att de 

upplevde att det var ett förebyggande elevhälsoarbete.  

Studien visar att lärarna har kontakt med de professioner av elevhälsan som befinner sig mest 

på skolan. Ju fler av elevhälsans professioner som har arbetsdagar ute på skolorna, desto mera 

räknar lärarna dessa till elevhälsan. Alla beskriver att mest kontakt har de med specialpedagog 

och speciallärare. Lärarna uppger att de professionerna finns ute i verksamheten och arbetar 

nära lärarna. Lärarna beskriver att de ofta rådfrågar specialpedagoger, men även 

skolsköterskor, om råd när det gäller funderingar kring elevers mående.  En av skolorna har 

en kurator anställd som befinner sig 80 % på skolan. På den skolan beskriver lärare att de har 

mycket kontakt med kurator och att de tycker att de kan få rådgivning i ett tidigt skede. 

Skolkurator befinner sig mycket i skolans verksamhet och kommer med förslag på 

hälsofrämjande arbete. 

På alla skolor beskriver lärarna och specialpedagogerna att elevhälsan oftast kommer in i 

olika elevärenden först när problemen vuxit sig stora och det finns behov av att åtgärder sätts 

in.  De beskriver att elevhälsans arbete blir av en åtgärdande karaktär. Elevhälsan på de olika 

skolorna har tydliga rutiner för vad som ska vara gjort innan ett ärende lyfts till elevhälsan. 

Ofta har eleven redan misslyckats i skolan och elevhälsan kontaktas för att det finns behov av 

åtgärdsprogram, eller att olika utredningar måste göras. På en av skolorna beskriver lärare och 

specialpedagog att de tycker att skolan nu utarbetat tydliga rutiner för hur personal lyfter ett 

ärende med elevhälsan, men att de ändå upplever att problem kan lyftas i ett tidigt stadium. 

När lärare signalerat till elevhälsan att de behöver stöd blir de inbjuda till elevhälsan för att 

diskutera sitt problem. Skolans elevhälsa ger en snabb återkoppling genom att olika personal 

från elevhälsan gör observationer eller ger handledning.  

Lärare i studien uppger att de tycker att det är positivt att de möter delar av elevhälsans 

personal vid vad de kallar klass- eller elevgenomgångar. I det forumet upplever de att problem 

med elever, grupper eller undervisning kan diskuteras i ett tidigt skede innan det uppstått stora 

problem. Lärarna i studien ser detta som en del av elevhälsans förebyggande elevhälsoarbete. 

Tre av lärarna beskriver att de gärna skulle vilja diskutera och ta upp fler elever på dessa 

möten, elever som ännu inte har uttalade svårigheter, men som man är orolig för ska få 

problem i skolarbetet eller socialt. Tiden för elevkonferenser är begränsad och de upplever att 

fokus från elevhälsan ligger på redan stora problem. En av specialpedagogerna säger att tiden 

för klasskonferenser är knapp och då ligger fokus på de elever som inte når olika 

kunskapsmål, har åtgärdsprogram eller stor frånvaro. 
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Lärare och specialpedagogers uppfattningar och erfarenheter av hur 

elevhälsans olika professioner deltar och bör delta i skolors främjande och 

förebyggande elevhälsoarbete. 

Erfarenheter från lärarna i studien är att skolpsykologer och skolläkare är de professioner i 

elevhälsan som de har minst kontakt med.  De upplever inte att skolpsykologer och skolläkare 

bedriver ett förebyggande eller främjande arbete, utan att dessa kontaktas i frågor som rör 

utredningar av elever för eventuell diagnos, eller som handledning till pedagoger när elever 

redan upplevt stora misslyckanden i skolan. Även specialpedagogerna i studien uppger att de 

professioner som arbetar på skolan är de som aktivt medverkar till att utveckla ett 

förebyggande och främjande elevhälsoarbete. Skolpsykolog och skolläkare är professioner 

som kopplas in i ett åtgärdande arbete i enskilda elevärenden. En specialpedagog beskriver 

detta så här:  

Jag tänker att om vi tar bort skolläkare och skolpsykolog, som är här så 

sällan, så är vi ändå flera olika professioner som finns här på plats och vi 

träffas alltid och har ett nära samarbete särskilt i det lilla f-6, där vi utifrån 

mitt sätt att se det är högt i tak och vi är inte rädda att diskutera och se på 

saker från olika sätt.(Specialpedagog 2)  

Specialpedagogerna i studien beskriver att när skolläkare och skolpsykologer träffar och 

handleder personal på skolan, så är det i samband med akuta elevärenden. De beskriver att 

även om skolläkare och skolpsykologer kan delta och rådfrågas när det gäller främjande och 

förebyggande elevhälsoarbete, så utgör detta en mycket liten del av deras arbete på skolan. 

Bland lärarna i studien finns en önskan om att psykolog skulle kunna konsulteras i ett tidigare 

skede. Fyra av lärarna tycker att det skulle vara bra om skolpsykologer kunde vara med på 

klassgenomgångar och elevgenomgångar som lärarna har tillsammans med skolans 

elevhälsoteam. På så sätt anser de att de skulle kunna få råd och möjlighet att konsultera hur 

de ska anpassa sin undervisning innan det uppstått stora problem. Lärarna i studien efterfrågar 

också att skolpsykologer kunde vara mer ute i skolans verksamhet för att observera olika 

skolmiljöer och för att komma med idéer hur skolan kan organisera ett förebyggande och 

främjande elevhälsoarbete. Specialpedagogerna i studien uppger inte att de ser ett behov av 

detta. En specialpedagog önskar att elevhälsans alla professioner ska lägga mer fokus på att 

jobba främjande och förebyggande vid de få tillfällen då alla professioner var samlade. Hen 

säger: 

Istället för att prata elevärenden skulle vi en gång i månaden, när vi har 

tillgång till alla kompetenser, så skulle rektor lyfta att hen vill till exempel att 

min enhet ska genomsyras av lågaffektivt bemötande. Vad kan vi alla bidra 

med och hur lägger vi upp arbetet? Det tror jag skulle vara ett sätt att få till 

det tvärprofessionella perspektivet som elevhälsan ska ha .(Specialpedagog 3) 

Två av lärarna i studien önskar att även skolsköterskan skulle kunna vara mer delaktig i 

arbetet med att främja elevers hälsa genom att arbeta mer ute i klasserna, genomföra 

diskussioner ute i klasserna om olika teman som rör hälsa, sömn, motion och kost utifrån ett 
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medicinskt perspektiv. Flera av specialpedagogerna och lärarna beskriver att skolsköterskor 

via sina hälsosamtal får viktig information av elever om mobbing, otrygghet eller upplevda 

svårigheter i skolarbetet. Information som de lyfter med skolpersonal utifrån ett förbyggande 

elevhälsoarbete. 

Specialpedagoger och lärare i studien lyfter att rektor spelar en stor roll i elevhälsans 

förebyggande och främjande elevhälsoarbete. På samtliga skolor deltar rektor i elevhälsans 

möten. Rektorers roll betonas utifrån att det är rektor som ytterst är ansvarig för hur skolan 

organiserar sin verksamhet. Informanterna uppger också att det är rektor som har 

huvudansvaret när det gäller att anställa olika professioner till skolan och den roll som rektor 

spelar i vilka utvecklingsprojekt personalen ska delta i. En lärare utrycker sig så här: 

Det måsta vara så att rektor visar med hela handen att alla lärare måste vara 

med på det här arbetet och att elevhälsan kan vara ett stöd i detta arbete. Som 

exempel kan sägas att vi får till det här arbetet med en gemensam språkpolicy, 

som har påbörjats, här verkligen blir av och att lyfta upp varför detta är viktigt 

som en del i ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete. (Lärare 2) 

Flera informanter lyfter också rektorers betydelse för att det på skolor skapas mötesarenor där 

elevhälsan och lärare tillsammans kan utveckla ett arbete med fokus på elevers hälsa. Både 

lärare och specialpedagoger önskar att det fanns fler tillfällen till detta. En av lärarna på en 

annan skola säger så här: 

Egentligen tycker jag att det är rektor som ska initiera ett sådant arbete här på 

skolan, även om specialpedagogen kan vara en drivande kraft i arbetet. Jag 

tycker att rektor behöver prata med sin personal och se till att vi pedagoger får 

möjlighet att diskutera vad främjande och förebyggande elevhälsoarbete är. 

(Lärare 3) 

 

Specialpedagogens roll i elevhälsans förebyggande och 

främjande hälsoarbete 

Specialpedagogerna i studien beskriver sin roll på skolan och i elevhälsan som varierande och 

splittrad. En specialpedagog beskriver att hen utför alla de uppgifter som 

specialpedagogförordningen beskriver. En annan specialpedagog betonar att hen jobbar på 

rektors uppdrag och att rektors syn på specialpedagogens arbetsuppgifter kan variera stort, 

alltifrån enskild undervisning med elever till att driva skolans värdegrundsarbete. 

Alla specialpedagoger ser i sin roll att driva ett övergripande arbete med att förbättra skolans 

lärmiljö, så att den blir tillgänglig för alla elever på skolan. Som en viktig del i detta arbete 

uppger de att specialpedagoger bör ha ett nära samarbete med andra professioner i elevhälsan 

och med rektor på skolan. Genom att samarbete med rektor så får specialpedagogen möjlighet 

att vara med och påverka skolans organisation. Det kan handla om hur fördelning av 

specialpedagogiska resurser används, men även om hur olika elevgrupper sätts samman. En 
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av specialpedagogerna utrycker att det är hens ansvar att se till att sätta rätt pedagog på rätt 

plats och att resursfördelningen sker utifrån de behov vi känner till. (Specialpedagog 2)  

Lärarna i studien beskriver att de ser specialpedagogen som den person i elevhälsan som de 

har mest kontakt med och som finns ute på skolan. Lärarna ser specialpedagogen som en länk 

mellan lärarna och elevhälsan. Specialpedagogen uppfattas också som en länk mellan skolan 

och andra skolor, vid överlämningar av elever, men också som den person på skolan som 

håller kontakt med andra instanser, till exempel barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänst, 

etc. 

Alla specialpedagoger och flera av lärarna i studien betonar att specialpedagogen har ett 

särskilt ansvar att se på skolans verksamhet utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv, med ett 

tydligt fokus på hur miljö och pedagogik kan anpassas utifrån elevers varierande behov. 

En lärare beskriver att specialpedagogens roll i elevhälsans förebyggande och främjande 

elevhälsoarbete är: 

Att tänka till hur man gör miljön mer anpassad efter elevers behov, till exempel 

användning av bildstöd under lektioner för alla elever, är något som 

specialpedagogerna drivit på vår skola. Även att tänka till med inköp av skärmar, 

hörselkåpor och stressbollar som kan finnas i alla klassrum, så att lärmiljön blir 

tillgänglig ser jag som en del av specialpedagogens roll för att främja elevers 

inlärning. (Lärare1) 

Lärarna beskriver att specialpedagoger har extra kunskaper om olika funktionsnedsättningar. 

Även två av specialpedagogerna betonar att de i sin yrkesroll har ett uppdrag att skapa 

förståelse för olika funktionsnedsättningar och hur det påverkar elevens skolsituation. Både 

lärare och specialpedagoger i studien beskriver att specialpedagogens kompetens kommer till 

användning vid pedagogiska utredningar och vid upprättande av åtgärdsprogram. 

Specialpedagogerna betonar att detta är ett arbete som de gör tillsammans med lärarna, något 

som även lärarna uppger. I skolans arbete med extra anpassningar anser både 

specialpedagoger och lärare att de ser att specialpedagoger kan hjälpa lärare att hitta bra 

anpassningar, på grupp- och individ nivå. Två av specialpedagogerna betonar att 

specialpedagogens roll när det gäller extra anpassningar är att se till att de anpassningar och 

åtgärder som elevhälsan beslutat om efterföljs ute i verksamheten och att arbetet fortgår fram 

tills att det ska utvärderas. En specialpedagog säger: 

Specialpedagogen har en handledande roll, men även en roll att följa upp hur det 

gått med det som vi kommit överens om. Jag tänker att specialpedagogen hjälper 

till så att vi håller i och håller ut med de förändringar som beslutats, det kan vara 

både på individnivå och gruppnivå. Jag ser specialpedagogen som en som är med 

och driver processer och förändringar och som ser till att de görs och följs upp. 

(Specialpedagog 1) 

Något som både lärare och specialpedagoger i studien efterfrågar är att specialpedagoger i sin 

handledande och observerande roll skulle arbeta mera främjande och förebyggande genom att 
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studera verksamheten mera. Både lärare och specialpedagoger beskriver att observationer i 

klassrumsmiljö oftast sker först när olika problem vuxit sig stora. Lärarna och 

specialpedagogerna önskar att specialpedagogen kunde observera undervisning och olika 

grupper med avsikt att upptäcka och identifiera hur lärare skulle kunna utveckla sin 

undervisning, elevers placering i klassrummet och klassrummets fysiska miljö innan 

svårigheter uppstått. En lärare säger att:  

Specialpedagogens roll är ju att ha en allmän överblick som jag som lärare 

kan ha svårt att se när jag är inne i en grupp. Vad kan göras i klassrummet? 

Hur vi kan jobba med eleverna på gruppnivå angående klassrumsklimat, 

undervisning och arbetsro. Hur kan vi tänka kring den fysiska miljön så att den 

blir anpassad efter elevernas behov.(Lärare 4) 

Att specialpedagogen finns ute i skolans verksamhet är något som alla informanter beskriver 

som viktigt utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Att specialpedagogen kan arbeta mera med 

kollegial handledning av arbetslag är andra saker som lärare önskar att specialpedagogen hade 

mer tid till. 

 

Resultatanalys 
Här nedan sammanfattas och analyseras studiens viktigaste resultat utifrån forskningsfrågorna 

och utifrån studiens teoretiska utgångspunkt, relationellt perspektiv på specialpedagogik. Som 

utgångspunkt för analysen används Aspelins (2013) modell, den relationella 

specialpedagogikens brännpunkt.( se figur 1 sid 19) 

Resultatsammanfattning utifrån ett relationellt perspektiv 

Vilka uppfattningar och erfarenheter har lärare och specialpedagoger av ett 

förebyggande och främjande elevhälsoarbete 

Resultatet i studien visar att lärare och specialpedagoger i sitt sätt att beskriva vad de ser som 

förebyggande och främjande elevhälsa i mycket utgår från ett relationellt perspektiv på 

specialpedagogik. Informanterna ser att ett främjande elevhälsoarbete inte bara utgår från att 

förstärka och behålla goda hälsovanor hos eleverna, de betonar också att ett främjande 

elevhälsoarbete handlar om att anpassa skolans lärmiljö så att den blir mera tillgänglig för alla 

elever. Att skolor arbetar för att skapa goda relationer mellan lärare och elever, samt mellan 

olika elever, uppger de som ett främjande elevhälsoarbete. Informanterna i studien uppger att 

när eleverna känner trygghet i skolan påverkas elevernas hälsa och lärande. Detta kan tolkas 

som att de utgår från ett relationellt perspektiv. I ett relationellt synsätt på specialpedagogik 

lever och verkar människan i konkreta möten med andra människor (Aspelin, 2013). Utifrån 

den relationella specialpedagogikens brännpunkt ska de hinder och möjligheter som individen 

ställs inför i mötet med omvärlden stå i fokus när skolsvårigheter studeras (a.a.). Utifrån 

resultatet av studien skulle de exempel på främjande elevhälsoarbete som informanterna 

beskriver, såsom organiserade rastaktiviteter, fadderverksamhet och arbete med att öka 

tillgängligheten i den pedagogiska miljön vara exempel på aktiviteter som ökar elevens 
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möjligheter att vara delaktig i sin omgivande miljö. Det förebyggande arbetet att via olika 

screeningar av elevers kunskaper och kartläggningar av den sociala miljön, utgår från 

möjligheten att upptäcka de hinder som eleven ställs inför i skolan.    

I studien framkommer det att många lärare efterfrågar handledning och observationer av 

elevhälsans personal som en del av elevhälsans främjande elevhälsoarbete. Lärare önskar att 

elevhälsans olika professioner kan delta i större utsträckning i verksamheten för att få insyn i 

hur miljöer och undervisning kan förändras innan specialpedagogiska problem uppstår. Detta 

resonemang stämmer bra ihop med ett relationellt perspektiv på specialpedagogik. Rosenqvist 

(2007) beskriver att ett specialpedagogiskt perspektiv ser kontext och miljöberoende problem 

som det som skapar svårigheter för elever. Utifrån det blir det extra intressant att studera den 

ordinarie undervisningen. Specialpedagogiska förändringar skapar förändringar i hela den 

pedagogiska miljön. Även Ahlberg (2007) betonar att utifrån ett relationellt perspektiv flyttas 

fokus från att studera enskilda individers tillkortakommanden till att studera relationen mellan 

individ och miljö på grupp- och organisations nivå. När lärare och specialpedagoger i studien 

anger att de önskar att specialpedagoger, kuratorer och skolpsykologer gör fler observationer 

av deras undervisning och deltar i arbetslagsmöten och kollegial handledning utgår detta från 

ett relationellt perspektiv.  Ett relationellt perspektiv på specialpedagogik utgår från att 

förändringar i miljön runt eleven påverkar elevers möjlighet att nå uppsatta mål 

(Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001).  

En specialpedagog i studien beskriver att en av specialpedagogens uppgifter är att se till att de 

anpassningar i lärmiljö och extra anpassningar som bestämts vid elevhälsomöten utförs ute i 

verksamheten och att de pågår så länge att de kan utvärderas, tyder på att specialpedagogen 

vet att förändringar i lärmiljön tar tid. Emanuelsson, Person & Rosenqvist, (2001) beskriver 

att i ett relationellt perspektiv på specialpedagogik blir tidsaspekten viktig. Omstruktureringar 

i miljön tar tid. 

På vilket sätt menar lärare och specialpedagoger att skolan organiserar och 

bör organisera sitt uppdrag att bedriva ett främjande och förebyggande 

elevhälsoarbete 

Här ges en beskrivning av hur informanternas erfarenheter och upplevelser om hur elevhälsan 

organiserar sitt främjande elevhälsoarbete, kan kopplas till olika nivåer utifrån Aspelins 

(2013) modell den relationella specialpedagogiken brännpunkt (se figur 1, sid 19).  

Aspelin beskriver att elevers svårigheter uppstår i en konkret mellanmänsklig nivå. I den här 

studien beskriver lärare och specialpedagoger att ett främjande och förebyggande 

elevhälsoarbete involverar personal på skolan och att mycket av detta arbete görs av 

pedagoger ute i skolans verksamhet. Här uppmärksammas vikten av goda relationer mellan 

lärare och elev och att arbeta för att främja goda relationer mellan elever som viktigt. 

Informanterna anger att ett främjande elevhälsoarbete lägger vikt vid att undervisningen kan 

anpassas så att den blir tillgänglig för alla elever. Som exempel säger en lärare att hela skolan 

använder bildstöd och arbetar med språkinriktad undervisning. Detta kan ses som att på 

individnivå underlätta elevens möjlighet att vara delaktig enligt Aspelins modell. Lärare i 

studien önskade också att specialpedagoger, kuratorer och skolpsykologer i högre 
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utsträckning kunde observera deras undervisning och deras interaktion med elever. Detta kan 

ses som en önskan att synliggöra den mellanmänskliga nivån på det individuella planet som 

främjande elevhälsoarbete sett ur ett relationellt perspektiv. 

På social nivå beskriver Aspelin undervisningen som en socialpraktik, där 

kommunikationsmönster mellan elever uppmärksammas. Hur klasser och grupper är 

sammansatta och hur det påverkar elevers möjlighet att vara delaktig, blir ett viktigt 

specialpedagogiskt fokus. På denna nivå kan informanternas beskrivningar av att skolor 

arbetar med främjande och förebyggande elevhälsoarbete genom att kartlägga elevers 

trygghet och hur det på skolor anordnas olika aktiviteter, till exempel organiserad 

rastaktivitet, faddersystem och värdegrundsarbete kopplas. Specialpedagoger som deltar i 

studien betonar också det främjande elevhälsoarbete som de bedriver i samband med 

övergång från förskola till skola. Här betonar både specialpedagoger och lärare vikten av att 

få till fungerande elevgrupper, fungerande lokaler och personal som fungerar med gruppen, 

ett arbete på social nivå utifrån ett relationellt perspektiv. 

Aspelin beskriver i sin modell att organisationsnivå handlar om att skolans organisation 

studeras utifrån de faktiska ramar som finns både inom skolans organisation men även utanför 

och hur det påverkar elever. I studien framkommer det att det finns ramar i skolans 

organisation som påverkar hur elevhälsoteam kan organisera sitt främjande och förebyggande 

elevhälsoarbete som kan tolkas tillhöra den nivån. I skollagen (SFS 2010:800) beskrivs vilka 

professioner som ska ingå i elevhälsan och att dessa ska arbeta främst utifrån ett 

hälsofrämjande och förebyggande synsätt. På de undersökta skolorna deltar elevhälsans olika 

professioner i olika grad ute i skolans verksamhet. Skolläkare och skolpsykologer men även 

kuratorer och skolsköterskor delar sin arbetstid på flera olika skolor. Detta innebär 

begränsningar för i vilken grad de kan finnas med i skolans ordinarie verksamhet. Skolläkare 

och skolpsykologer är de som har minst tid att disponera ute på skolorna. Informanterna 

uppger därför att de oftast kopplas in först när det är funderingar på eventuell utredning av 

elever. Detta medför att de inte deltar i lika hög grad i skolans främjande elevhälsoarbete. 

Lärare i studien efterfrågar skolpsykologers perspektiv på hur skolans miljö kan anpassas och 

hur de ska förhålla sig till olika elever. Detta kan tolkas som att skolläkares och 

skolpsykologers arbete på skolor inte i lika stor del utgår från ett relationellt perspektiv.  

Andra faktorer i skolans organisation som påverkar elevhälsoarbetet är hur skolans fysiska 

miljö är anpassad efter elevers behov. En specialpedagog efterfrågar exempelvis att skolan 

ska erbjuda lugna miljöer under rasttid. Att elever utsätts för underkända betyg redan i årskurs 

6 är en annan faktor som begränsar det hälsofrämjande arbetet på organisationsnivå. Utifrån 

Aspelins (2013) modell kan skolors arbete med att anordna fortbildning av personal i 

förhållningsätt med elever och språkutvecklande arbetssätt kopplas till ett hälsofrämjande 

arbete på organisationsnivå. Både lärare och specialpedagoger i studien betonar rektors roll i 

hur skolan på organisationsnivå skapar förutsättningar för ett främjande och förebyggande 

elevhälsoarbete. Att lärare i studien efterfrågar mötesplatser där personal och elevhälsans 

professioner får möjlighet att prata om vad begreppen främjande och förebyggande 

elevhälsoarbete innebär och hur elevhälsoarbetet kan utvecklas kan tolkas tillhöra ett 

relationellt perspektiv på organisations nivå. 
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Specialpedagogens roll i ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete 

Göranson et.al (2015) såg i sin forskning att specialpedagoger och speciallärare, tydligare än 

andra yrkesgrupper i skolan, utgår från ett relationellt perspektiv på specialpedagogik. I denna 

studie beskriver specialpedagoger och lärare att specialpedagogens roll, i ett främjande och 

förebyggande elevhälsoarbete, är att ha ett extra ansvar för att utveckla skolans lärmiljö så att 

den blir tillgänglig för alla elever. Specialpedagogens roll i ett främjande elevhälsoarbete blir 

att handleda och observera personal, så att de kan ändra sin undervisning eller sitt bemötande, 

vilket utgår från relationellt perspektiv. Lärare och specialpedagoger beskriver att en viktig 

del i specialpedagogens roll är att uppmärksamma att skolans miljö, både på individ- social 

och organisationsnivå, inte orsakar svårigheter för elever, vilket kan tolkas som att 

specialpedagogen utför sitt arbete på alla de nivåer som beskrivs i Aspelins modell (se figur 1 

sid 19). Detta sker genom att specialpedagogen finns ute i skolans verksamhet, handleder 

lärare, har kontakter med andra verksamheter till exempel förskola och synar skolans 

organisation utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Specialpedagogerna i studien betonar 

vikten av att specialpedagoger tillsammans med rektorer får möjlighet att vara delaktiga i hur 

skolan organiserar sin verksamhet, till exempel lokalfördelning, gruppsammansättning, 

resursanvändning och fortbildningsinsatser, för att främja att skolans organisation påverkar 

elevers hälsa och lärande positivt.   

 

Diskussion. 
Här nedan diskuteras studiens resultat utifrån forskningsfrågorna och tidigare forskning. 

Studiens resultat diskuteras också utifrån salutogent och patogent perspektiv på hälsa. I 

avsnittet slutdiskussion uppmärksammas och diskuteras studiens viktigaste resultat. Därefter 

följer en metoddiskussion där studiens val av metoder och förfaringssätt analyseras. 

Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. 

Vilka uppfattningar och erfarenheter har lärare och specialpedagoger av ett 

främjande och förebyggande elevhälsoarbete 

Studien visar att specialpedagoger och lärare har svårt att se skillnad på vad som är ett 

främjande och vad som är ett förebyggande elevhälsoarbete. Ingen av informanterna utgår 

från att beskriva skillnader utifrån ett salutogent eller patogent perspektiv. Endast en 

informant i studien betonar vikten av att elever upplever en känsla av sammanhang (KASAM) 

som ett främjande elevhälsoarbete. Detta resultat kan tolkas som att ett salutogent perspektiv 

på hälsa inte genomsyrar skolors elevhälsoarbete så som Socialstyrelsen och Skolverket 

(2016) beskriver. Lärare i studien uppger att det ute i skolan inte resoneras utifrån begreppen 

förebyggande och främjande elevhälsoarbete. Även specialpedagoger uppger att det ute i 

skolans verksamhet inte diskuteras utifrån de här termerna med lärare, men att diskussioner 

förs på elevhälsomöten där elevhälsans olika professioner deltar. Att lärare och 

elevhälsopersonal har svårts att skilja på begreppen och att det inte pratas om detta ute i 

verksamheten är något som Hjörne (2018)  och Hylander (2011)  också uppmärksammade i 

sina studier.  
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Utifrån informanternas upplevelser och erfarenheter kan skolors främjande elevhälsoarbete 

delas upp i aktiviteter som handlar om att informera om goda hälsovanor, men även att skolan 

i sin verksamhet har aktiviteter som främjar elevernas hälsa. Detta kan till exempel vara 

organiserade rastlekar som inbjuder till rörelse och socialt umgänge. Att skolor ordnar 

aktiviteter som uppmuntrar till social samvaro mellan elever är något som både lärare och 

specialpedagoger ser som hälsofrämjande. Att skolans lärmiljö är anpassad så att alla elever 

kan delta i aktiviteter och ta del av undervisningen, är något som både lärare och 

specialpedagoger poängterar när de beskriver hälsofrämjande elevhälsoarbete. För att uppnå 

detta anger lärare att de ser handledning av arbetslag och fortbildning av skolpersonal hur de 

kan anpassa skolans pedagogiska miljö, som ett sätt att arbeta främjande för elevers 

kunskapsutveckling. Detta resultat överensstämmer med vad Guvå (2014) beskriver (Jmf 

tabell 2 sid 12). 

Lärare och specialpedagoger i studien uppfattar att de genom att låta elever lyckas i 

skolarbetet kan stärka elevens självkänsla, vilket är hälsofrämjande. Informanterna poängterar 

också vikten av att elever upplever trygghet på skolan och har goda relationer med lärare och 

andra elever, som viktigt för elevers hälsa och lärande. Detta resultat kan tolkas som att lärare 

utgår från att det finns ett samband mellan hälsa och lärande, vilket även Gustavsson et.al 

(2010) såg i sin studie. 

När lärare och specialpedagoger beskriver sina erfarenheter av främjande elevhälsoarbete så 

uppger de att det är ett arbete som bedrivs utifrån kartläggningar av elevers kunskapsnivå eller 

upplevelse av trygghet i skolan. Utifrån resultatet av kartläggningarna kan olika förebyggande 

åtgärder sättas in, till exempel rastvakter på otrygga platser eller extra 

intensivläsningsperioder med enskilda elever eller klasser, för att på så sätt minska faktorer 

som kan påverka elevers hälsa och lärande negativt. I studien framkom att lärare och 

specialpedagogers erfarenheter är att främjande elevhälsoarbete riktas till alla elever på 

skolan, ett förebyggande elevhälsoarbete kan vara riktat både till enskilda elever, men även 

till olika grupper av elever. Guvå (2014) såg i sin studie av elevhälsans professioners syn på 

förebyggande elevhälsoarbete, att det uppfattades på liknande sätt (jmf tabell 2 sid 12).  

Studien visar att synen på vad som anses vara ett främjande eller förebyggande 

elevhälsoarbete varierar mellan de olika skolorna. Ett exempel är hur skolorna i studien 

uppfattar elevernas tillgång till digitala lärverktyg, till exempel inlästa läromedel, tillgång till 

rättstavningsprogram eller andra digitala läromedel. Avgörande för om skolorna uppfattar det 

som ett främjande elevhälsoarbete är att insatsen är generell och finns att tillgå för samtliga 

elever utan att några behov kartlagts.   

På vilket sätt menar lärare och specialpedagoger att skolan organiserar och 

bör organisera sitt uppdrag att bedriva ett främjande och förebyggande 

elevhälsoarbete 

Partanen (2012) och Runström Nilsson (2017) beskriver att ett förebyggande och främjande 

elevhälsoarbete behöver genomsyra hela skolans organisation. Studiens resultat visar att detta 

inte sker i tillräcklig utsträckning. Både speciallärare och lärare beskriver att elevhälsans 

uppdrag att främst arbeta främjande och förebyggande inte tydligt beskrivs, eller tillräckligt 

tydligt bedrivs så ute i skolans verksamhet. Detta resultat stämmer överens med tidigare 
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forskning (jfr Hylander, 2011; Guvå & Hylander, 2012). Informanterna på en av skolorna i 

studien beskriver att elevhälsoteamet börjat diskutera de olika begreppen på konferenser och 

vid utvärderingar av verksamheten, detta kan ses som en början till en förändring. Hjörne 

(2018) såg i sin studie att det hos deltagande elevhälsoteam finns en vision om att i större 

utsträckning få med och förtydliga ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete bland 

skolans personal. 

Höög (2014) såg i sin studie att elevhälsans organisation kan variera stort mellan kommuner 

och även mellan olika skolor i samma kommun. Den här studien visar att även om samtliga 

skolor ligger i samma kommun, så har de olika förutsättningar att organisera sitt 

elevhälsoarbete. En faktor som kan ha påverkat detta är skolans storlek. Studien visar att den 

minsta skolan inte har tillgång till elevhälsans personal i samma utsträckning på skolan som 

de större skolorna och att skolsköterskan bara befinner sig på skolan några dagar i veckan. 

Detta påverkar elevhälsans professioners möjligheter att delta i skolans främjande och 

förebyggande elevhälsoarbete. Hylander (2011) såg i sin studie att lärare ute på skolan hade 

mest kontakt med de professioner i elevhälsan som hade sitt kontor på skolan. Även i den här 

studien så uppger lärare att det är specialpedagog, speciallärare, rektor och skolsköterska som 

lärarna i studien har kontakt med. Socialstyrelsen & skolverket (2016) skriver att 

förutsättningen för att elevhälsan ska lyckas med målet att skapa en god lärande miljö för 

eleverna, är att elevhälsans professioner aktivt samarbetar med skolans personal. I studien 

framkommer det att lärare efterfrågar att fler av elevhälsans professioner, så som kurator och 

skolpsykolog, finns ute i skolans verksamhet för att observera skolans lärmiljö, och anordnar 

fortbildning och handledning av personal utifrån ett främjande elevhälsoarbete. I den här 

studien var skolläkare och skolpsykologer anställda av ett centralt elevhälsoteam. 

Kuratorernas anställning såg olika ut på de deltagande skolorna. Lärare i studien upplevde att 

de kom i kontakt med professioner som inte var direkt anställda på skolan endast i enskilda 

elevärenden och då i åtgärdande arbete. Detta resultat överensstämmer med Guvå (2014) och 

Guvå & Hylanders (2012) studier. Även Höög (2014) beskriver att det uppstod en distans 

mellan lärare och centralt anställd elevhälsopersonal. Centralt placerad elevhälsopersonal 

hade svårt att vara delaktiga i skolors vardagsarbete och i det främjande och förebyggande 

hälsoarbetet.  

Lärarna i studien beskriver att de inte riktigt vet på vilket sätt elevhälsans olika professioner 

deltar i planering av skolans främjande elevhälsoarbete. Flera lärare i studien beskriver att de 

som lärare bedriver mycket av skolans främjande och förebyggande elevhälsoarbete utan att 

de reflekterar över det som ett främjande arbete. Resultatet kan tolkas som att lärare upplever 

att de vänder sig till elevhälsan för att få hjälp med akuta problem. Även specialpedagogerna 

beskrev att akuta elevärenden var något som upptog stor tid av elevhälsans arbetstid. Att det 

mellan elevhälsoteam och lärare ute på skolor lätt uppstår ett slags ”vi och dom” tänkande och 

att lärare vänder sig till elevhälsan för att lämna över ärenden är något som även Hjörne 

(2018), Hylander (2018) och Guvå & Hylander (2012) såg i sina studier. Lärare och 

specialpedagoger i den här studien beskriver att de tycker att elevhälsans arbete borde 

organiseras så att det finns mötesplatser där lärare och elevhälsans personal gemensamt kan 

planera och organisera skolan främjande elevhälsoarbete. Att elevhälsans främjande arbetet 
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inte hinns med är något som även Guvå & Hylander (2012) och Skolinspektionen (2015) 

uppmärksammat. Törnsén (2018) såg i sin studie behovet av att det bland skolpersonal och 

elevhälsopersonal utvecklas en samsyn kring vad främjande och förebyggande 

elevhälsoarbete är. Resultatet i den här studien tyder på att en sådan samsyn inte råder på de 

deltagande skolorna. I tidigare forskning av Guvå & Hylande (2012) angav elevhälsans 

professioner att en av orsakerna till att elevhälsan hade svårt att arbeta med främjande insatser 

var att de upplevde ett motstånd hos lärare. Resultatet av den här studien visa att lärare i 

motsats till vad elevhälsans professioner angav i Guvå & Hylanders studie, istället önskar att 

elevhälsans professioner i större utsträckning tillsammans med lärare utvecklade skolans 

främjande elevhälsoarbete. 

Studien visa vidare att lärare har positiva erfarenheter av att komma i kontakt med elevhälsans 

personal i ett tidigare skede för att fundera kring lärmiljö, pedagogik och för konsultation av 

problem som de upplevde i sin verksamhet, innan dessa utvecklats till svårigheter för elever.  

Detta är något som även Hjörne (2018) lyfter i sin studie. Hjörne såg att samsyn och 

samverkan mellan lärare och elevhälsans personal angående skolors elevhälsoarbete och att 

lärare och fritidspersonal deltog i elevhälsomöten, var två framgångsrika strategier hos skolor 

som kommit långt i sitt elevhälsoarbete. Även Hylander (2018) såg i sin studie att flera 

elevhälsoteam hade en önskan om att involvera lärare mer i elevhälsans arbete med att 

utveckla skolans främjande och förebyggande elevhälsoarbete. Många team pratade om att de 

ville starta upp olika mötesarenor, så att lärare kan konsultera elevhälsans professioner i ett 

tidigt skede, men att detta arbete inte var något som deltagande team valde att realisera.  

I den här studien efterfrågar informanter att det finns fler mötesarenor för lärare och 

elevhälsans olika professioner, för att planera skolans främjande och förebyggande 

elevhälsoarbete. För att detta ska ske lyfter informanterna rektorers betydelse för hur skolor 

organiserar sitt elevhälsoarbete. Rektorers betydelse för skolors elevhälsoarbete är något som 

även Törnséns (2018) studie uppmärksammar.   

Specialpedagogens roll i ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete 

I studien framkommer det att specialpedagogens roll ute på skolor varierar stort. Både 

specialpedagoger och lärare uppger att specialpedagogens roll i skolans förebyggande och 

främjande elevhälsoarbete är att ha ett extra fokus på att skolans miljö, fysiskt, socialt och 

pedagogiskt anpassas så att alla elever på skolan kan delta och ta till sig av skolans 

undervisning. Lärare och specialpedagoger betonar vikten av att specialpedagogen arbetar på 

skolan och deltar i skolans verksamhet. Ahlefeld Nisser (2014) såg i sin studie att det hos 

rektorer och lärare fanns delade meningar om huruvida specialpedagoger skulle vara anställda 

ute på skolor eller vara centralt anställda.  

Både lärare och specialpedagoger i studien önskar att specialpedagoger kunde göra 

klassrumsobservationer och ge handledning till lärare som ett hälsofrämjande arbete, utan 

fokus på redan uppkomna problem. Specialpedagoger i studien upplever att detta är ett arbete 

som inte hinns med. Att specialpedagoger inte hinner med att bedriva handledning och 

konsultation i den utsträckning de önskade är något som även Göranson et.al (2015) och 

Takala & Ahl (2014) såg i sina studier. Ahlefed Nisser (2014); Bladini (2004) och Hylander 
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(2011) såg i sin studie att det fanns olika förväntningar hos specialpedagoger och rektorer hur 

det specialpedagogiska uppdraget ska utövas. Även i den här studien framkommer det att 

specialpedagoger uppger att deras förutsättningar att bedriva ett förebyggande och främjande 

elevhälsoarbete styrs av rektors syn på specialpedagogens arbetsuppgifter. Flera studier visar 

att specialpedagoger bedriver och förväntas bedriva undervisning med elever eller grupper 

(Göransson et.al, 2015; Takala & Ahl, 2014 ), något som inte framgår i den här studien. 

Lärarna i studien beskriver att specialpedagogens roll är att arbeta med handledning av lärare 

och observation istället för med undervisning av elever. En anledning till att resultatet skiljer 

sig från tidigare studier kan vara att den här studien fokuserar på elevhälsans förebyggande 

och främjande elevhälsoarbete och inte behandlar specialpedagogens roll i elevhälsans 

åtgärdande arbete. 

Slutdiskussion 

Studiens övergripande syfte har varit att beskriva och analysera lärares och specialpedagogers 

erfarenheter och upplevelser av hur skolors elevhälsoteam bedriver ett förebyggande och 

främjande elevhälsoarbete, samt specialpedagogens roll i detta arbete. I inledningen till denna 

rapport ställs frågor om elevhälsans roll i skolans främjande och förebyggande 

elevhälsoarbete är tydligt förankrat i skolan och om lärare ute på skolorna uppfattar 

elevhälsans uppdrag som främst förebyggande och främjande?  Resultatet av studien kan 

tolkas som att svaret på de frågorna är nej och att elevhälsoteam inte tydligt förmedlar sitt 

uppdrag att främst arbeta främjande och förebyggande till personal ute på skolorna. Resultatet 

kan också tolkas som att lärare inte tydligt förmedlar sina förväntningar på elevhälsans 

personal till elevhälsoteamet. Att lärare och elevhälsoteam inte lyfter upp och öppet diskuterar 

vilka olika förväntningar som finns både bland lärare och bland elevhälsans olika 

professioner, kan vara en bidragande orsak till att elevhälsoarbetet inte utvecklas och bidrar 

till att en distans mellan elevhälsoteam och lärare uppstår (Jfr Hjörne2018, Hylander 2011). 

Lärare i studien beskriver att deras erfarenheter är att elevhälsan är ett ställe dit de vänder sig 

med stora akuta problem. Lärare och specialpedagoger efterfrågar inte tydligt elevhälsans 

kompetenser i utvecklandet av skolans elevhälsoarbete. För att elevhälsoteam ska kunna 

arbeta med att skapa goda förutsättningar för att utveckla ett elevhälsoarbete som genomsyrar 

hela skolans organisation, så som Socialstyrelsen & Skolverket (2016) beskriver, krävs ett 

ökat samarbete med skolans personal. Lärare och elevhälsoteam behöver gemensamt 

diskutera vad ett hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete innebär.  

Studiens resultat indikerar att lärare och specialpedagoger inte utgår från begreppen 

salutogent och patogent perspektiv när främjande och förebyggande elevhälsoarbete beskrivs. 

Det råder en osäkerhet om vad skillnaden mellan ett förebyggande och främjande 

elevhälsoarbete innebär och att detta inte diskuteras på skolor. Att det på skolor inte 

diskuteras vad de olika begreppen innebär är en faktor som försvårar elevhälsans arbete. Hur 

ska ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete kunna genomsyra skolans verksamhet om 

inte begreppen diskuteras och används på skolor? En förutsättning för att ett systematiskt 

elevhälsoarbete ska kunna bedrivas på skolor, krävs att lärare och elevhälsopersonal 

uppmärksammar vad i deras arbete som är främjande, förebyggande och åtgärdande 
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elevhälsoarbete, så att elevhälsoarbetet kan utvärderas och utvecklas. För att detta ska ske 

behöver rektor organisera verksamheten så att det finns olika mötesarenor där skolpersonal 

och elevhälsans personal kan samtala om vad ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete 

innebär på respektive skola, en gemensam vision för elevhälsoarbetet bör utarbetas. Även 

Hjörne (2018) såg att ett nära samarbete mellan elevhälsa och skolpersonal, samt att 

elevhälsoarbetet hade en tydlig vision var viktiga faktorer för ett framgångsrikt 

elevhälsoarbete.  

För att en gemensam vision för skolors elevhälsoarbete ska uppstå, krävs att detta arbete 

prioriteras, inte bara på enskilda skolor utan även på huvudmannanivå. Det förebyggande och 

främjande elevhälsoarbetet behöver prioriteras och organiseras så att elevhälsans olika 

professioner har möjlighet att delta i arbetet och har kännedom om enskilda skolors pågående 

elevhälsoarbete. Ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete behöver vara hela skolans 

ansvar, ett gemensamt utvecklingsområde där elevhälsans olika professioner bidrar med 

kompetens och sitt yrkesspecifika perspektiv. Ett sådant samarbete ställer krav på hur arbetet 

organiseras så att elevhälsans personal kan delta i skolors utvecklingsarbete. Vad är det då 

som gör det så svårt att få till ett fungerande arbete? Sveriges kommuner och landsting ser 

utvecklandet av ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete som en stor utmaning (SKL 

2018). En orsak till detta skulle kunna vara att mindre skolor inte har ekonomisk möjlighet att 

ha tillgång till elevhälsans olika professioner, så som skolsköterska, specialpedagog eller 

speciallärare mer än enstaka dagar i veckan. Tillgången till skolpsykolog och kurator är ännu 

mer begränsad. Detta försvårar samarbetet mellan lärare och elevhälsan, men även arbetet 

inom elevhälsoteamet. Att elevhälsans personal delar sin anställning mellan flera skolor och 

även mellan olika arbetsgivare, begränsar möjligheten att få till sambandsarenor där 

elevhälsoteam och lärare kan utveckla ett gemensamt mål samt tydligt beskrivna syften, något 

som Hjörnes (2018) studie kännetecknar framgångsrika elevhälsoteam. Att elevhälsans 

personal delar sin tjänst på flera skolor eller arbetsgivare bidrar också till att det blir svårare 

att delta i skolors verksamhet, att observera och identifiera utvecklingsområden för att 

utveckla ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete. 

Den här studien visar att lärare efterfrågar att elevhälsans olika professioner finns på skolan 

och har god kännedom om skolans verksamhet, så att de kan vara med och utveckla skolans 

lärmiljöer. I regeringens proposition (prop 2001/02:14) " Hälsa, lärande och trygghet", 

beskrivs att elevhälsan aktivt ska arbeta för att utveckla miljöer som främjar lärande, 

utveckling och hälsa. Lärare och specialpedagoger i den här studien uppfattar inte att detta 

görs i tillräckligt hög grad. Studien visar inte om lärare anser att detta ska lösas genom att 

elevhälsans olika professioner prioriterar om sina arbetsuppgifter, så att det främjande och 

förebyggande arbetet prioriteras, eller om de bara önskar att det fanns fler personer anställda 

inom elevhälsan.  

Studien indikerar även att lärare och specialpedagoger önskar att specialpedagogers arbete 

mer ska fokusera på handledning av lärare och observation av skolans lärmiljö i ett 

förebyggande syfte. Specialpedagoger upplever att detta arbete inte hinns med i den 

utsträckning de önskar. En faktor som försvårar för specialpedagoger att bedriver ett 

främjande och förebyggande elevhälsoarbete är att specialpedagogen som yrkesprofession i 
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elevhälsan inte finns tydligt beskriven i skollagen (SFS 2010:800). Att skollagen inte 

efterfrågar socialpedagoger som profession, utan endast uppger att tillgång till 

specialpedagogisk kompetens ska ingå i elevhälsan försvårar specialpedagogers möjlighet att 

bedriva det hälsofrämjande arbete utifrån ett relationellt perspektiv, så som 

examensordningen för specialpedagoger (SFS 2011:688) förspråkar. 

Metoddiskussion 

Då studiens syfte var att beskriva och analysera specialpedagogers och lärares erfarenheter 

och upplevelser av elevhälsoteams förebyggande och främjande elevhälsoarbete, så valdes en 

kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Den kvalitativa 

intervjun har kritiserats för att det finns svårigheter med överförbarhet, något som bör beaktas 

i den här studien. Eftersom tiden för studien varit begränsad så var antalet intervjuer få, endast 

åtta informanter deltog. Att göra en studie med bara åtta informanter är ett litet antal, vilket 

påverkar i vilken grad studien kan anses överförbar. Valet att intervjua både specialpedagoger 

och lärare gjorde att antalet informanter från varje yrkeskategori minskade. Kanske hade det i 

en så här liten studie varit bättre att bara undersöka en yrkeskategori, för att på så sätt få 

tillgång till större intervjuunderlag. Samtidigt så skulle studien då inte kunna göra några 

jämförelser mellan de olika yrkeskategorierna och studiens syfte skulle behöva ändras.  

Att få informanter att delta i en kvalitativ intervjustudie är ett problem som visade sig även i 

den här studien. Flera informanter tackade nej med motivering att de hade mycket på jobbet 

och det var svårt att hitta en tid som passade. Kanske hade studien haft möjlighet att välja 

mellan en större andel informanter om en förfrågan gått ut i början av terminen innan 

deltagarnas almanackor blivit fulltecknade. Att studien utgick från de informanter som 

självmant tackat ja är ett måste om studien ska följa etikprövningslagen (SFS 2003:460). 

Samtidigt går det inte att bortse från att studiens resultat kan ha påverkats av vilka 

informanter som valt att delta. Det finns en risk att de informanter som valde att delta är 

informanter som är intresserade av främjande och förebyggande elevhälsoarbete.    

Studiens datainsamling utgick från semistrukturerade intervjuer där frågeställningarna var 

öppna och följdes upp med följdfrågor. Det finns alltid en risk att intervjuarens erfarenhet 

påverkar intervjuns följdfrågor och informantens svar (Bryman, 2016).  Även i den här 

studien finns en risk för detta, då intervjuaren själv har erfarenhet både som lärare men även 

som deltagare i ett elevhälsoteam. Även om det i hela studien finns en strävan att förhålla sig 

så objektiv som möjligt både under intervjuer och vid analys av data, så hade det varit bra om 

en respondentvalidering gjorts innan analys av data påbörjats. 

Alla informanter i studien hade samma kommun som arbetsgivare, detta var ett medvetet val, 

både utifrån bekvämlighet men även för att deltagande skolor skulle ha samma centralt 

organiserad elevhälsa. Detta minskar studiens överförbarhet. Samtidigt gav det studien 

möjlighet att visa att det finns fler faktorer än arbetsgivare som påverkar skolors möjlighet att 

bedriva ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete. Om studien hade genomförts i flera 

olika kommuner kanske resultatet blivit annorlunda. I studien deltog informanter från tre olika 

skolor, då studien ville göra jämförelser mellan skolor och att både lärare och 

specialpedagogers svar skulle vara representerade. Denna aspekt spelade en mindre roll vid 
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analysen av data, då lärare och specialpedagogers erfarenheter inte var begränsade till en 

skola. Flera informanter beskrev upplevelser och erfarenheter både från nuvarande och 

tidigare arbetsplatser.  

Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång har förslag på vidare studier väckts. Eftersom tiden för denna studie var 

begränsad och att endast fem lärare beskriver sina upplevelser och erfarenheter av främjande 

och förebyggande elevhälsoarbete, vore det intressant att i en större studie lärares upplevelser 

och förväntningar på hur elevhälsoteam bedriver sitt arbete. Tidigare studier beskriver hur 

olika professioner som ingår i elevhälsan uppfattar elevhälsans arbete, men väldigt få 

beskriver lärares uppfattningar. I den här studien framkom det att det hos lärare fanns en 

osäkerhet kring elevhälsans uppdrag och på vilket sätt elevhälsans professioner var 

involverade i skolors främjande och förebyggande elevhälsoarbete. Utifrån detta vore det 

intressant att studera på vilka sätt skolors lokala elevhälsoteam och en centralt placerad 

elevhälsa kommunicerar sitt uppdrag för lärare.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Vilka uppfattningar och erfarenheter har lärare och specialpedagoger av ett 

förbyggande och främjande elevhälsoarbete 

Vad lägger du in i begreppen främjande elevhälsoarbete o förebyggande elevhälsoarbete? 

På vilka sätt tycker du att skolor kan arbeta för att främja elevers hälsa och utveckling? / ge 

exempel. 

Vilka erfarenheter har du av hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete? / Exempel 

Vilka professioner bedriver detta arbete på din skola? 

 Vilka professioner anser du borde driva detta arbete ute på skolorna? 

På vilket sätt menar lärare och specialpedagoger att skolan organiserar och bör 

organisera sitt uppdrag att bedriva ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete? 

Beskriv hur elevhälsan är organiserad på din skola? 

På vilket sätt anser du att elevhälsan och elevhälsoteamen bör organisera sin verksamhet för 

att bedriva ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete? 

 På vilket sätt bidrar elevhälsans olika professioner i detta arbete? 

Hur skulle du vilja att olika professioner bidrog? 

På vilka sätt involverar elevhälsoteamet skolans personal i elevhälsoarbetet? 

Vilken roll anser lärare och specialpedagoger att specialpedagoger bör ha i elevhälsans 

främjande och förbyggande elevhälsoarbete?  

På vilket sätt arbetar specialpedagoger med förebyggande och främjande elevhälsoarbete på 

din skola? 

På vilket sätt sammarbetar och involverar specialpedagogen övrig skolpersonal i det 

förebyggande och främjande elevhälsoarbetet 

Vilka är specialpedagogens arbetsuppgifter i elevhälsan? 

På vilket sätt tänker du att specialpedagoger bör bedriva detta arbete? 
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Bilaga 2 

Hej!  

 

Jag heter Catarina Jonsson och studerar till specialpedagog på Specialpedagogprogrammet vid 

Umeå universitet. Jag läser nu sista terminen vilket innebär att jag skriver ett examensarbete 

om 30hp på avanserad nivå. I mitt arbete har jag valt att studera lärare och specialpedagoger 

uppfattningar och erfarenheter om skolors förebyggande och främjande elevhälsoarbete samt 

specialpedagogens roll i detta arbete.  

För att kunna undersöka detta behöver jag komma i kontakt med yrkesverksamma 

specialpedagoger och lärare som vill delta i en intervju. Det skulle vara mycket värdefullt om 

du ville delta i denna studie. Din kunskap och erfarenhet är mycket värdefull för studien. 

Intervjun beräknas ta ca 45 min och kommer att spelas in på ljudfil, om du tillåter det. 

Ljudfiler och transkriberingar kommer att raderas när arbetet är slutfört.  

Studien följer Vetenskapsrådets allmänna råd om god forskningssed, vilket innebär att det är 

frivillighet att delta i studien. Du har möjlighet att när som helst avbryta ditt deltagande. Alla 

uppgifter om dig och din skola kommer att avidentifieras och enbart användas i den här 

studien. Resultatet av studien kommer att presenteras i en rapport som kommer att publiceras 

på diva portalen. Om du är intresserad att delta så hör av dig till mig antingen via mail eller 

per telefon. Under nästa vecka kommer jag även att försöka nå dig på telefon så att jag kan 

informera mera och eventuellt boka en tid för en intervju.  

 Tack på förhand. 

 Catarina Jonsson 

Cajo0259@ad.umu.se 

Telefon: xxx-xxxxxxx 

 

 

 

 


