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Sammanfattning 
 

Denna studie gör ett försök att förtydliga en liten del av det hälsofrämjande arbetet inom 
förskola, grundskola samt gymnasieskola med fokus på specialpedagogens uppfattningar om 
sin roll och sina insatser i respektive verksamhet. Det är en kvalitativ intervjustudie där 
informanterna representeras av åtta specialpedagoger. 

Studiens syfte är att studera specialpedagogernas uppfattningar om sin roll, på vilka sätt de 
arbetar med hälsofrämjande insatser samt på vilka sätt specialpedagogerna upplever att 
specialpedagogiska insatser påverkar hälsofaktorer i lärmiljön. Vidare ställs frågan vilka 
utmaningar specialpedagogerna upplever finns kopplade till rollen. Studien tar utgångspunkt 
från ett salutogent perspektiv, där känsla av sammanhang (KASAM), kopplas till 
specialpedagogens främjande insatser, då både KASAM och specialpedagogiska insatser 
handlar om att stärka motståndsresurser för att kunna hantera svårigheter. I studien är fokus på 
de svårigheter som kan kopplas till kunskapsutvecklingen för barn och elever, samt de 
svårigheter lärarna ställs inför där specialpedagogens insatser behövs. Resultatet av studien 
visar att specialpedagogen har en komplex roll, med ett stort pedagogiskt ansvar. De 
främjande insatserna består både av stödsamtal till lärare och pedagoger och ansvar för den 
pedagogiska utvecklingen av lärmiljön, där förändring är ett begrepp som kan kopplas till 
båda dessa områden. De hälsofaktorer som specialpedagogerna upplever påverkas av de 
specialpedagogiska insatserna, är självkänsla och kunskap, som enligt tidigare forskning visat 
ha starka samband med hälsa samt även med KASAM. En slutsats utifrån studiens resultat är 
att i specialpedagogens roll ingår hälsofrämjande insatser i förskola, grundskola och 
gymnasieskola, men där förutsättningarna ser olika ut. I förskolan handlar det mer om 
handledning av pedagoger i jämförelse med grundskolan och gymnasieskolan, där 
specialpedagogens främjande insatser istället ingår som en del av elevhälsan. I gymnasiet 
innebär specialpedagogens främjande insatser att ge det stöd som en elev behöver för att nå 
examen. 
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1. Inledning 
 

”En del är bemötande, en del är kunskap, tillsammans bildar de helheten i 
lärandet. En tråd är du, en tråd är jag, tillsammans bildar vi väven som är 
skolan.” (Bergmark & Kostenius, 2011, s. 49). 

I en hälsofrämjande förskola och skola ges stöd tidigt, till de som behöver för att inte  
svårigheter i lärandet ska växa sig stora (Guvå & Hylander, 2017; Partanen, 2012). I en 
hälsofrämjande förskola och skola är förhållningssätt och bemötande betydelsefullt för att 
skapa förtroendefulla relationer (Bergmark & Kostenius, 2011; Juul & Jensen, 2009). I en 
hälsofrämjande förskola och skola behöver även de som arbetar där stöd, för att kunna hantera 
alla variationer av svårigheter som ingår i en lärande miljö (Lutz, 2013). En del av det stödet 
ingår i specialpedagogens roll, vilket är studiens fokus, men för att en hel förskola eller skola 
ska bli hälsofrämjande krävs samverkan på alla nivåer i organisationen (Partanen, 2012). 
Studien granskar specialpedagogens främjande insatser i förskola, grundskola och 
gymnasieskola och huruvida de specialpedagogiska insatserna även kan påverka hälsofaktorer 
i lärmiljön. 

Det finns ett behov av forskning som lyfter hälsofrämjande insatser i förskola och skola då 
psykisk ohälsa kan få stora konsekvenser som bland annat sämre inlärning, utveckling, 
utanförskap och dålig självkänsla (Falkmer, Falkmer, Granlund & Nilholm, 2012). Det 
ömsesidiga sambandet mellan psykisk hälsa och skolprestation (Gustafsson et al., 2010), är 
därtill viktig att beakta. Den här studien har fokus på de främjande specialpedagogiska 
insatser som ingår i specialpedagogens roll för att stärka en individs kunskapsutveckling, som 
därmed kan minska risk för psykisk ohälsa.   

Det pedagogiska arbetet börjar i förskolan där nästan alla barn i Sverige mellan 1–6 år 
tillbringar en stor del av sin vardag och där grunden till det livslånga lärandet läggs 
(Sandberg, 2014). Det hälsofrämjande arbete som ingår i förskolans verksamhet kan därmed 
ge stor effekt då det når så många (ibid). I det främjande arbetet är det av stor vikt att 
upptäcka barn i behov av stöd tidigt för att de ska få en bra start i sin lärandeprocess (ibid). 
För att upptäcka dessa svårigheter finns ett behov av specialpedagogisk kompetens i förskolan 
(Bruce, Rubin, Thimgren & Åkerman, 2016). Inom förskolan finns ännu ingen samhällelig 
vårdinstans (förutom barnhälsovård) där upptäckt och screening ingår, men på många 
förskolor har pedagogerna tillgång till handledning med specialpedagog (ibid). 
Specialpedagogens stöd till pedagogerna blir därav en viktig länk i det hälsofrämjande arbetet 
(ibid), vilket studien belyser. Specialpedagogens roll innebär också ett ledaransvar för den 
pedagogiska utvecklingen, i nära samarbete med rektor eller chef, enligt 
examensförordningen (Svensk Författningssamling [SFS] 2011:688), vilket är en 
förutsättning för att det främjande pedagogiska arbetet ska kunna förankras på alla nivåer.    

Att det finns problem i skolans lärmiljö framgår av forskningen som visar att alla elever inte 
når de uppsatta kunskapsmålen för grundskolan (Skolverket, 2017). Drygt 13 procent av 
eleverna i årskurs nio var 2014 obehöriga till gymnasiet (ibid). Det är en hög andel, som för 
den enskilda kan medföra socialt utanförskap, arbetslöshet och ohälsa, och för samhällets del 
medföra stora kostnader och ett tapp av arbetskraft. Dessutom upplever många elever 
psykiska symptom som stress och oro kopplad till skolan, enligt Organisation for Economic 
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Co-operation and Development (OECD, 2015a). Stress kan också ha en positiv effekt och 
vara en drivkraft till att motiveras i lärandet, enligt Antonovskys (2005) teori under 
förutsättning att kraven är rimligt ställda (Frelin, 2012). Antonovsky (2005) menade att om vi 
har motståndsresurser, som exempelvis god självkänsla och stöd från familj och vänner, kan 
vi lättare hantera stress och svåra situationer, vilket även gäller skolans krav (ibid). Om 
uppgifterna är meningsfulla, begripliga och hanterbara stärks känslan av sammanhang, 
KASAM, utifrån ett salutogent synssätt. Med ett salutogent synsätt, som denna studie tar 
utgångspunkt från, ligger fokus på hälsofaktorer, som enligt Antonovsky är grundläggande för 
att kunna se mening och möjligheter, trots svårigheter. Att se möjligheter i svårigheter ingår 
även i specialpedagogens roll, varför det är värdefullt att studera om de specialpedagogiska 
insatserna även kan påverka KASAM. Forskning visar att KASAM påverkar både självkänsla, 
skolprestation och förmågan att hantera stress (Antonovsky, 2005; Krause, 2011; Tartas, 
Walkiewicz, Budzinski, Majkowicz, & Wojjcikiewicz, 2014). Det innebär att det finns 
beröringspunkter mellan specialpedagogens insatser och KASAM, där det för 
specialpedagogen handlar om att minska ohälsosam stress och stärka hälsofaktorer som 
kunskap och självkänsla, både för lärare och individer, för att kunna nå kunskapsmålen. Att 
alla elever ska kunna nå kunskapsmålen är ett gemensamt mål för alla professioner som ingår 
i skolan, i enighet med skollagen (Svensk Författningssamling [SFS] 2010:800), men frågan 
är hur detta bäst ska ske?  De som behöver särskilt stöd ska få det enligt skollag (SFS 2010: 
800), men för att tillgodose pedagogiska, psykosociala och pedagogiska behov krävs 
samarbete mellan olika kompetenser inom skolans elevhälsa. Specialpedagogens ansvarar, 
enligt examensförordningen (SFS 2011:688), för den pedagogiska utvecklingen i lärmiljön, 
även om det inte står uttryckligen i lagen att det inom skolans elevhälsa ska utföras av 
specialpedagog, utan av ”någon” med specialpedagogisk kompetens (SFS 2010: 800). I 
studien ligger fokus på det stöd som ingår i specialpedagogens ansvar, det pedagogiska stödet, 
vilket kan kopplas till alla specialpedagoger som representerar studien, oavsett vilken 
verksamhet de arbetar inom. Studien belyser även specialpedagogernas ansvar för den 
pedagogiska utvecklingen på organisationsnivå, då det kan vara utformat på olika sätt i 
förskola, grundskola och gymnasiet. 

Enligt Bergmark och Kostenius (2011) finns kritik riktad mot den svenska skolan, både vad 
gäller elevers kunskaper och lärmiljö. De menar att fokus ligger på ”hårda värden” då man 
forskar om hur skolan mår. ”Hårda värden” är de värden som är lättast att mäta som 
exempelvis ämneskunskaper (ibid). De menar vidare att för att få en helhetsbild av elevers 
lärande behöver även ”mjuka värden” undersökas, som granskar förmågor och kvaliteter och 
arbetssätt som lärare och elever behöver för att behålla viljan att lära (ibid). Denna studie 
undersöker bland annat hur de specialpedagoger som representerar studien arbetar 
hälsofrämjande med utveckling av lärmiljön, för att barn och elever ska få en positiv 
kunskapsutveckling och känna att det är meningsfullt att lära, i linje med Antonovskys tredje 
komponent meningsfullhet som kan stärka KASAM. Mer specifikt studeras vilka 
specialpedagogiska insatser och metoder specialpedagogerna använder för att skapa en 
tillgänglig, meningsfull, begriplig och hanterbar miljö för alla som vistas i förskola och skola, 
vilket innefattar både lärare, pedagoger och individer. Vidare diskuteras på vilka sätt 
specialpedagogernas främjande insatser också kan påverka KASAM.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att studera specialpedagogernas uppfattningar om sin roll, på vilka sätt 
de arbetar med hälsofrämjande insatser samt hur de upplever att specialpedagogiska insatser 
kan påverka hälsofaktorer i lärmiljön. Utifrån detta syfte har följande frågeställningar 
formulerats: 

På vilka sätt uppfattar specialpedagogerna sin roll och på vilka sätt arbetar de med 
hälsofrämjande insatser? 

På vilka sätt upplever specialpedagogerna att specialpedagogiska insatser kan påverka 
hälsofaktorer i lärmiljön? 

Vilka utmaningar uppfattar specialpedagogerna finns kopplade till rollen? 

1.2 Avgränsning 
I denna studie har en avgränsning gjorts genom att fokusera på specialpedagogernas 
uppfattningar om hur hälsofrämjande specialpedagogiska insatser påverkar hälsofaktorer i 
lärmiljön, trots att fler professioner är involverade i det arbetet. Det är de insatser som kan 
kopplas till det pedagogiska arbetet som studeras. Specialpedagogernas svar berör dock alla 
nivåer i förskolans och skolans organisation, vilket innebär individ-  grupp- och 
organisationsnivå. En annan avgränsning gäller hälsoområdet som är brett. Fokus ligger på 
hälsofaktorer som kan kopplas till det specialpedagogiska området, vilket innebär faktorer 
som stärker lärmiljön och kunskapsutvecklingen. Detta studeras utifrån specialpedagogens 
perspektiv och erfarenheter utifrån den vardag där de är verksamma.  
 
1.3 Identifiering av begrepp 
Hälsa – Begreppet hälsa har likheter med engelskans ”wholeness, whole (helhet, hel, 
välbehållen) (Medin & Alexandersson, 2000). Inom humanistisk inriktning ses hälsa och 
sjukdom som ett kontinuum och utesluter inte varandra, vilket innebär att man kan ha hälsa 
trots att man är sjuk (ibid). Den humanistiska inriktningen har en salutogen ansats som är 
studiens fokus och dit Antonovskys teori kan kopplas (Antonovsky, 2005). Antonovsky 
menade att hälsa är att ha en känsla av sammanhang (KASAM), vilket innebär att omvärldens 
situationer är hanterbara, begripliga och meningsfulla (Medin & Alexandersson, 2000).   

Hälsofrämjande - Ett brett begrepp som i denna studie innefattar de specialpedagogiska 
insatser som stärker lärares och individers skyddsfaktorer mot ohälsa i lärmiljön (Medin & 
Alexandersson, 2000). 

Stressorer - Faktorer som utlöser stress, exempelvis skolprestation, prov eller liknande. 
Behöver dock inte ha en negativ påverkan på hälsan, då det också är något som triggar 
motivation och drivkraft (Antonovsky, 2005; Hansen, 2016). 

Stressymptom - Kan yttra sig som oro, huvudvärk, sömnlöshet, (i studien stressymptom 
kopplade till lärmiljön), vilka kan utvecklas till mer långvariga psykiska sjukdomstillstånd 
som ångest och depression. (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Lärmiljö - Den pedagogiska miljön i förskola, grundskola och gymnasieskola som kan 
kopplas till specialpedagogens verktyg, strategier, metoder, förhållningsätt och anpassningar.  

Pedagoger - Innefattar i studien all personal som är verksamma i förskolan. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
Bakgrundskapitlet börjar med ett tydliggörande av förskolans och skolans lagar och 
styrdokument som kan kopplas till det hälsofrämjande arbetet. Vidare beskrivs 
forskningsläget om psykisk ohälsa kopplad till skolmiljön för att tydliggöra omfattningen av 
detta problem. Därefter följer ett avsnitt om betydelsen av hälsofrämjande insatser inom 
förskola och skola. Sedan ges en förklaring av specialpedagogik som kunskapsområde samt 
specialpedagogens roll och hälsofrämjande uppdrag. Avslutningsvis beskrivs den teoretiska 
referensram som är utgångspunkt för studien. 

2.1 Styrdokument och demokratiska utgångspunkter 
Under denna rubrik framställs de styrdokument som gäller förskola, grundskola, 
gymnasieskola samt elevhälsa kopplat till studiens syfte. 

2.1.1 Förskola 
Enligt förskolans läroplan (Läroplan för förskolan [Lpfö] 1998, reviderad 2016), ska 
förskolan främja det livslånga lärandet och utformas utifrån barnets behov där lärande, 
omsorg och utveckling bildar en helhet (Lpfö, 1998). Alla barn i förskolan ska utvecklas efter 
sin förmåga och särskilt stöd ska ges om behov finns (SFS 2010:800, 8 kap. 9 §). I läroplanen 
(Lpfö, 1998) framgår inte hur stödet ser ut eller vem som ska ge det, bara att det ska ges till 
alla barn som behöver det. Det står vidare att resurserna inte ska fördelas lika överallt, utan 
anpassas efter barngruppens behov (ibid).  

2.1.2. Grundskola 
Skolan ska enligt skollagen tillgodose alla barns behov oavsett förutsättningar och 
uppmärksamma när en elev uppvisar andra svårigheter i skolsituationen som exempelvis 
bristande koncentration, uppmärksamhet eller beteendeproblem (SFS 2010:800, 3 kap.). 
Läraren som ser barnet i vardagen ska stödja och uppmärksamma varje enskild individ och 
kontakta rektor om det finns behov av särskilt stöd. Rektor har det yttersta ansvaret för att 
eleverna får det särskilda stöd de behöver genom anpassningar i undervisning och lärmiljö 
(Skolverket, 2011a). Den stora frågan blir liksom i förskolan hur det ska utformas, då det inte 
är helt tydligt i skollagen (SFS 2010:800). Specialpedagogen är tillsammans med elevhälsan 
och rektor en del i detta arbete. 

2.1.3. Gymnasieskola 
I gymnasieskolan ska enligt läroplanen (Skolverket, 2011b), rektor ansvara för att alla elever 
ska få det stöd de behöver för att nå gymnasieexamen. Stödet ska utformas efter de behov den 
enskilda individen har för att kunna nå kunskapsmålen. I läroplanen står också att lärarna ska 
stärka varje elevs självförtroende och vilja att lära, samt upplevelse av meningsfullhet och 
sammanhang (Skolverket, 2011b). För att stärka elevernas känsla av sammanhang ska lärarna 
enligt läroplanen ge eleverna möjlighet att få överblick i sin egen kunskapsutveckling 
(Skolverket, 2011b).  

2.1.4 Elevhälsa 
För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det enligt skollag finnas elevhälsa (SFS, 
2010:800). Elevhälsan främsta uppdrag är enligt skollag (SFS 2010:800, 25§) det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet, som har som mål att stödja alla individer mot 
kunskapsmålen. I elevhälsan ingår ett tvärvetenskapligt team, elevhälsoteamet (EHT) där 
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psykologisk, medicinsk och pedagogisk kompetens ingår (SFS 2010:800, 25§). De 
professioner som ingår i elevhälsan är kurator, psykolog, skolsköterska och skolläkare samt 
någon med specialpedagogisk kompetens, vilket kan innebära en specialpedagog. 
Elevhälsoteamet har en central roll för individens rättigheter och har beslutsrätt i 
elevhälsofrågor. Tanken med ett multiprofessionellt team är att alla ska bidra med sin 
kompetens för att få en bred bild av en individs svårigheter och utifrån det hitta rätt lösningar. 
(Hjörne & Säljö, 2013).  

I och med en ändring i lagen (SFS 2010:800), bytte elevhälsan riktning från att tidigare haft 
fokus på faktorer som orsakar brister hos eleven till fokus på det som främjar psykisk och 
fysisk hälsa (Guvå & Hylander, 2017). Det hälsofrämjande uppdraget går i linje med vad 
Guvå och Hylanders (2017) studie om elevhälsans arbete, visar vara viktiga förutsättningar 
för att alla individer ska kunna nå kunskapsmålen. Men att förändra tar tid och samma studie 
visar att det är svårt att nå en bra balans mellan hälsofrämjande och åtgärdande insatser (ibid). 
Denna studie granskar hur det hälsofrämjande arbetet kan se ut utifrån specialpedagogens 
perspektiv och på vilka sätt de arbetar med hälsofrämjande specialpedagogiska insatser. Guvå 
och Hylander (2017), konstaterar att mycket av elevhälsans tid går fortfarande åt till att söka 
brister och problem hos barnet (patogent synssätt) och menar vidare att det på vissa skolor, 
där de åtgärdande insatserna tagit överhanden, inte finns något hälsofrämjande och 
förebyggande arbete alls. Detta stöds av Höögs (2013), intervjustudie som visar att man i 
elevhälsan ofta har som mål att arbeta hälsofrämjande men att det i verkligheten är ohälsa och 
akuta insatser som ”slukar” mest tid.  För att tillgodose allas olika behov är båda insatserna 
viktiga, men både Partanen (2012) och Guvå och Hylander (2017) slår fast att om mer tid 
läggs på det främjande arbetet behövs mindre tid åt de akuta insatserna. 

2.2 Psykisk ohälsa bland skolungdom och samband mellan hälsa och lärande 
Under denna rubrik delges en bakgrundsbild av forskningsläget om ungdomars psykiska 
ohälsa och sambandet mellan lärande och hälsa. Därefter beskrivs två viktiga hälsofaktorer; 
kunskap och lärande samt självkänsla mer djupgående. Avsnittet har som syfte att förtydliga 
vikten av ett hälsofrämjande arbete, som är studiens fokus. 

2.2.1. Skolungdomars psykiska ohälsa  
Många studier om ungdomars psykiska ohälsa har kunnat visa en ökning av dessa problem 
internationellt, framförallt i Europa och Nordamerika (OECD, 2015a). Sverige följer detta 
mönster och är det land som ligger högst bland de nordiska länderna när det gäller psykiska 
symtom som oro och nedstämdhet (ibid). Tidigare rapporter har visat att flickornas psykiska 
besvär ökat mest, men enligt senaste rapporten från (ibid) utgör pojkarna en riskgrupp där 
psykiska besvär som ångest och depression ökar kraftigt. Det som är utmärkande för 
flickornas psykiska besvär gäller ofta andras värderingar om dem själva, ångest, oro, 
depression och stress, medan pojkarnas psykiska besvär i högre grad består av 
beteendeproblem och utagerande problematik (Hagquist, 2015). Skolrelaterad ångest handlar 
ofta om oro för låga betyg och provresultat. Största motivationsfaktorn har visat sig vara att 
ha möjlighet att välja väg efter avslutad skolgång (OECD, 2015a).  

Viktigt att beakta är sambandet mellan inlärningsförmåga och sociala svårigheter som 
exempelvis utagerande och andra beteendeproblem (Gustafsson et al., 2010).  Dessa 
svårigheter ingår i gruppen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Därtill ökar 
risken för denna redan utsatta grupp att drabbas av psykisk ohälsa (Nyroos, Jonsson, 
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Korhonen & Eklöf, 2015). Beteendeproblem medför dessutom ökad risk för försämrade 
relationer med kompisar och lärare (Falkmer et al., 2012; Hagquist, 2015). Nyroos et al. 
(2015) betonar att både pedagogiska och mentala behov måste tillgodoses för att alla individer 
ska ha samma förutsättningar att nå målen. De specialpedagogiska insatserna är därför viktiga 
på flera plan; insatser som är individuellt anpassade till barn i behov av särskilt stöd för att det 
ska underlätta inlärningen och minska risk för bland annat utanförskap och psykisk ohälsa 
(Falkmer et al., 2012), samt de specialpedagogiska insatser som i lärmiljön kan utgöra ett stöd 
till både grupp och individ (Guvå & Hylander, 2017), där specialpedagogens insatser ingår. 
Vikten av samverkan mellan de olika kompetenserna i elevhälsan blir därmed tydlig, för att 
tillgodose både psykosociala och pedagogiska behov (ibid). 

Det är också viktigt att känna till barnets hemsituation, då det kan påverka hur barnet mår, 
utvecklas i skolarbetet och tar till sig undervisningen. I skollagen (SFS 2010:800) tas inte 
barns hemsituation upp specifikt. I förskolans och skolans uppdrag ingår inte att arbeta direkt 
med föräldrars svårigheter, utan istället att eleverna når kunskapsmålen i samverkan med 
föräldrarna (Barn som anhöriga - Stöd till barn i förskola och skola som har svårigheter 
hemma; Socialstyrelsen, 2014). Specialpedagogen utgör en viktig länk i det arbetet, som 
bland annat innebär att ge pedagogiska råd till föräldrar och andra berörda (SFS 2011:688). 

2.3 Hälsofaktorer i lärmiljön 
Under denna rubrik redogörs för samband mellan hälsa och lärande utifrån vad forskning 
visar. Därefter förtydligas begreppet självkänsla som är en stark hälsofrämjande faktor. 

2.3.1 Samband hälsa och lärande 
Forskning visar att det finns ett starkt ömsesidigt samband mellan hälsa och lärande. Å ena 
sidan påverkar psykiska besvär skolresultaten och å andra sidan påverkar skolresultaten 
hälsan (Gustafsson et al., 2010). Andra slutsatser som framkommit utifrån samma 
forskningsrapport är: 

• Självuppfattningen påverkas positivt av goda resultat 
• Självuppfattning som handlar om motivation och egen kontroll påverkar lärandet 
• Goda relationer med lärare och kamrater kan minska risk för psykisk ohälsa 
• Låg självkänsla och utagerande beteende ökar risk för inlärningssvårigheter 

Det finns därmed flera samband som korrelerar med varandra när det gäller hälsa och lärande 
(Gustafsson et al., 2010). Att främja hälsa i lärmiljön handlar till stor del om, utifrån  
forskningen, att stärka lärandet och elevens tro på sin egen förmåga. 

2.3.2 Kunskap och lärande 
Att känna att man lyckas är en viktig hälsofrämjande faktor (Bergmark & Kostenius, 2011, 
Gustafsson et al., 2010). Med bakgrund av den uppfattningen, menar Guvå och Hylander 
(2017) att det är en utmaning för elevhälsan om en elev misslyckats många gånger och hunnit 
skapa en negativ bild av sig själv kopplat till lärandet. Om även lärare och elevhälsa 
kategoriserar eleven som icke-lärande är det lätt att fastna i negativa cirklar och problem 
(ibid). I det salutogena synssättet som studien tar utgångspunkt från, fokuseras på styrkor och 
hälsofaktorer, vilket kan bli en vändpunkt för en elev med negativ självuppfattning och för att 
en negativ spiral istället ska kunna vändas till en positiv cirkel (ibid). Partanen (2012) menar 
att en elev som tappat motivationen behöver hjälp med att bygga ”bryggor” mellan lärandet 
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och det eleven kan relatera till i sin vardag. Att skapa känsla av sammanhang för dessa elever 
är särskilt viktigt, för att en lektion eller uppgift ska bli hanterbar, begriplig och meningsfull 
(Guvå & Hylander, 2017; Partanen, 2012). Frelin (2012) anser att krav inte ska vara för låga, 
men rimliga där eleven och läraren tillsammans gör upp riktlinjer för att skapa goda 
förutsättningar för att en elev ska kunna nå ett kunskapsmål. I lärarrollen ingår också att vara 
lyhörd för vad en elev orkar med, vilket kan stärka både relationen och elevens förutsättningar 
att lyckas (ibid). Ibland kan pedagoger och lärare behöva stöd av specialpedagogen i arbetet 
med att hitta metoder och förhållningssätt som stärker barnets eller elevens lärandeprocess 
och känsla av sammanhang (Bruce et al., 2016; Lutz, 2013). Genom handledning, observation 
och kartläggning av lärmiljön kan rätt anpassning göras (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten [SPSM] 2016). De lärverktyg som specialpedagogen kan hjälpa till att 
utforma är exempelvis olika bildstöd, strategier och strukturstöd där det blir tydligt för barnet 
vad som ska göras under dagen på förskolan eller vad eleven ska göra på en lektion (ibid).  

2.3.3 Självkänsla 
Självkänsla är enligt Antonovsky (2005) en stark skyddsfaktor, som grundläggs tidigt och 
handlar om vilka tankar man har om sig själv. Positivt bemötande, respekt och uppmuntran 
kan stärka självkänslan och i sin tur KASAM (Bergmark & Kostenius, 2011; Partanen, 2012). 
Om en individ lyckas och förstår vad den lär sig samt ser nyttan med kunskapen kan också 
självkänslan påverkas positivt (ibid), och dessutom gör lärandet meningsfullt, vilket är en 
viktig komponent i KASAM (Hanson, 2010). Alla individer behöver därför förklaringar till 
hur målen kan nås där även specialpedagogens insatser fyller en viktig funktion.  

Förutom att eleven har en tro på sin egen förmåga är det också viktigt att läraren tror på 
eleven för att lyckas i skolan (Taube, 2013). Milerad och Lindgren (2014) betonar att god 
självkänsla inte per automatik leder till bra resultat i skolan, men om eleven får vara med och 
påverka sin lärandeprocess stärks möjligheten att lyckas (ibid). Utifrån denna vetskap är det 
därför av stor vikt att i det hälsofrämjande arbetet i förskola och skola ge barn och elever 
förklaring till hur ett mål ska nås och ge de verktyg som behövs, för att därmed också stärka 
självkänslan (ibid). Detta blir extra viktigt för de barn som inte utvecklat en sund självkänsla i 
tidig barndom (Juul & Jensen, 2009).  

Begreppet självkänsla består av två dimensioner, en kvalitativ och en kvantitativ (Juul & 
Jensen, 2009). Den kvantitativa delen består av vad vi vet om oss själva, vår självinsikt, och 
den kvalitativa delen är vår inställning till det vi vet (ibid). Vår självinsikt utvecklas hela livet, 
inte minst i relationer med andra. Relationer i barndomen påverkar dock hur vi värderar oss 
själva senare (ibid). Viktigt för att utveckla en sund självkänsla är att den vuxne tar hänsyn till 
barnets integritet och eget ansvarstagande och låter barnet upptäcka själv (ibid). Om barnet 
däremot blir förbisett ofta kan det få negativa konsekvenser för självkänslan (ibid). 

Juul och Jensen (2009) menar att man som vuxen inte bör vara för snabb att ge svaren och 
lösningarna åt barnet, då det hindrar tron på dess egen förmåga att lära och påverkar därmed 
självkänslan negativt (ibid). Frelin (2012), som skrivit en avhandling om relationsskapande i 
skola och förskola använder begreppet självbild som innefattar både självkänsla och 
självförtroende, är inne på samma spår som Juul och Jensen (2009). Enligt Frelin (2012) 
behöver lärare låta barnen prova det som de inte klarar av direkt och att riskera att misslyckas 
ibland för att därigenom stärka självbilden när de lyckas.  
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En medvetenhet om självkänslans positiva hälsoeffekter är viktigt för alla som arbetar med 
människor, inte minst i specialpedagogens arbete. I specialpedagogens uppdrag ingår att 
stödja lärare och pedagoger i det pedagogiska arbetet, där ett uppskattande förhållningssätt 
även kan stärka deras självkänsla som de för vidare till barn och elever (Bergmark & 
Kostenius, 2011).   

2.4 Hälsofrämjande förskola 
I förskolan läggs grunden för lärandet, vilket innebär att pedagogerna bör vara medvetna om 
barns olika förutsättningar i kunskapsutvecklingen. En positiv miljö, där barnen blir sedda, 
trivs och är trygga är grundförutsättningar för att barnen ska utvecklas i lärandet (Bruce et al., 
2016). För att barnen ska känna sig trygga på förskolan är en förutsättning att den är begriplig 
för dem och att pedagogerna förbereder barnen på vad som händer nu och vad vi ska göra sen 
(ibid). När barnen förstår sin vardag är det lättare att hantera den (ibid). Sandberg (2014) 
framhåller att det i förskolan handlar mycket om att skapa relationer och knyta an och 
framhåller att den pedagogik som ingår i barnens vardag är bra för alla, men när det gäller 
barn med mer uttalade svårigheter eller andra utmaningar i förskolemiljön kan det finnas 
behov av specialpedagogisk kompetens (ibid). Bruce et al. (2016) menar att 
specialpedagogiken då kan bli ”den möjliggörande” pedagogiken. Specialpedagogiken är en 
viktig del i förskolans tidiga intervention (Early Childhood Intervention, ECI) som utformas 
olika internationellt beroende av kultur och lagar (Sandberg, 2014), men som omfattar 
barnens lärande, hälsa och utveckling. I den svenska förskolan ingår den tidiga interventionen 
i förskolan eftersom nästan alla barn går där, men där det internationellt sett kan innebära 
individuellt stöd till familjer (ibid). 

Det är viktigt att det finns en medvetenhet kring att många förmågor utvecklas tidigt hos barn 
om de får rätt stöd och stimulans (Lutz, 2013). Den svenska förskolan representerar nästintill 
alla variationer av funktionsnedsättningar (ibid). De specialpedagogiska insatserna i förskolan 
fyller därav en viktig funktion. Barn i behov av särskilt stöd har generellt gått flera år i skolan 
innan de uppmärksammas på allvar, där de pedagogiska behoven skulle kunna mötas redan i 
förskolan om resurser fanns (ibid). En resurs behöver dock inte vara en fysisk person utan kan 
också utgöras av specialpedagogiskt stöd och ett medvetet förhållningssätt bland pedagogerna 
(Bruce et al., 2016). I Finland satsas mest specialpedagogiska resurser på de tidiga åldrarna 
framförallt grundskolans första år, men där även drygt 20 procent av förskolebarnen får det 
stödet (Lutz, 2013). I den svenska förskolan är det vanligt att det specialpedagogiska stödet 
innebär handledning för pedagogerna av specialpedagog (Bladini, 2004; Lansheim, 2010).  
Bruce et al. (2016), betonar att alla pedagoger och lärare borde inneha en specialpedagogisk 
kompetens för att kunna bemöta alla individer oavsett svårighet. I ett specialpedagogiskt 
perspektiv ingår, enligt (ibid) att i svåra pedagogiska situationer hitta och bygga vidare på 
barnets motivation och drivkraft, där specialpedagogen har en viktig ledarroll (ibid). 
Utgångspunkten är ett positivt synssätt kring olikheter och att vi därmed lär på olika sätt samt 
att hitta möjligheter för alla individer i deras kunskapsutveckling (ibid). Förhållningssättet är 
därmed en stor del inom specialpedagogiken, där metoder och material kan vara ett 
komplement (ibid). För att arbeta hälsofrämjande och förebyggande i förskolan är en 
grundläggande kartläggning av individen viktig, där även miljö- och sociala faktorer ingår för 
att se helheten i lärandesituationen och utifrån det anpassa lärmiljön efter barnets behov 
(Sandberg, 2014).  
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Detta tankessätt går i linje med Finlands modell, där alla lärare fått fortbildning i 
specialpedagogik för ökad förståelse för hur specialpedagogiska insatser kan utgöra ett 
komplement till den vanliga pedagogiken (Bruce et al., 2016). Takala och Ahl (2014) har med 
sin forskning jämfört skillnader mellan svenska och finska specialpedagogiska insatser. 
Resultatet visade att de specialpedagogiska insatserna i Finland riktas mer till individ och 
mindre grupp, medan det i den svenska skolan var mer inkluderade insatser i helgrupp. Att 
som i Finland satsa på kvalité och resurser i förskolan är något som OECD rekommenderar 
medlemsländerna. De menar att det är en investering på lång sikt, då det stärker individers 
chanser att lyckas i skolan och därmed minskar samhällskostnader i ett senare skede (OECD, 
2015b).  

2.5 Hälsofrämjande grundskola och gymnasieskola 
Utvecklingen har gått framåt när det gäller förståelsen för barns behov, där uppdraget i dagens 
skola innebär att stödja eleverna i sitt lärande och sociala utveckling (Hjörne & Säljö, 2013).  
Många är överens om att en skola, där elevernas engagemang och lika värde genomsyrar 
verksamheten, också främjar hälsa (Guvå & Hylander, 2017; Hjörne & Säljö, 2013; Partanen, 
2012).  

I en hälsofrämjande skola får alla det stöd de behöver i sitt lärande innan det växt till stora 
svårigheter (Bergmark & Kostenius, 2011; Guvå & Hylander, 2017; Partanen, 2012) Att se, 
förstå och lära känna eleven är viktigt för att den ska kunna tillgodogöra sig undervisningen 
på bästa sätt (ibid). En hälsofrämjande skola går i linje med ett salutogent synssätt som utgår 
från barnets styrkor och där man ser barnet som en kompetent individ (Partanen, 2012). I ett 
salutogent synssätt finns en tro på barnets förmåga att hantera svårigheter med rätt 
bemötande, stöd, verktyg och vägledning (Juul & Jensen, 2009; Partanen, 2012). Med ett 
patogent synssätt ser man individen som bärare av problemet och vilka brister som ska 
åtgärdas. Nilholm (2012), menar att skolan länge har utgått från ett bristperspektiv, vilket 
lever kvar på många skolor trots att styrdokumenten utgår från ett salutogent synsätt (SFS 
2010:800; Lpfö 98: Skolverket 2011a; Skolverket 2011b). Om man ser barn i svårigheter eller 
med svårigheter kännetecknar vilket synssätt man samspelar med, enligt Nilholm (2012). Han 
menar vidare att om det finns ett främjande och förebyggande arbete i klassrumsmiljön, skulle 
färre elever vara i behov av särskilt stöd. Han påpekar också att speciallärare och 
specialpedagoger ofta får ”ta hand om” elever som skulle kunna klara att hantera sin 
skolsituation där man arbetat förebyggande med klassrumsmiljön (ibid). Guvå & Hylander 
(2017) menar att förebygga och främja har olika innebörd, där förebygga är att ta bort risker 
och hinder och där främja är att ge det stöd och de verktyg som behövs för att hantera dem, 
vilket även stöds av Partanen (2012). Guvå och Hylander (2017) ger ett bildligt exempel där 
man i ett främjande synssätt lär barnet simma, och i ett förebyggande synssätt undviker djupt 
vatten (ibid). Det innebär i skolan att en elev behöver lära sig sätt att hantera sitt lärande, 
genom att få rätt verktyg, och inte röja alla hinder, vilket specialpedagogen kan hjälpa till med 
(Guvå & Hylander, 2017; Partanen, 2012). Även Antonovsky (2005) stödjer detta synssätt, 
där han slår fast att vi bygger upp vårt KASAM, genom de svårigheter vi lär oss att hantera, 
vilket han menar vi har nytta av vid kommande utmaningar i livet. 

Juul och Jensen (2009) betonar att det är viktigt att inte enbart se barnets funktionella nivå då 
det kan få konsekvenser av att individen kan utveckla negativa tankar om sig själv och på det 
sättet hämma kunskapsutvecklingen. De menar vidare att barn som på olika sätt utmanar i 
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klassrummet, exempelvis barn med beteende- eller koncentrationssvårigheter, behöver få 
särskild uppmärksamhet och visat intresse för att lyckas (ibid). Viktiga faktorer är att göra 
dem sociala, samarbetsvilliga, och ge dem tilltro till egen förmåga, vilket läraren till viss del 
kan ge, men där även specialpedagogen blir en viktig länk (ibid).  

En förutsättning för att barn och elever ska utveckla sitt lärande i förskola och skola är, enligt 
Partanen (2012) att ha känsla av sammanhang och att uppgifterna är begripliga, hanterbara 
och meningsfulla i enighet med Antonovskys salutogena teori. Han betonar dock att det 
behövs gemensamma krafter i hela organisationen, på lednings- och arbetslagsmöten, 
föräldramöten och elevhälsomöten för att ett genomgående hälsofrämjande arbete ska bli 
möjligt (ibid). Enligt examensförordningen (SFS 2011:688) är specialpedagogen en del i detta 
arbete med ansvar för den pedagogiska utvecklingen, tillsammans med ledning, på 
organisationsnivå. 

På gymnasiet höjs kraven på självständighet i studierna, där läraren har en mer coachande roll 
(Bruce et al., 2016). Om eleven har med sig svårigheter i sin lärandesituation från 
grundskolan och saknar verktyg och strategier för att lösa uppgifter blir gymnasiet en stor 
utmaning, och utmanar inte bara individen själv och läraren, utan dessutom elevhälsans och 
specialpedagogens insatser (ibid). En viktig del i det hälsofrämjande arbetet på gymnasiet kan 
därför innebära att en elev snabbt får det stöd den behöver för att kunna klara 
gymnasieexamen (Guvå & Hylander, 2017), vilket ökar chanserna att få ett arbete och därmed 
minska risk att drabbas av ohälsa och utanförskap (Falkmer et al., 2012). Stödet ska utifrån 
läroplanen (Skolverket, 2011b), utgöras av de specialpedagogiska stödinsatser som 
specialpedagogen tillsammans med elevhälsan ger till lärare och elever.  

2.6 Specialpedagogik som kunskapsområde 
Detta avsnitt innehåller inledningsvis en kort beskrivning av specialpedagogikens utveckling 
samt en förklaring av perspektiv och begrepp. Avslutningsvis delges något av den kritiska 
forskningen angående specialpedagogik. 

2.6.1 Specialpedagogik 
Specialpedagogik som kunskapsområde är komplext med olika teorier och perspektiv och har 
sin grund i medicin, pedagogik, psykologi och utvecklingssociologi. Specialpedagogiken har 
fått kritik inom forskningen för att vara individinriktad och ha fokus på avvikelser (Ahlberg, 
2007; Haug, 1998). Enligt Nilholm (2005) är kritiken oftast inte riktad mot specialpedagogik 
som område utan mot en viss form av den. Ahlberg (2007) menar att kritiken haft en positiv 
effekt då specialpedagogik som kunskapsområde reflekterats och diskuterats mycket och 
därmed också utvecklats. (Bladini, 2004; Lansheim, 2010; Nilholm, 2005).  

 
2.6.2 Specialpedagogiska perspektiv 
Utifrån forskningen inom specialpedagogik finns två tydliga spår när det gäller hur man ser på 
svårigheter; ett individinriktat och ett miljörelaterat. Inom det individinriktade spåret söker 
man förklaringar till svårigheter hos individen. I det miljörelaterade spåret baserar man 
förståelsen för individens svårigheter på relationen mellan yttre krav och inre förutsättningar 
(Bladini, 2004). Dessa två spår utgör ett kategoriskt och ett relationellt perspektiv (ibid). Det 
kategoriska perspektivet, som också benämns som det traditionella perspektivet har länge 
dominerat forskningen inom specialpedagogik, vilket Alhlberg (2007) menar beror på att man 
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inom skolan länge fokuserat på elevers brister eller avvikelser från normen och hon ser därför 
ett behov av mer forskning kring andra perspektiv. Aspelin (2013) menar att forskning kring 
det relationella perspektivet ökat de senaste åren och alltmer förankras i lärmiljön. Han menar 
att det relationella perspektivet kan ses som ett teoretiskt synssätt där kommunikation, dialog 
och möten mellan människor är fokus (ibid). Utmärkande för ett relationellt synssätt är att det 
inte handlar om att hitta orsak-samband som i det kategoriska perspektivet (ibid). I det 
relationella perspektivet söker man efter sammanhang som kan relateras till en individ där den 
fysiska och sociala miljön ingår (ibid). Enligt Nilholm (2005), är det relationella perspektivet 
mer hållbart på sikt, vilket stämmer med ett hälsofrämjande och inkluderande arbetssätt och 
stöds av flera andra (Aspelin, 2013; Bruce et al., 2016; Guvå & Hylander, 2017). Det 
relationella persoektivet har också stöd i olika styrdokument som kan kopplas till den svenska 
skolan (Lpfö 98; SFS 2010: 800; Skolverket 2011a; Skolverket 2011b). Kritik har dock riktats 
mot båda synsätten, där båda anses förenkla det komplexa område som specialpedagogik är 
och att fler perspektiv behövs (Ahlberg, 2007). Behovet av fler perspektiv har resulterat i ett 
dilemmaperspektiv som Nilholm (2005), menar kan liknas vid svåra valsituationer som inte 
har ett enkelt svar men kan lösas på sikt. Exempel på ett dilemma är att å ena sidan kunna 
tillgodose alla individers olikheter och anpassa dem efter deras förutsättningar och å andra 
sidan ge alla samma förutsättningar och utbildning (ibid). Annat som kan utgöra dilemman är 
obalans mellan retorik och praktik, exempelvis styrdokument som kan vara svårt att följa på 
grund av lärarbrist (ibid), eller att skapa balans mellan hälsofrämjande och åtgärdande insatser 
(Guvå & Hylander, 2017). 
 
Haug (1998) förespråkar ytterligare ett perspektiv som grundas på social rättvisa och en 
individs rätt till resurser; det kompensatoriska. Han menar att en individ ska kompenseras 
med de resurser som behövs i en särskilt anpassad undervisning för att tillgodose individens 
svagare sidor. Även här ses brister och svagheter hos individen liksom i det kategoriska 
perspektivet (Nilholm, 2005). Aspelin (2013) ser ett behov av vidare forskning kring 
specialpedagogiska perspektiv, då området ständigt förändas. 
 
2.7 Specialpedagogens roll i det hälsofrämjande arbetet 
Yrket specialpedagog är relativt nytt. År 1990 förändrades den tidigare 
speciallärarutbildningen, och utökades till en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning på 60 
högskolepoäng. Ytterligare ett nytt förslag till förändring av det specialpedagogiska 
programmet lades fram av lärarutbildningskommittén i slutet av 1990-talet 
(SOU 1999:63). Utgångspunkten skulle vara elever i behov av särskilt stöd, vilket innebar de 
elever vars behov inte kan tillgodoses i den vanliga verksamheten (Bladini, 2004). 
Lärarutbildningskommittén krävde en förändring från att specialpedagogen sågs som den som 
”tog hand om” elever med särskilda behov, till att få en mer ledande roll på organisationsnivå 
(ibid), vilket förtydligas med följande citat: 
 

Specialpedagogens överordnade uppgift är att identifiera och undanröja faktorer 
i undervisnings- och lärandemiljöerna som orsakar att elever får svårigheter. Det 
medför att specialpedagogen knyts närmare skolans ledning, får en mera 
utpräglad funktion som kvalificerad samtalspartner i det pedagogiska arbetet på 
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skolan och tar ansvar för det övergripande specialpedagogiska arbetet. (SOU 
1999:63, s. 202) 

 
Med denna förändring får specialpedagogen en mer hälsofrämjande roll, där förutom de 
särskilda behoven, ha mandat att förändra på organisationsnivå samt genom samtal förebygga 
problem i lärmiljön, vilket går i linje med vad tidigare forskning visat är framgångsfaktorer i 
förskola och skola (Guvå & Hylander, 2017; Nilholm, 2012; Partanen, 2012; Takala och Ahl, 
2014). 

Idag omfattar Specialpedagogprogrammet 90 högskolepoäng och finns på nio universitet i 
Sverige (Lansheim, 2010). Det finns en hel del forskning om specialpedagogik som 
kunskapsområde, men betydligt mindre om specialpedagogens yrkesroll. Att det är en 
komplex roll framgår i examensförordningen för Specialpedagogprogrammet (SFS 2011:688), 
där det står att specialpedagogen ska arbeta förebyggande med att röja hinder i lärmiljön,  
vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor, genomföra 
pedagogiska utredningar och kritiskt analysera svårigheter på individ, grupp- och 
organisationsnivå, genomföra uppföljning och utvärdering samt utveckla och leda det 
pedagogiska arbetet (ibid)  Det står att specialpedagogen ska arbeta förebyggande, men inget 
om det främjande arbetet, trots att dessa begrepp skiljer sig åt, som tidigare nämnts (Guvå & 
Hylander, 2017). Viktigt att beakta i det sammanhanget är att mycket av specialpedagogens 
insatser dessutom är främjande, vilket även gäller elevhälsans uppdrag enligt skollag (SFS 
2010: 800, 25§). Två roller som kan kopplas till det hälsofrämjande arbetet är kvalificerad 
samtalspartner och pedagogisk ledare, vilka beskrivs närmare nedan. 
 
2.7.1 Specialpedagogens roll som samtalsledare 
I specialpedagogens hälsofrämjande roll ingår samtal i olika former; professionella samtal 
som handledning och stödjande samtal med pedagoger och lärare, samtal med olika 
professioner inom elevhälsa, samtal med vårdnadshavare och barn samt kollegiala samtal 
(SFS 2011:688). Som samtalsledare finns gemensamma grundförutsättningar, där 
förhållningssätt och relationsskapande är grundläggande enligt Juul och Jensen (2009).  De 
menar vidare att för att skapa en god professionell relation i samtalen är yrkeskunskap viktigt, 
men också personliga egenskaper som livserfarenhet, respektfullt bemötande och förståelse 
för andra människor, vilket även ingår i examensförordningen (SFS 2011:688). Juul och 
Jensen (2009) betonar också vikten av förmågan att ha överblick och kunna se det som inte 
uttrycks med ord, genom att läsa av beteende och kroppsspråk, vilket specialpedagogen har 
nytta av både vid samtal med barn och vuxna. 

Barn som visas förståelse av omgivningen har enligt Juul och Jensen (2009) lättare att förstå 
andra. För specialpedagogen är det viktiga egenskaper som i kombination med teoretiska 
kunskaper kan skapa en helhetsbild av en situation utifrån samtal och observation och utifrån 
det tillsammans med pedagoger och lärare hitta lösningar för individ och grupp. 
Relationskompetensen är således viktig i specialpedagogens hälsofrämjande arbete då det kan 
vara avgörande för att förstå bakomliggande orsaker till ett problem eller svårighet (Juul & 
Jensen, 2009). 
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2.7.1.1 Handledning och stödjande samtal 
Handledning kan ske på olika sätt men i denna studie fokuseras på specialpedagogens 
handledning till pedagoger och lärare. Vägledning, rådgivning och konsultation är liknande 
begrepp (Bladini, 2004). Ett handledningssamtal har som syfte att överföra kunskap, stödja 
och vidga perspektiv (Gjems, 1997). Vid handledningssamtalen med specialpedagog får 
pedagogerna tid att reflektera över sin situation och stöd i att hitta lösningar och möjligheter 
(ibid). Handledning har fokus på relationer och samband där handledaren ska försöka 
tydliggöra sammanhang utifrån det de handledda berättar (ibid). Det är också enligt Gjems 
(1997), viktigt att tydliggöra förväntningarna på samtalet och tona ner rollen som expert. Han 
menar att de som handleds måste informeras om att samtalets syfte inte är att ge direkta 
lösningar, utan att det är i mötet mellan handledaren, problemet och de som deltar, som man 
tillsammans kan komma fram till en lösning. Det innebär att alla måste vara aktiva under 
samtalet (ibid). Juul och Jensen (2009), menar att det alltid är handledaren som ansvarar för 
de processer som sker i handledningssamtalet och en förutsättning är att handledaren har mer 
erfarenhet inom det aktuella området än de som handleds, vilket stöds av Gjems (1997). 

Bladini (2004) har studerat elva specialpedagogers handledingssamtal med pedagoger med 
fokus på innehåll och påverkansprocesser. Studien visade att alla specialpedagoger såg 
förändring som en gemensam faktor i samtalen, där pedagogernas förändring av syn på 
problem åsyftades. Samtalen handlade om barnet, pedagogen och föräldern, med särskilt 
fokus på barnet (ibid). En risk finns om engagemanget för barnet är så stort att lyhördheten för 
pedagogernas svårigheter minskar, där en balans mellan ansvar för samtalet och barnet är 
viktig (ibid). Takala och Ahl (2014) som forskat om specialpedagogens uppdrag i Finland och 
Sverige, visar att specialpedagogerna i Sverige ägnar större del av sitt uppdrag åt handledning 
än specialpedagogerna i Finland. Anledningen till att handledning är vanlig för pedagoger i 
svenska förskolor är, enligt Rakstang och Rognhaug (1995) att förskollärarna i skollagen (SFS 
2010: 800) fått ett ökat ansvar för barn i behov av särskilt stöd och att specialpedagogisk 
kompetens inte ingår i förskollärarutbildningen. En utveckling när det gäller handledningen 
har skett från att tidigare haft mer fokus på individen till ett relationellt perspektiv som även 
inkluderar frågor om miljön (Bladini, 2004). Vid handledningssamtalen med specialpedagog 
får pedagogerna tid att reflektera över sin situation och stöd i att hitta lösningar och 
möjligheter (ibid).  

2.7.1.2 Kollegiala samtal 
I examensförordningen (SFS 2011:688) står att specialpedagogen ska ta eget initiativ till att 
utveckla sitt kompetensbehov, vilket kan ske genom kollegiala samtal. Vid kollegiala samtal 
är syftet att utbyta erfarenheter med jämställda inom samma yrkesgrupp, för att höja 
yrkesnivå, trivsel i arbetet och självkänsla i yrkesutövandet (Juul & Jensen, 2009). En 
förutsättning för att ett kollegialt samtal ska uppnå syftet är att tydliga ramar för innehåll, tid, 
struktur och utvärdering utformas tillsammans vid första träff (ibid). Innehållet kan variera 
men fokus är att delge varandra yrkeserfarenheter. Relations- och samarbetsklimat i gruppen 
är viktiga för att både kunna ta del av och delge den information som ges där den som leder 
samtalet har ett stort ansvar (ibid). Det kollegiala samtalet bidrar till att motivationen i arbetet 
bibehålls och ger en nyanserad inblick i hur det fungerar i olika organisationer och 
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arbetssituationer genom kollegornas yrkeskunnande (ibid). Kollegiala samtalsformer kan se 
olika ut beroende av hur man strukturerat dem, men gemensamt är reflektion utifrån olika 
perspektiv med syfte att hitta ett gemensamt perspektiv på olika frågeställningar, för att på så 
sätt stärka begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sitt yrkesutövande (ibid). 

2.7.2 Specialpedagogens roll som pedagogisk ledare 
I Specialpedagogens pedagogiska roll ingår att utveckla det pedagogiska arbetet på 
organisationsnivå tillsammans med ledning, där lärmiljön ingår (SFS 2011:688). I rollen att 
utveckla en pedagogisk lärmiljö ingår metoder, material och spridning av kunskaper om olika 
förhållningssätt. Ett exempel på en metod som handlar om förhållningssätt är lågaffektivt 
bemötande, utifrån Bo Hejlskovs modell (2015), vilken är en metod som hjälper lärare och 
pedagoger att hantera utagerande barn och elever. Det som är grundläggande för metoden är 
ett lugnt förhållningssätt i konfliktfyllda situationer, strategier för hur man behåller lugnet och 
strategier för hur man minskar risk för konflikt (Hejlskov Elvén & Wiman, 2015).  

2.7.2.1 Tillgänglig lärmiljö 
För att en förskola och skola ska bli begriplig, hanterbar och meningsfull för alla barn och 
elever är en tillgänglig lärmiljö viktig. En tillgänglig lärmiljö innebär en miljö som fungerar 
för alla, oavsett funktionsförmåga i enighet med skollagen (SFS 2010:800) och där alla kan 
utveckla sitt lärande (Specialpedagogiska skolmyndigheten [SPSM], 2016). I lärmiljön ingår 
den pedagogiska, fysiska och sociala miljön (figur 1).  

 

 

Figur.1 Tillgänglighetsmodell. Tillstånd att publicera figur; Specialpedagogiska 
skolmyndigheten 20171208.  

 
• Den pedagogiska miljön - utformning och struktur av det pedagogiska innehållet i 

förskola och skola (tillgång till lärverktyg, lärmaterial, anpassningar, samverkan på 
organisationsnivå) 

• Den sociala miljön – Faktorer för att alla ska känna delaktighet (klassrumsklimat, 
samspel)  

• Den fysiska miljön – Skapa rum för alla olika behov där trivsel och trygghet i 
klassrum, utemiljö och korridorer är fokus (SPSM, 2016). 
 

För att få ett helhetsperspektiv på barns och elevers lärandeutveckling är hela lärmiljön viktig 
(SPSM, 2016). Specialpedagogiska skolmyndigheten har utvecklat ett värderingsverktyg för 
tillgänglig utbildning, som utgår från ett miljörelaterat (relationellt) perspektiv där 
tillgänglighetsmodellen ingår (figur1). Detta värderingsverktyg kan användas vid kartläggning 
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av lärmiljön, vid kvalitets- och värdegrundsarbete samt vid pedagogiska samtal vilket är en 
del av specialpedagogens ansvarsområde (SFS 2011:688). För att en lärmiljö ska vara 
tillgänglig för alla pedagoger, lärare, barn och elever behöver den ständigt utvecklas på alla 
nivåer, och att arbetet är främjande och förebyggande (SPSM, 2016), vilket specialpedagogen 
är en del av, men där samverkan med alla inom organisationen är viktig (Guvå & Hylander, 
2017; Partanen, 2012).  

2.8 Teoretiska utgångspunkter 
I denna del redogörs för Antonovskys (2005) salutogena teori som är utgångspunkt för 
studien. 

2.8.1 Salutogent perspektiv – KASAM 
Aaron Antonovsky studerade medicinsk sociologi vid Yale University. År 1956 blev han 
forskningschef vid The New York State Commission Against Discrimination. Antonovsky 
var senare också bland annat verksam som professor i sociologi vid Universitet i Teheran 
(Antonovsky, 2005). 

Antonovsky ändrade sin inriktning vad gäller synen på hälsa då han vid en undersökning av 
israeliska kvinnors anpassning till klimakteriet, år 1970, upptäckte att 29 % av de kvinnor 
som överlevt koncentrationsläger visade ändå förhållandevis god psykisk hälsa. Detta ansågs 
vara en hög siffra då dessa kvinnor fått utstå stora psykiska påfrestningar under tiden i 
koncentrationslägret. Denna upptäckt fick Antonovsky, som tidigare forskat kring orsaker till 
sjukdom (patogenes), att övergå till att fokusera på faktorer som främjar hälsa (salutogenes). 
Han formulerade utifrån dessa tankar den salutogena modellen som publicerades första 
gången år 1979 i boken Stress, Health and Coping (Antonovsky, 2005). Med denna modell 
ville Antonovsky förklara sambanden mellan sjukdom och hälsa. Han menade att vi ständigt 
rör oss i ett kontinuum mellan sjukt och friskt och hans forskning har fokus på vad som gör att 
vissa människor, trots påfrestningar ändå befinner sig vid den positiva polen när det gäller 
ohälsa-hälsa. Antonovsky (2005) fick ge upp sina tidigare tankar om att det var de människor 
som varit mer utsatta för stressorer som upplevde mer ohälsa. Han insåg att trots psykiska 
påfrestningar och stressorer kan livet vara hanterbart och meningsfullt för många människor. 
Antonovsky förklarar detta med att man kan dra nytta av tidigare livserfarenheter vid 
kommande svårigheter. Enligt Hanson (2010) kan en stressor i skolan innebära för lågt eller 
högt ställda krav, utan möjlighet att påverka dem. Om strategier finns för hur en elev ska 
hantera svårigheterna och dessutom har eget inflytande över sin situation stärks känslan av 
sammanhang (KASAM). 

Så länge människan är vid liv finns enligt Antonovsky (2005), viss grad av hälsa. Antonovsky 
menade att hälsobegreppet är komplext och att människan ständigt utsätts för olika 
påfrestningar, men att vår motståndskraft är avgörande för hur vi hanterar denna spänning 
(ibid). Han fascinerades av vilka faktorer som kan bekämpa stressorer av olika slag och 
kallade dessa för generella motståndsresurser (GMR). Antonovsky utformade ett 
frågeformulär med livsfrågor för mätning av KASAM, där resultatet kunde visas på en skala 
från låg till hög. De som hamnade högt på skalan hade högre stresstålighet och bättre 
motståndsresurser, vilket innebar att i högre utsträckning kunna hantera svårigheter i 
vardagen, i jämförelse med de som hade låg KASAM. De viktigaste faktorerna för att 
utveckla känsla av sammanhang är, enligt Antonovsky, självkänsla som personlig resurs och 
känsla av tillhörighet som social resurs. Krause (2011) visar med sin forskning att 
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förskolebarn generellt har god självkänsla, som försämras för många efter skolstart. De som 
arbetade aktivt med ett salutogent arbetssätt i förskolan, där självvärderingsövningar ingick 
hade fortsatt god självkänsla i skolan och upplevde i högre grad en känsla av tillhörighet och 
sammanhang (ibid). 

Tartas et al. (2014), visar i sin studie att hög känsla av sammanhang påverkar studenters 
förmåga att lösa problem kopplat till studierna jämfört med de som hade låg KASAM. García-
Moya, Rivera och Moreno (2013) som studerat samband mellan KASAM och hälsofaktorer i 
skolan bland spanska 13–18-åringar, visar att stöd från lärare och klasskamrater, stärker 
KASAM, vilket går i linje med Antonovskys teori om att sociala resurser är viktiga 
skyddsfaktorer för att skapa känsla av sammanhang (Hanson, 2010). Studien av García-Moya 
et al. (2013) visar också att skolmiljön påverkar KASAM. Det fanns även samband mellan 
upplevd stress och grad av KASAM, där de med stark KASAM upplevde mindre stress än de 
med låg (ibid). Detta samband mellan upplevd psykisk hälsa och känsla av sammanhang stöds 
av Flensborg-Madsen, Merrick och Ventegodtand (2005). Utifrån vad forskningen visar kan 
därmed KASAM påverka många faktorer för en individs lärande, där lärmiljö, stöd av vänner 
och självkänsla också påverkar, vilket är viktigt att känna till för lärare, elevhälsa och inte 
minst i specialpedagogens arbete, där miljöfaktorer ingår (SFS 2011:186). 

De tre komponenter som ingår i KASAM är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.   

Begriplighet är den första komponenten i KASAM som innefattar vår kognitiva förmåga; dels 
hur vi tar emot, förstår och bearbetar kunskap och information, men också hur vi förstår oss 
själva och andra (Hanson, 2010). Enligt Bergmark och Kostenius (2011) står begreppet för 
”jag förstår vad som händer mig”. I skolan kan det betyda tydliga instruktioner, inre 
strategier och socialt samspel mellan lärare och elever (ibid).     

Hanterbarhet - ”Jag klarar av det som händer” (Bergmark & Kostenius, 2011). Begreppet 
står för den praktiska förmågan, i vilken utsträckning en individ klarar av utmaningar och står 
emot påfrestningar. En balans mellan krav och utmaningar.    

Meningsfullhet – ”Jag ser en mening i det som händer” (Bergmark & Kostenius, 2011). 
Begreppet står för den känslomässiga förmågan; i vilken utsträckning man upplever att det är 
värt att engagera sig i något. Antonovsky kallar det för motivationsfaktor (Antonovsky, 2005) 
Det kan gälla svårigheter i livet eller andra utmaningar som exempelvis skolprestationer 
(ibid). Enligt Antonovskys teori är meningsfullhet den viktigaste komponenten i KASAM för 
att behålla hälsan (Antonovsky. 2005). Om en uppgift i skolan känns meningsfull ökar 
motivationen att försöka förstå och hantera den. Detsamma gäller för arbetsuppgifter (Hanson, 
2010). Meningsfullhet är en viktig drivkraft för att leda ett arbete framåt (ibid).  

3. Metod 
I metodavsnittet redogörs för val av undersökningsmetod, urval av informanter, 
genomförande av metod, bearbetning och analys samt studiens trovärdighet. 

3.1 Val av undersökningsmetod 
En kvalitativ intervjumetod har valts då syftet är att få information om specialpedagogernas 
uppfattningar av sin roll i det hälsofrämjande arbetet samt på vilka sätt specialpedagogiska 
insatser påverkar hälsofaktorer i lärmiljön. Enligt Kvale och Brinkman (2014) är en kvalitativ 
metod att föredra då man eftersträvar att få en mer djupgående information av människors 
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upplevelser och erfarenheter. Rennstam och Wästerfors (2015) menar att en kvalitativ metod 
skapades för förståelse av sociala processer och betydelse av vad som sker i det sammanhang 
människor befinner sig.  Detta sociala sammanhang kan enligt Rennstam och Westerfors 
(2015) utgöras av en yrkesgrupp med syfte att studera ett generellt begrepp. I denna studie 
representerar specialpedagogerna denna grupp utifrån den verklighet där de är verksamma.  

Målet med en kvalitativ forskningsmetod är att belysa variationer, ge mångfald och se 
fenomen utifrån olika aspekter (Kvale & Brinkman, 2014), vilket stämmer med målet för 
denna studie där olika aspekter utifrån specialpedagogernas uppfattningar och erfarenheter är 
fokus. Utmaningen i en kvalitativ studie är alla val som måste göras när det gäller 
analysarbetet (Fejes & Thornberg, 2015; Yin, 2013). Under arbetets gång ställde jag mig ofta 
frågorna; ”Vad är viktigast att lyfta fram för att svara på forskningsfrågor och syfte?” samt 
”Hur skapar jag en helhet utifrån delarna?” 

En kvalitativ metod med öppna frågor ger också möjlighet för den som intervjuar att ställa 
följdfrågor som kan anpassas efter informantens svar och bidra till en bredare och djupare 
information (Kvale & Brinkman, 2014). Halvstrukturerade frågor konstruerades i en 
intervjuguide (se bilaga 1). Följdfrågor kompletterade intervjuguiden vid de olika intervjuerna 
och anpassades efter specialpedagogernas svar. En fördel med en kvalitativ metod är, enligt 
Bryman (2008) att den ger utrymme för mer flexibilitet jämfört med en kvantitativ metod. En 
mer ostrukturerad intervjumetod ökar möjligheten att fånga informanternas perspektiv. Kritik 
som förekommer av kvalitativ forskning är att den är alltför subjektiv. Annan kritik är att 
forskarens egenskaper och tolkningar kan påverka resultatet, då det är forskaren som är det 
viktigaste verktyget vid datainsamlingen (Bryman, 2008).  

3.2 Urval 
Ett medvetet val av informanter har gjorts med syfte att kunna besvara frågeställningarna. Då 
avsikten var att studera specialpedagogens roll, valdes specialpedagoger som informanter, då 
de har den erfarenhet som krävs. Det blev i detta fall ett naturligt val då de bedömdes kunna 
delge den information som behövs för att svara på studiens syfte och frågeställningar (Kvale 
& Brinkman, 2014). Från början var 12 specialpedagoger tillfrågade om att delta och åtta av 
dem tackade ja. Sju av specialpedagogerna är verksamma inom samma kommun och en i 
grannkommunen. Yin (2013), menar att det är viktigt att välja informanter som förväntas ha 
olika uppfattningar om forskningsämnet men samtidigt har den kunskap som behövs för att ge 
svar på syftet. Hänsyn till detta har tagits genom att välja specialpedagoger med varierade 
uppdrag inom olika verksamheter inom skolan, där deras roll är utformad på olika sätt. Två av 
specialpedagogerna har handledande uppdrag inom förskola och grundskola och sex 
specialpedagoger arbetar inom elevhälsan från förskoleklass till gymnasiet. Gemensamt för 
specialpedagogerna är att alla är utbildade specialpedagoger och har en pågående tjänst. Kvale 
och Brinkman (2014), menar att antalet intervjupersoner i en kvalitativ studie kan variera, där 
det viktigaste är att de ger den information som behövs för att kunna svara på syftet. De 
menar vidare att ett mindre antal intervjuer kan vara fördelaktigt då de ger forskaren större 
möjlighet att analysera mer noggrant och ge mer djupgående information, i motsatt till en 
kvantitativ studie som är beroende av många svarande för att det ska vara vetenskapligt (ibid). 
I denna studie där alla intervjupersoner hade den yrkeserfarenhet som krävdes gjordes 
bedömningen att antalet var tillräckligt för att svara på syfte och frågeställningar. 
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De fyra specialpedagoger som utgjorde bortfallet var alla tjänstgörande i grannkommunen.  
Enligt Stukát (2011) är det vanligt förekommande att bortfallsgruppen skiljer sig från övriga 
informanter och kan påverka resultatet på något sätt. I denna studie innebar det att en 
majoritet av informanterna representerade samma kommun och endast en representerade 
grannkommunen, vilket gör att jämförelser mellan kommunerna inte är möjligt, då det hade 
påverkat studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Däremot görs jämförelser mellan de olika 
organisationerna förskola, grundskola och gymnasieskola, där specialpedagogerna är 
verksamma. I den största kommunen som sju av specialpedagogerna representerade hade 
nyligen ett fortbildningsprojekt från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), startat 
angående Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). All personal i kommunens 
förskola får där tio timmars utbildning, vilket är ett steg i det hälsofrämjande arbetet, där 
grunden läggs och kunskap sprids. 

3.3 Genomförande av metod 
För att söka specialpedagoger i kommunen och grannkommunen kontaktades rektorer på olika 
skolor via mejl, i ett första skede. Då kontaktuppgifter tillhandahållits av rektorerna och ett 
bekräftande från respektive rektor om deltagande, togs vidare kontakter med 
specialpedagogerna via mejl. Alla specialpedagoger ombads att se över kalendrar och 
återkoppla med tidsförlag. Många gav snabba svar och uttryckte en positiv vilja till att ställa 
upp. Därefter skickades missivbrev (se bilaga 2) med information om examensarbetets syfte 
och frågeställningar, samt etiska förhållningsregler till respektive specialpedagog via mejl. 
Några efterfrågade att även få intervjuguiden skickad, med syfte att kunna förbereda sig och 
bidra med mer informativa svar. En semistrukturerad intervjuguide skickades då den var 
godkänd av handledare till de som efterfrågat det. En semistrukturerad intervjuguide innebär 
att ett antal frågor är färdigställda och ställs till alla informanter, men att det finns utrymme 
för följdfrågor som anpassas efter informantens svar. De flesta frågorna i intervjuguiden var 
öppna, det vill säga började med ”vad”, ”vilka”, ”hur, och ”på vilket sätt”, för att i enighet 
med metodlitteraturen ge mer djupgående svar. Följdfrågor formulerades på plats utifrån 
intervjusituationen och informanternas svar (Kvale & Brinkman, 2014; Stukát, 2011; Yin, 
2013).  

Sju av intervjuerna utfördes på respektive specialpedagogs kontor, i en ostörd miljö där 
specialpedagogen avsatt tid och intervjun kunde genomföras utan avbrott. En av intervjuerna 
genomfördes i anslutning till mitt hem, även den i ostörd miljö utan avbrott. Alla intervjuer 
spelades in på ljudfil, fyra på Iphone och fyra på Sony ljudbandspelare, vilket jag förberett 
informanterna på då kontakt togs. Alla hade förståelse för det. Informanterna meddelades 
dessutom i missivbrevet samt vid intervjutillfället att ljudfilen skulle raderas när arbetet var 
klart.  

Varje intervju inleddes med en hälsningsfras och några enkla öppningsfrågor angående år i 
yrket och vilket universitet de studerat vid, med syftet att de skulle känna sig bekväma. Dessa 
frågor hade däremot mindre betydelse för resultatet och uteslöts därför vid transkriberingen. 
Viktigt att tänka på vid en kvalitativ intervju är, enligt Yin (2013) att tala måttligt, vara 
neutral och upprätta en god relation med den som ska intervjuas. Under alla intervjuer delgavs 
specialpedagogerna respekt, empati och bekräftelse genom ett fokuserat och engagerat 
lyssnande samt gavs tillfälle att utveckla svaren.  Intervjuguiden innehöll ett antal öppna 
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frågor för att få bred information om ett område. Följdfrågor ställdes vid de situationer där det 
fanns behov av ytterligare information och gav då ett djupare svar på frågan. Kvale & 
Brinkman (2014) menar att en intervjusituation innebär olika villkor för de medverkande, där 
intervjuaren har tolkningsföreträde. Utifrån min tolkning av ett svar skapades en ny 
följdfråga. Vid några tillfällen sammanfattade jag en liten del av svaren och ställde frågan 
”Har jag tolkat dig rätt?” för att minska risk för missuppfattning. 

3.4 Redogörelse av bearbetning och analys 
Samtalen, som var 45 – 60 minuter långa transkriberades i sin helhet, vilket blev 56 sidor text. 
Ord som uttryckts extra kraftfullt skrevs med versaler för att tydliggöra hur informanterna 
uttryckte sig och var betoningen låg, vilket är en viktig del i bearbetning av intervjuer enligt 
Gubrium och Holstein (refererad till i Rennstam & Wästerfors 2015). Rennstam och 
Wästerfors (2015) menar vidare att någon form av sortering av kvalitativt material är 
nödvändigt för att skapa ordning från det kaos som allt material en kvalitativ studie ofta 
medför.  

Alla texter skrevs ut och bearbetades med hjälp av meningskodning enligt Kvale och 
Brinkmans (2014) modell där viktiga meningar kopplade till syfte och frågeställningar valdes 
ut och kategoriserades med hjälp av överstrykningar med olika färgpennor. En färg för varje 
frågeställning. Rennstam och Wästerfors (2015), menar att den vanligaste metoden vid 
analysarbete är någon form av uppdelning av material efter innehåll.  I denna studie 
strukturerades informationen ytterligare med hjälp av kategorisering av viktiga begrepp som 
svarade på respektive frågeställning och skrevs in i en matris som bestod av en tabell med två 
dimensioner där specialpedagogerna utgjorde den ena och frågeställningarna den andra. De 
viktigaste begreppen från de markeringar som tidigare gjorts i utskrifterna fördes in i 
matrisen, utifrån Yin:s (2013) rekommendationer. Specialpedagogerna numrerades från SP1 
till SP 8 och de utvalda argumenten fördes in i respektive ruta. Denna reducering av material 
gjorde det mer överskådligt. Enligt Rennstam och Wästerfors (2015) är det dock viktigt att 
behålla helheten när man lyfter ut och detaljgranskar en mindre mängd data. De menar att 
man kan behöva gå tillbaka till den ursprungliga mängden efter sorteringen för att inte missa 
viktiga delar som bidrar till helheten. Detta stöds av flera andra (Fejes & Thornberg, 2015; 
Yin, 2013). Denna erfarenhet gjordes, trots att materialet blivit lättare att hantera efter 
kategoriseringen. Återkoppling till de ursprungliga texter skedde många gånger innan 
”stoffet” som skulle representera resultatet lyftes ut. En tolkning av resultatet sker, enligt 
Kvale och Brinkman (2014) i olika sammanhang; självförståelse, kritiskt sunt förnuft och 
teoretisk förståelse. Alla delar är viktiga och har ingått i analysen, där hänsyn tagits till 
personlig tolkning, tidigare kunskaper och forskning samt de teorier som kopplas till 
analysarbetet. I största möjliga mån har egna uppfattningar om yrkesrollen lagts åt sidan för 
att ge plats åt varierade svar som bidragit med olika perspektiv på en fråga. 

3.5 Undersökningens trovärdighet 
Val av informanter stärker studiens trovärdighet då de har den kompetens och erfarenhet som 
krävs för att kunna svara på intervjufrågorna som riktats mot syfte och frågeställningar (Kvale 
& Brinkman, 2014). I den här studien är det information om specialpedagogens yrkesroll som 
efterfrågas, varför endast specialpedagoger valdes som informanter. Ett större urval hade 
möjligen stärkt trovärdigheten, men med anledning av att specialpedagogerna representerade 
flera olika verksamheter, kunde de visa skillnader som fanns i deras uppdrag, vilket gav en 
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verklighetsförankrad information. Detta ökade trovärdigheten, då yrkesrollen förtydligades 
utifrån deras svar. Specialpedagogernas positiva inställning till att delta och engagmangeng 
stärkte trovärdigheten ytterligare, då det gav informativa svar som svarade på syftet. 

Tillförlitligheten i en kvalitativ metod har enligt Kvale och Brinkman (2014) koppling till 
forskaren, datainsamlingsmetoden och analysen. De menar att den kan höjas med en relativt 
strukturerad intervjuguide och sänkas när frågorna ändras inför olika intervjuer. I denna studie 
har använts en halvstrukturerad intervjuguide, där de flesta frågor ställdes till alla informanter, 
men där några anpassades efter svaren, vilket har kunnat sänka tillförlitligheten. Syftet med 
denna metod var att få bred och djup information. Ett noggrant analysarbete där egna åsikter i 
största möjliga mån lagts åt sidan har bidragit till att tillförlitligheten stärkts. 

3.6 Generaliserbarhet 
Studien som helhet kan inte generaliseras till en större population då det är människors 
upplevelser och uppfattningar som studeras, vilka kan vara föränderliga. Kritik som riktas mot 
kvalitativa studier är att de är svåra att generalisera till andra miljöer än de verkar i, då urvalet 
ofta är litet i jämförelse med en kvantitativ metod (Bryman, 2008). De sociala sammanhang 
som informanterna verkar i, det vill säga skolmiljön är också föränderlig och är ytterligare en 
faktor som påverkar studiens generaliserbarhet. Enligt Cronbach (refererad till i Fejes & 
Thornberg, 2015), är alla sociala fenomen föränderliga och kan därmed inte generaliseras, 
vilket i studien innebär att specialpedagogernas svar inte exakt kan återges i ett annat 
sammanhang eller skola. 

3.7 Etiska överväganden 
Specialpedagogerna informerades via mejl, missivbrev (se bilaga 2) samt muntligt utifrån 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017);  
Informationskravet innebär att informanterna får information om syftet för forskningen. Detta har 
gjorts vid första mejlkontakten med informanterna samt i det missivbrev (se bilaga 2) som 
skickades ut innan intervjuerna. Vid själva intervjutillfället påmindes informanterna muntligen 
angående studiens syfte. 
 
Samtyckeskravet innebär att det är frivilligt att delta i studien, samt att avbryta samtal eller 
deltagande om så önskas. I detta fall har alla informanter själva uttryckt att de vill delta genom 
återkoppling på förfrågan via mejl.   
 
Med konfidentialitetskravet menas att de uppgifter som informanterna ger, i det här fallet vid 
intervjuerna, skall ges största möjliga konfidentialitet. Uppgifter om personerna skall förvaras på 
ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Alla uppgifter där det finns möjlighet att 
identifiera personer som deltagit i undersökningen skall lagras och avrapporteras på ett sådant sätt 
att de inte kan identifieras. Informanterna informerades om att ljudfilerna som spelats in raderas 
då arbetet med studien är klart. För att skydda informanternas identitet gavs specialpedagogerna 
benämningen SP1 till SP8 vid transkribering och utskrift av intervjuerna. Namn på kommuner, 
hemsidor och skolor utelämnades för att ytterligare stärka konfidentialiteten. Inga personnummer, 
ålder eller namn finns nedskrivet, därav kan inga obehöriga spåra uppgifter som kan identifiera 
informanterna. 
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Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda personer endast får användas i 
forskningssyfte.  Informanterna informerades om att studien ingår som en del i 
Specialpedagogprogrammet och information har även givits angående tillgängligheten av den 
färdiga studien på databasen DIVAportal.  

3.8 Tillämpning av etikreglerna  
Etikreglerna tillämpades både skriftligt och muntligt. I ett första skede via mejlkontakt då 
förfrågan om deltagande skickades med information om studien. Ett missivbrev med 
information enligt ovan nämnda etikregler skickades därefter ut till berörda. Vid 
intervjutillfället redogjordes även muntligen för informations- samtyckes- konfidentialitets- 
samt nyttjandekravet, enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017). 

4. Resultat 
I detta kapitel redogörs för det resultat som framkommit utifrån bearbetning av intervjuerna. 
Forskningsfrågorna utgör underrubriker för förtydligande av innehållet. Under varje 
forskningsfråga framkom olika teman som redovisas under varje rubrik. Specialpedagogerna 
har benämningen SP 1–8. I några citat har versaler använts för vissa ord, vilket vid 
transkriberingen förtydligade betoningen i svaret. Med det menas att ord med versaler har 
uttryckts extra kraftfullt. 

4.1 Specialpedagogernas uppfattningar om sin roll och på vilket sätt de arbetar 
med hälsofrämjande insatser  
I denna del av resultatet redogörs för svaren på frågeställningen om hur specialpedagogerna 
uppfattar sin roll i och på vilka sätt de arbetar med hälsofrämjande insatser under rubrikerna 
”handleda och stödja pedagoger och lärare”, utveckla tillgängliga pedagogiska miljöer”, 
”skapa goda relationer” 

4.1.2 Handleda och stödja pedagoger och lärare 
Samtliga specialpedagoger uttrycker att stöttning av pedagoger/lärare i det pedagogiska 
arbetet är en hälsofrämjande insats som ingår i deras roll, där fyra av dem menar att 
handledningstillfällena bidrar till minskad stress både hos lärare och individ då svårigheter får 
ventileras. Handledningssamtalen innehåller både vägledning och rådgivning, men en viktig 
del som en av tre av specialpedagogerna nämner är att lyssna till pedagogernas berättelser 
samt att inte ge för snabba förslag på lösningar utan ge de som handleds utrymme att få 
reflektera över sin situation: 

Hälsofrämjande startar med de vuxna, ringa in vad de behöver stöttning i, att de 
känner sig bekräftade och lugna. Att de känner att jag är engagerad i deras 
berättelser kring svårigheter i deras vardag (…) Det handlar jättemycket om att 
pedagogerna blir lyssnade på. Många gånger är man för snabb med lösningar, 
prova det eller det. Det finns där men man måste avvakta för de känner att det 
annars inte kommer från dem själva. Det kan ta ett till två samtal att få berätta, 
men det är en mix av rådgivning och vägledning. Jag kan inte lämna dem helt åt 
sitt öde, då blir de besvikna. Jag sitter ju med vetskap om metoder som kan 
fungera och då vill jag delge det till pedagogerna. (SP1). 

Den lugnande effekten av handledningssamtalet som SP 1 nämner i ovanstående citat stöds av 
SP7, som menar att förståelsen för en elevs svårigheter har en avslappnande effekt, då hen ser 
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hur det kan fungera. Det kan också handla om att ventilera kring lärarens frustration över 
utdragna utredningsprocesser, vilket enligt specialpedagogen, kan lätta genom samtal: 

Det kan ibland vara så att man som lärare slappnar av efter ett samtal, när man 
ser hur det kan fungera för en elev. Lärarna får kanalisera det de funderar på. 
Ibland kanske de bara vill prata av sig. De kan tycka det tar tid med utredning 
och så och jag har inte alltid svaren. Men då kan vi prata om det som upplevs 
jobbigt. Så samtal brukar alltid vara det som lättar för lärare och löser upp lite 
grann (SP7). 

På frågan om vad som ingår i specialpedagogens hälsofrämjande roll ger en av 
specialpedagogerna en tydlig sammanfattning, där både stödet till lärarna och styrdokument 
ingår, vilket återges i följande citat: 

Ja, jag och rektor har jobbat fram min roll tillsammans kan jag tycka. Det är 
väldigt tydligt vad som är min roll. Det är att stötta lärarna i det pedagogiska, 
kunskapskraven och måluppfyllelsen (SP4). 

Stödet som specialpedagogerna ger till lärare och pedagoger ser däremot olika ut. Fem av de 
specialpedagoger som tjänstgör inom grundskola och gymnasiet uppger att stödet till lärare i 
skolan till största delen består av stödjande samtal till lärare, elevsamtal och samtal i EHT 
medan stödet till pedagoger i förskolan består av handledning, vilket två av dem uttrycker 
följande: 

Jag har inte handledning av lärare regelbundet men jag har mycket samtal med 
lärarna om elevsituationer även om vi inte kallar det för handledning (SP6). 

Mitt uppdrag är strikt inriktat på handledning och observation i barngruppen  

                                                                                                                (SP1).  

En av specialpedagogerna upplever att det finns fördelar med att inte vara anställd på skolan 
där hon handleder lärarna då hon utifrån tolkning av svaret inte har några förutfattade 
meningar om skolan, vilket hon uttrycker i följande citat: 

Jag ser möjligheter med mitt handledande uppdrag, då jag besöker skolororna 
och inte är en del av dem. Jag är på en central enhet och är inte färgad av något 
”som sitter i väggarna”, utan kan vända på stenar och ibland ställa obekväma 
frågor, då jag inte känner till allt på skolan. Jag är gäst i verkligheten, brukar jag 
säga. Och jag får vara ödmjuk i att jag inte vet allting och att det är svåra 
komplexa situationer. Och det finns inga enkla svar och jag har ingen quickfix 
eller verktygslåda med mig. Jag bidrar med min tid, ställer frågor och jag 
lyssnar, vilket är det viktigaste i det stressade samhället (SP 5). 

Utifrån fem av specialpedagogernas svar framkommer att pedagoger och lärare söker 
handledning eller stödsamtal för svåra situationer både på individ- och gruppnivå, men en 
skillnad som en av specialpedagogerna som arbetar både i förskola och skola uttrycker extra 
tydligt är att det längre upp i åldrarna är mer fokus på individ och i förskolan oftare gäller hela 
barngruppens behov:  
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De hälsofrämjande insatserna som utgörs av handledning eller stödjande samtal 
är främst riktat till lärare, men tänker man grupp som klass så är det också det, 
samt indirekt till individ, men jag sitter inte i enskilda samtal med elever. 
Läraren är en länk, och det är för elevens bästa vi har handledning. I de yngre 
åldrarna i förskolan kontaktas jag framför allt för svårigheter i gruppen, men 
även stöd för enskild individ förekommer. Men ju längre upp man kommer, vi 
har ju upp till årskurs nio, då blir det allt vanligare på individnivå (SP 5). 

Gemensamt för de sex specialpedagoger som arbetar i grundskola och gymnasiet är att de 
önskar mer tid för att handleda lärarna. Två av specialpedagogerna uttrycker att handledning 
nästan inte förekommer alls. En av de specialpedagoger som önskar mer tid för handledning 
nämner en annan form av stöd till lärarna, ett öppet EHT. Hon finns då tillgänglig en 
förmiddag varannan vecka, för att tillsammans med skolsköterska och kurator svara på frågor 
om lärarna har. De behöver då inte boka tid för de samtalen. Hon ser att det finns ett stort 
behov från lärarna att söka stöd i olika svårigheter, både då det gäller större och mindre 
frågor. Hon kan även ge svar på snabba frågor i korridoren. En begränsning av sin egen 
tillgänglighet har dock tydliggjorts: 

Handledning får inte så stor bit som jag skulle önska. Öppet EHT är en variant 
att ge lärarna stöd. Då finns skolsköterskan, kuratorn och jag här. Lärarna 
behöver inte boka tid, utan bara komma hit. Läraren kommer med ett problem 
som vill lyftas och det bollas mellan olika professioner. Sedan när jag är ute och 
observerar kan vi prata om det jag sett eller något läraren funderat över. Om 
någon vill bolla något som jag kan ge snabba lösningar på i korridoren, då gör 
jag det, men förfrågningar vid kaffeautomaten har jag sagt stopp till. Jag brukar 
säga att om de har något ärende de funderar över får de boka tid till öppet EHT 
(SP 3).  

Sju av specialpedagogerna har rutinen att följa upp ett elevsamtal eller handledningssamtal 
med observation i lärmiljön. Tre av dem uttrycker vikten av att få en egen bild av barnet eller 
eleven, vilket de menar observationerna ger svar på, för att därefter lägga ihop allas 
synpunkter och utifrån det kunna göra rätt anpassningar. 

Ett ärende kan vara riktat för en enskild elev, där jag efter ett samtal kan 
observera i klassen. Det är för att få en egen uppfattning om eleven. Det är inte 
säkert jag ser samma sak. Jag har fokus på elevens bästa och miljön. Att det ska 
vara en tillgänglig arbetsmiljö så att förutsättningarna är goda för eleven. Sedan 
sitter jag igen med lärarna och då vill jag ha med alla som träffar eleven, även 
fritidspedagog om barnet går på fritids (…) vi lägger sedan ett stort pussel 
tillsammans för vad som ska förändras och anpassas (SP 5). 

Vikten av att observera barnet i den miljö den befinner sig i vardagen ger även SP 1 exempel 
på, och nämner också betydelsen av helhetsbegreppet i det sammanhanget:  

Jag ser mycket till helhetsbegreppet. Först träffar jag pedagogerna som berättar 
om svårigheter kring individen. Därefter är jag ute och träffar barnet för att få en 
egen bild av hur det fungerar i verksamheten. Då får jag syn på miljön, 
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stressfaktorer, socialt samspel. Då kommer man på lite saker som vad tror ni om 
att prova det här? (SP 1). 

Det finns många olika orsaker till att pedagoger och lärare söker stöd, enligt 
specialpedagogerna. Samtliga säger att då stödet gäller individen handlar det nästan alltid om 
svårigheter som kan kopplas till lärandet. En orsak som tre av specialpedagogerna nämner är 
stöd för elever med koncentrationssvårigheter. SP 4 uttrycker det så här:  

Det är väldigt varierade orsaker, men barn med koncentrationssvårigheter till 
exempel. Hur man ska förtydliga för dem så de lättare hamnar i arbete. (…) Om 
eleven inte har motorn själv att strukturera och organisera så måste vi hjälpa 
dem med det. Det är vårt jobb att göra. Strukturstöd hjälper jag lärarna mycket 
med. Individen kan vi inte ändra. Det är oss vuxna och miljön vi måste ändra på 
(SP 4). 

SP 3 upplever en ökning av elever som har svårt med koncentrationen och säger att ”överlag 
så ser vi att fler elever än tidigare har svårt att sitta still. De orkar inte koncentrera sig”. Hon 
ser att lärarna upplever svårigheter med att tillgodose de olika behoven då alla är inkluderade i 
klassrummet och uttrycker att ”det blir svårt när många vill gå upp och sträcka på sig och en 
del vill ha jättetyst. Hon säger att de inte jobbar i mindre grupper men har färre barn i 
klasserna mot övriga kommunen och att ” vi har några som får gå ut med resurspedagog en 
stund men det är i speciella fall. Rådet hon ger läraren kan vara att vid planering utgå från 
klasslistan. 

Jag brukar tipsa om att utgå från klasslistan. Vilka behov finns? Finns det 
liknande behov för många? Passar den här planeringen för alla på listan? Utgå 
från eleverna (SP 3). 

Två av specialpedagogerna upplever att det är vanligt att lärarna söker stöd om de har många 
med utagerande beteende, där lågaffektivt bemötande är en metod som används. Utifrån 
svaren framkommer också vikten av samarbete mellan olika professioner:  

Ofta kommer man för att man har många utagerande elever. Då känner läraren 
att den inte klarar av det. Vi jobbar då med lågaffektivt bemötande, att finnas till 
hands och ta det lugnt. Ibland kan det finnas en medicinsk svårighet och då är 
det skolsköterskan som får ta den delen (SP 7).  

Vi jobbar på hela skolan med lågaffektivt bemötande, men lärarna behöver ändå 
hjälp om de har flera i klassen med utagerande beteende. Det är svårt att hantera 
det själv i klassrummet (SP 2). 

Utifrån specialpedagogernas svar framkommer att på högstadiet och gymnasiet söker lärarna 
stöd då eleverna är i riskzonen för att inte klara gymnasieexamen. En av specialpedagogerna 
berättar att då tiden för att nå målen är begränsad blir det mycket fokus på examensmålen. 

Hos oss handlar det ofta om att en elev riskerar att inte nå kunskapsmålen för 
examen. Vi har olika system för att fånga upp elever. Det kan ha gått iväg en 
anmälan om studiesvårigheter, och så har vi massor av rutiner kring det, men det 
är startskottet för att utreda om särskilt stöd (SP 6). 
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Även i förskolan handlar det om varierade orsaker till att pedagogerna söker stöd, men SP1, 
menar att det ”ofta på individnivå handlar om att barnet har svårigheter i det sociala 
samspelet i leken eller utåtagerande beteende, och på gruppnivå gäller det ofta strukturstöd 
och förändringar i lärmiljön”. 

Andra samtalsformer som enligt resultatet ingår i specialpedagogens roll gäller spridning av 
specialpedagogisk kompetens. Två av specialpedagogerna berättar om ett pågående 
fortbildningsprojekt från Specialpedagogiska skolmyndigheten som handlar om 
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) riktat till alla verksamma inom kommunens 
förskolor. Båda specialpedagogerna är tillsammans med andra specialpedagoger i kommunen 
handledare i projektet.  Pedagogerna får tio timmar var i arbetslagen, där olika frågor 
diskuteras och följs upp vid nästa träff. Båda specialpedagogerna ser en förändring i 
förhållningssätt hos flera av de pedagoger som deltagit i fortbildningen, där fokus är det 
relationella perspektivet. En av de två specialpedagoger som nämner detta betonar att 
”fortbildningen vi gör för förskolan är en VIKTIG insats” som hon menar har bidragit till 
diskussion och reflektion kring allas olikheter och behov och har lett till att pedagoger, lärare 
och specialpedagoger i högre grad ”pratar samma språk när det gäller förhållningssätt för en 
tillgänglig lärmiljö. Hon säger också att ”det är jätteviktigt att satsa på de tidiga åldrarna” 
men uttrycker även en förhoppning om att skolan också får denna möjlighet längre fram.   

Vi har en NPF-utbildning nu för alla förskolor i kommunen. Det är en viktig 
insats. Det finns ett jättebra material på SPSM:s hemsida om att jobba med 
krokar som fungerar, och sen att kroka i varandra. Det handlar om att bygga 
vidare på det positiva. Jag ser skillnad när man har det tänket och när man inte 
har det. Vi har samma språk nu när vi pratar om bemötande och tillgänglig 
lärmiljö. Vad det betyder för dig och vad det betyder för mig? Man går till 
djupet med det. Man utgår från det lärande samtalet som är speciell i sin form. 
Alla ska få säga sitt och förhoppningsvis gör alla en inre resa i detta och tänker 
till (…) att vi alla har det tänket att rättvisa är att det är olika för olika elever för 
vi har så olika behov. Det handlar om att klassrumsmiljön ska vara tillgänglig 
för alla dessa behov (SP 5). 

Den andra av specialpedagogerna som är handledare ser också positivt på projektet då det 
höjer den specialpedagogiska kompetensen för pedagogerna och ser också den förebyggande 
delen i det: 

Syftet med NPF- utbildningen är att höja kompetensen. Alla förskollärare och 
barnskötare får det i kommunen. De ser på filmer och diskuterar. Det är jättebra. 
Det hoppas vi är förebyggande (SP 1). 

Kollegiala samtal där specialpedagogerna själva får reflektera över sin situation ser olika ut 
för specialpedagogerna. Fem av dem har regelbundna kollegiala samtal och två av dem inte 
alls. SP.5 säger att det är det kollegiala samtalet som ”tyvärr får stryka på foten när det är 
mycket annat”.  

I det kollegiala samtalet diskuteras och reflekteras kring en aktuell fråga utifrån forskning. 
Vid träffarna diskuteras olika pedagogiska teman. 

Vi har ett nätverk alla specialpedagoger i kommunen. En gång i månaden. Men 
då är vi många så då kan vi inte sitta och bolla vad som helst, utan då har vi 
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teman som vi diskuterar. Det kan vara ett material från SPSM eller någon 
aktuell forskning. Sen har vi ett team med specialpedagoger för de elever som 
ska gå på samma skola. Från de båda skolorna kan vi diskutera mer vardagsnära 
situationer kring överlämningar av barnen, så vi har samma rutiner. Det är 
hälsofrämjande att känna igen sig från förskoleklass till skola (SP 4).   

 
4.1.3 Utveckla tillgängliga och pedagogiska lärmiljöer   
Alla specialpedagoger är eniga om att utveckling av det pedagogiska arbetet i lärmiljön utgör 
en stor del av deras hälsofrämjande insatser. Samtliga betonar också vikten av att ha stöd av 
sin chef eller rektor i det arbetet där SP 7 säger att ”det är OERHÖRT viktigt att ha stöd av 
sin chef ”. Sex av dem menar att det är hälsofrämjande på grund av att de insatser som görs 
för att utveckla den pedagogiska lärmiljön har som syfte att underlätta för lärare och individer 
på olika sätt. Dessa sex specialpedagoger betonar att lärmiljön ska anpassas för olika 
svårigheter och behov som kan kopplas till kunskapsutvecklingen. Fyra av dem menar att 
lärmiljön måste ses över först, för att sedan kunna tillgodose individuella behov.  

Jag ser till lärmiljön först utifrån det relationella perspektivet. När jag ser miljön 
blir det lättare för mig att förstå vilka anpassningar vi kan göra. Är man 
ljudkänslig, då tänker man direkt på klasslärarens placering i klassrummet och 
var sitter eleven (SP 5).  

Det framkommer också i två av svaren att ansvaret för att utveckla den pedagogiska 
utvecklingen även sker på organisationsnivå, där specialpedagogerna ingår i olika 
utvecklingsgrupper. En av specialpedagogerna framhåller extra tydligt vikten av arbetet på 
organisationsnivå och anser att det måste tydliggöras tillsammans med ledning när man börjar 
sin tjänst som specialpedagog. 

Jag har ingen undervisning, men har ett övergripande ansvar för elevhälsoarbetet 
på skolan, med delegation av rektor. Och så sitter jag i trygghetsteamet och 
ledarlaget på skolan. Jag ser på lärmiljön och gör kartläggningar. Jag har stort 
mandat att utveckla det pedagogiska arbetet, men det är inget jag gör själv utan 
tillsammans med rektor naturligtvis. Det är viktigt när man kommer ut och ska 
jobba efter examensordningen att man får mandat att utveckla organisationen 
(SP 8). 

Ett begrepp som återkommer i fem av svaren är en tillgänglig miljö, där fyra av dessa också 
nämner ett kartläggningsmaterial från Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) som de 
använder i arbetet med att utveckla tillgängliga lärmiljöer.  

Vi använder DATE, ett kartläggningsmaterial för tillgängliga lärmiljöer. Där 
finns mycket att hämta. Det är ett värderingsverktyg för anpassningar i skola och 
förskola (SP 4). 

En annan aspekt som kan kopplas till hälsofrämjande insatser är kopplingen som en av 
specialpedagogerna gör angående tillgängliga lärmiljöer där hon menar att de åtgärdande 
insatserna minskar när man lägger tid på att skapa tillgängliga miljöer.  
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Har du sett triangeln som SPSM tagit fram där toppen är åtgärder och tillgänglig 
miljö är basen? När vi arbetar med tillgängliga miljöer blir toppen mindre. Den 
har vi anammat och pratat mycket om. Och här finns möjligheter att hitta 
metoder. Det finns inte bara ett sätt utan vi måste hitta flera (SP 7). 

En av anpassningarna som SP 7 nämner i arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer är 
”skärmar vid bänken för att få lugn och ro”. På frågan om barnen själva väljer det stödet 
svarar hon att ”ja, de frågar efter dem och kan koncentrera sig bättre då de använder dem”. 
Hon nämner också ”rätt stöd för fötterna” och ”penngrepp” som små men viktiga 
anpassningar. Samtliga specialpedagoger använder olika strukturstöd som metod för att 
förtydliga för individ, klass eller grupp. I den största av de två kommunerna där 
specialpedagogerna arbetar finns tillgång till ett gemensamt bildstödmaterial vilket tre av dem 
nämner som en stor fördel där det är lika för alla och barnen känner igen då de byter skola. SP 
4 menar att ”det är hälsofrämjande då tryggheten också ökar för barnen”. Hela konceptet 
med tillgängliga miljöer menar både SP 2, SP 7 och SP 8 är hälsofrämjande, då det handlar 
om att ”göra skolan mer hanterbar, för barn och elever”. Bildstödet är nätbaserat och 
används i alla kommunens förskolor och skolor och kan riktas till alla i gruppen eller klassen, 
samt specifikt till elev som behöver extra stöd och hjälp att hitta strategier i sin 
lärandeutveckling.  

Många gånger är man för snabb med lösningar. Att hjälpa barnet med strategier, 
att utgå från en problemsituation och hitta strategier som bildstöd vid 
påklädning. Plötsligt får barnet på sig och kommer ut lättare (SP1). 

SP 5 och SP 7 nämner att de jobbat med KASAM som projekt på hela skolan, där fokus varit 
att förtydliga vad som gäller på en lektion eller på skolan som helhet för att stärka 
skyddsfaktorer, trygghet och känsla av sammanhang för eleverna. Båda inledde lektionerna 
med förtydligande av frågor som ”Vad ska göras? Vem ska jag vara med? Hur lång tid har 
jag och Hur går jag vidare?”  Fyra av specialpedagogerna ger också andra exempel på 
strukturstöd som förtydligar innehållet i en lektion och hjälper eleven att organisera eleven får 
hjälp med att förtydliga innehållet. 

Samtliga av specialpedagogerna menar att anpassningar i lärmiljön som riktas till hela 
gruppen eller klassen är viktiga hälsofrämjande insatser, men fyra av dem betonar vikten av 
att även anpassa efter individuella behov i lärandet. Tre av dem nämner att en diagnos kan 
ligga bakom inlärningssvårigheterna, men att oavsett diagnos eller inte ska alla få det stöd de 
behöver för att nå kunskapsmålen. 

[…] men man kan må dåligt i ett fint klassrum också. Det är viktigt att även se 
till individens behov. Vi går efter pedagogiska behov i första hand, diagnos i 
andra. Det är var och ens svårigheter som ska tillgodoses. En diagnos säger inget 
om specifika behov, men det är en bidragande faktor (SP 2). 

Det finns inget behov av en diagnos för att vi ska kunna ge stöd. Det kan 
däremot hjälpa föräldrarna. Ibland kan vi ha hjälp av det när det gäller 
dyslexiutredning eller NPF relaterat men man måste vara medveten om att det är 
samma elev som kommer ut från en utredning som innan. Många föräldrar tror 
att det måste vara en utredning innan de får hjälp men vi kämpar jättemycket 
med att få bort det (SP 7). 
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Två av specialpedagogerna hänvisar till gällande styrdokument angående alla individers rätt 
till stöd, där SP 4 säger att ”vi har en skollag att följa, där alla ska få det stöd de behöver i 
lärandet och de som behöver särskilt stöd ska få det”. 

4.1.4 Skapa goda relationer  
Samtliga specialpedagoger uttrycker att i deras hälsofrämjande roll ingår att skapa goda 
relationer med alla verksamma inom skola och förskola. Fyra av specialpedagogerna betonar 
att bemötandet utgör en viktig del i relationsskapande med alla inblandade parter; lärare, 
kollegor, elever, barn och vårdnadshavare. Ett positivt bemötande, där man visar empati och 
förståelse för svåra situationer nämns som viktiga egenskaper vid relationsskapande: 

Det gäller att förstå och lära känna. Det handlar mycket om att skapa goda 
relationer. Bry sig om, visa empati och förståelse för att vissa saker är svåra 
(SP2). 

En av specialpedagogerna nämner också uppskattning och förmåga att ge stöd som viktigt för 
att skapa goda relationer som underlättar situationen för lärare och individer. 

Det är så otroligt viktigt att se vad vi kan göra som underlättar för pedagogerna, 
när de säger att de inte orkar mer. Det är inspirerande att se dem växa, precis 
som när jag jobbar med barnens positiva och starka sidor. Likadant är det i 
relationen med vuxna. Att ge feedback för det de gör bra, exempelvis i samling 
eller i kommunikationen vid matbordet. Det är hälsofrämjande om nå´t (SP 1). 

Förståelse för svåra situationer är viktigt, enligt specialpedagogerna och även att ge lärarna 
verktyg som underlättar deras arbete när det gäller att skapa goda relationer med eleverna. 
Fyra av specialpedagogerna arbetar med lågaffektivt bemötande som en metod på hela skolan 
för barn med beteendestörningar, vilket de menar varit ett stöd för lärarna. Två av dem 
betonar också att det tar tid att förändra arbetssätt. 

För det första har vi Bo Hejlskov som vi gått på studiecirklar om. Han är som en 
husgud här på skolan. Vi jobbar mycket med lågaffektivt bemötande, att finnas 
till hands och ta det lugnt. Eleverna behöver struktur och tydliga vuxna, inte 
några som skriker åt dem. Vi måste utgå från var det hakat upp sig i lärandet. 
Man brukar prata om att det finns tre pedagoger; miljön, läromedlen och läraren 
och alla tre säger nånting. Om det klickar i nåt av de spåren funkar det inte. Så 
man måste se hela bilden. Hur bemöter vi eleven? Vilket stöd har eleven fått? 
(SP 7). 

I specialpedagogens uppdrag ingår också kontakt med vårdnadshavare. Rutiner för hur länken 
till dem är utformad varierar för specialpedagogerna. Tre av specialpedagogerna uppger att de 
ofta blir direktkontaktade av vårdnadshavare medan tre andra har rutiner kring att länken ska 
gå via klassläraren när det gäller pedagogiska svårigheter eller till annan kompetens inom 
elevhälsan beroende på vad ärendet gäller. Två av dem har tydliggjort att lärarna får mejla och 
boka tid för ett samtal vid funderingar. Utifrån tolkning av svaren framkom att 
specialpedagogen har ett stort kontaktnät. Uttryck som framkom vid intervjuerna kopplat till 
sin egen roll är ”spindeln i nätet”, ”sambandscentral”, ”pedagogisk länk” och ”stödjande 
länk”.  
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Många föräldrar hör av sig och ser mig som en länk mellan skolan och dem. Det 
händer ganska ofta. Jag kopplar sedan vidare till lärare och elevhälsa. Man kan 
kalla min roll för en sambandscentral (SP 3). 

Jag deltar i början av höstterminen på föräldramöten och presenterar mig och 
mitt arbete. Sen om vårdnadshavare vill ha hjälp i något ärende, kontaktar de 
läraren i första hand som sedan kontaktar mig. Länken går via läraren (SP 4). 

4.2 Specialpedagogernas upplevelser av hur specialpedagogiska insatser kan 
påverka hälsofaktorer i lärmiljön 
De hälsofaktorer som specialpedagogerna upplever påverkas av specialpedagogiska insatser i 
lärmiljön och som framkom tydligast utifrån svaren var ”kunskap och lärande” och 
”självkänsla”. Även riskfaktorer för den mentala hälsan framgår utifrån svaren och redogörs 
för nedan. Specialpedagogernas uppfattningar om relationellt, kategoriskt samt salutogent 
perspektiv tas vidare upp med koppling till hälsofaktorer och främjande insatser. 

4.2.1 Kunskap och lärande 
På frågan om vilka hälsofaktorer som påverkas av specialpedagogiska insatser framkom 
kunskap och lärande bland alla åtta svaren. Specialpedagogerna uttrycker det dock på olika 
sätt, där SP 4 upplever att ”specialpedagogiska insatser som förtydligar för eleven gör att den 
förstår vad den ska göra och det ökar välbefinnandet”. SP 7 säger att ”lärandet är viktigt av 
flera skäl, men om man lyckas ökar motivationen att lära sig mer”. Hon pekar även på 
sambandet mellan lärande och hälsa när hon säger vidare att ”om man inte mår bra lär man 
sig inte, men det finns också en aspekt att om att lär man sig mår man bra”. Detta samband 
framgår också i SP 4 svar på frågan om hur kunskap kan vara hälsofrämjande: 

Ja, vi har planerat att ha hälsofrämjande som projekt på hela skolan för enligt 
forskning så är det bevisat att barn som är hälsosamma har lättare att nå 
kunskapskraven och tvärtom, att barn som det går bra för i skolan upplever att 
de har bättre hälsa, så det hänger ihop. Hälsa utifrån mitt perspektiv är att ha en 
positiv kunskapsutveckling (SP 4). 

Annat som kan kopplas till kunskap och hälsa är barnens och elevernas inflytande, enligt tre 
av specialpedagogerna. De menar att om vi vuxna styr barnet för mycket lär sig inte 
barnet/eleven hantera sina svårigheter, utan att vi behöver istället möta barnet där det är vilket 
uttrycks på olika sätt: 

Att eleven känner att den blir sedd och kan påverka sina studier är 
hälsofrämjande. Att den är en viktig del. Ett exempel är att möta elevens intresse 
i studierna (SP 3). 

Det är viktigt att lyssna på eleven. Förr var det mer att man bestämde ovanifrån. 
Nu pratar vi mycket. Vad är det som är lätt? Vad är svårt? Vad skulle du behöva 
hjälp med? (SP 4). 

Vi vuxna bestämmer ofta för mycket över barnens huvud, men har vi frågat 
barnet? Exempelvis när det tycker det är jobbigt att sitta still; Vad vill du göra 
då? Barnen själva har jättemycket idéer och lyssnar vi så får de också inflytande. 
Det auktoritära mer styrda kanske fungerar på vissa skolor men vad får du då? 
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Du får barn som bara lyssnar till uppifrån styrda argument och lär sig inte själva 
hantera svåra situationer (SP 1). 

En aspekt som två av specialpedagogerna betonar när det gäller de hälsofrämjande effekterna 
av kunskap och lärande är att krav och utmaningar är anpassade efter individens 
kunskapsnivå, vilket innefattar både stöd och utmaningar.  SP 2 menar att ”det är viktigt att 
ge stöd till de som behöver i inlärningen men även tillgodose de högpresterande eleverna med 
utmaningar så de inte tappar motivationen”. Hon menar att en förutsättning för att tillgodose 
det är att ”lärarna förstår och lär känna eleven”. SP 7 menar också att det är viktigt att ” 
fånga upp lärsituationen snabbare för att kunna tillgodose behoven även för de barn som lär 
snabbt”. 

Två av specialpedagogerna nämner en motsatt effekt; att otydlighet gör det svårt att förstå, 
vilket är en riskfaktor för hälsan, då eleven känner stress över det. 

En risk är om det inte är tillräckligt anpassat för eleverna. Det kan vara material 
som man sätter i händerna på dem till vilken metod lärarna använder för 
exempelvis instruktioner och redovisning. Att förväntningar är otydliga, att 
eleven inte vet vad som förväntas. Det blir stress och eleven får ingenting gjort 
(…). Jag pratar väldigt mycket med lärarna om tydlighet och struktur, Vad är det 
som gäller idag? Vad gäller på lektionen? Någon mår väldigt bra av en post-
itlapp med 1.2.3 som en extra individuell anpassning (SP 5). 

En risk för psykisk ohälsa om jag tänker i pedagogiska termer är när lärarna inte 
har tydlighet i instruktioner och planeringar (…) för det är många på vår skola 
som inte har lätt att överblicka sin skolsituation. När ska uppgiften göras? Prov 
på torsdag kapitel 1 och 2, läs sidorna, hoppa över sidorna. Tydliga anvisningar. 
Det är ett ständigt arbete (SP 6).  

Tre av specialpedagogerna upplever att stressen ökar bland eleverna där SP 3 upplever ”en 
tydlig ökning av stress kopplat till skolan. Det är betyg och prov som stressar mest”. SP 6 och 
SP 8 ser en stor riskfaktor för hälsan om elever inte fångas upp i ett tidigt skede när det gäller 
återkommande ogiltig frånvaro. Här är samarbetet med elevhälsan viktig. SP 8 menar att ”det 
är en friskfaktor att tidigt samverka och skapa rutiner kring det”. Hon ser vidare en risk med 
”att vara uppe på nätterna och inte få tillräckligt med sömn” och nämner också att ”det finns 
en ökad risk att utveckla stress för de barn som har problem inom NPF”. SP.6 ser samma 
risker och ger följande exempel: 

Har du en frånvaro som är 20% är du borta en dag i veckan. Då ska du vara en 
duktig elev och inte ha några svårigheter. Då skulle du kunna ta igen det, men 
inte när det finns svårigheter med i bilden. Du behöver vara där varje lektion när 
information ges för tappar du det försvinner känslan av sammanhang och då blir 
det tungt. Och det blir ett berg med uppgifter som du inte vet vad du ska börja 
med. Då får man hjälpa eleverna att bena ut och sortera (SP 6). 

Fyra av specialpedagogerna menar att ett hälsofrämjande arbetssätt minskar risk att hamna i 
ovanstående nämnda läge, med långvarig frånvaro. SP 4 och SP 8 ser möjligheterna då de 
arbetar med organisationsfrågor, vilket SP 4 menar tar tid att förändra om man hamnat i för 
mycket åtgärdande uppgifter. Hon ser att ”det finns mycket vinster med ett hälsofrämjande 
arbete om man kan lägga fokus på det grundläggande”, men menar också att det alltid finns 
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behov att arbete på individnivå för de elever som i behov av särskilt stöd. Att upptäcka 
svårigheter i lärandet tidigt, menar SP 2, SP 4, SP 5, SP 7 och SP 8 är en viktig hälsofaktor. 

4.2.2 Självkänsla 
Gemensamt för de fyra specialpedagoger som har uttryckt självkänsla som en av 
hälsofaktorerna är uppfattningen av att den stärks genom att lyckas. Detta beskrivs på lite 
olika sätt. En av specialpedagogerna nämner anpassade krav och lagom utmaningar som en 
hälsofaktor som stärker självkänslan: 

Om vi kan möta våra elever i en miljö som är anpassad efter behoven med 
uppgifter som är anpassade efter deras nivå, då kommer de gå genom skolan 
med rak rygg. Självkänsla utvecklas genom att jag får lagom utmaningar, jag 
växer, jag klarar det, jag lyckas. Så jag tycker det är otroligt mycket i det 
hälsofrämjande arbetet som stärker självkänslan. Eller som gör att självkänslan 
inte riskerar att fallera (SP 4). 

En av specialpedagogerna har en annan åsikt och menar att självkänslan också kan stärkas av 
svårigheter, då en elev når målet efter att ha fått kämpa ett tag. Hon nämner även KASAM i 
detta svar, vilket varit en metod hon arbetat med på en skola: 

Det finns barn som trots sina svårigheter har en känsla av att de ska igenom det 
svåra. De får jobba och jobba men når målen så småningom. Det handlar om 
motivation och drivkraft. Kanske är det där vi ska börja, var är drivkraften? Det 
stärker självkänslan då de klarar av det svåra. Det kan jämföras med idrott. Och 
jag tänker också kring KASAM, känsla av sammanhang är också viktigt för 
välmåendet. Att jag är en del i gruppen (SP 5). 

Även SP 6 menar också att ha ”tillhörighet i en grupp eller klass är hälsofrämjande” och 
lägger till att ”trivas, vara trygg och inte utsatt för kränkningar”.  

Fyra av specialpedagogerna tycker att bemötandet är viktigt för att stärka självkänslan hos 
både lärare och individ, där SP 3 nämner uppskattning och positivt bemötande och SP 2 säger 
att ”självkänslan har stor betydelse för vad en elev klarar” och att ”bemötandet är viktigt” 
två av dem tillägger att ett dåligt bemötande kan få motsatt effekt. En av specialpedagogerna 
ser samband mellan kunskap och självkänsla, vilket hon menar ingår i hennes jobb som 
specialpedagog: 

Det främsta jobbet med specialpedagogiska insatser är att se till att ingen hinner 
få en så stukad självkänsla. Jobbar man hälsofrämjande och förebyggande har 
man fångat upp det innan det blivit ett misslyckande som sänker självkänslan 
(…) lägger man upp det på den nivån som stärker positiv kunskapsutveckling då 
är det också hälsofrämjande. Det är den största friskfaktorn som finns, tror jag, 
att man gått ut grundskolan med fullständiga betyg (SP 4). 

En annan faktor som nämns, av två specialpedagoger är att tryggheten också stärks genom 
tillgängliga lokaler vilket tre av dem arbetat mer ingående med på sin skola. De har då varit 
extra tydliga med att visa var och till vem man ska vända sig i olika ärenden, exempelvis 
skolsköterska och kurator, och i vilka situationer man ska kontakta vem. SP 7 som är en av tre 
specialpedagoger som arbetar på en F-6 skola, menar att ”det är särskilt viktigt att visa de 
barn som börjar skolan var allt finns så de hittar överallt, vilket också stärker tryggheten”.  
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SP 2, SP 4, SP 5 och SP 7 är eniga om att många tillgängliga vuxna både i korridorer och ute 
på raster är en stark skyddsfaktor som också ökar tryggheten.  

4.2.3 Relationellt och kategoriskt förhållningssätt 
Alla specialpedagogerna förespråkar ett relationellt synssätt, men på frågan hur det ser ut i 
verksamheterna skiljer sig svaren åt där fem av specialpedagogerna anser att det relationella 
synsättet är genomgående, men där tre av dem upplever att det kategoriska synsättet är vanligt 
inom elevhälsan. SP 6 säger att ”tyvärr hamnar vi i EHT ofta i det som är svårt för eleven”. 
En av specialpedagogerna upplever svårigheter med olika synssätt, vilket hon uttrycker så här: 

Vi vill ju gärna utgå från barnets styrkor och se möjligheter i miljön men det är 
inte alltid så lätt för när vi ska skriva en utredning i EHT, då vill ju BUP veta 
vad barnet inte kan. Och vi försöker skriva så gott vi kan om både styrkor och 
svagheter, men de vill inte veta vilka styrkor barnet har. Det är frustrerande för 
oss. Vi tänker relationellt men de tänker kategoriskt så där har vi olika sätt att se 
det (SP 7). 

En annan av de tre specialpedagoger som uppger att det kategoriska synssättet är vanligt i 
elevhälsan, upplever att en förändring av synsättet håller på att ske, vilket uttrycks i följande 
citat: 

Elevhälsan diskuterar utifrån sina professioner hur behoven ska mötas, ofta 
hamnar man tyvärr fortfarande i brister hos eleven, men jag ser att vi sakta går 
mot en förändring här. Att vi börjar rikta in oss mer på vad som fungerar (SP 2).  

Två av specialpedagogerna uttrycker att ett relationellt synssätt hjälper lärare och pedagoger 
att hitta lösningar i skolans och förskolans lärmiljö som gör att barnet eller eleven kan delta i 
den ordinarie verksamheten, vilket uttrycks av specialpedagogerna på följande vis: 

Det relationella synssättet är det enda vi jobbar efter idag (…). Vi jobbar inte så 
att ett barn får gå ut för att det inte klarar exempelvis en samling (…) vi utgår 
från barnet. Vi ska aldrig ha en verksamhet där barnet inte klarar att vara med. 
Vissa förskolor kan fastna i gamla traditioner, har samling i helgrupp om och 
om igen och säger att det inte går, att de behöver resurs. Men då får jag hjälpa 
dem att tänka om. Vilka barn har vi? Vilka behov finns det? Och får planera 
efter det. Vi kanske behöver två eller tre mindre grupper (SP 1). 

Jag kan inte säga att vi har ett relationellt synssätt till hundra procent, men vi 
strävar efter det. Lärarna är bra på att ta ett relationellt perspektiv och goda 
relationer till eleverna, det har de. I EHT har vi alla ett relationellt perspektiv 
och ser till miljöfaktorer, absolut. Det är ju det som SPSM:s material om 
tillgänglighet innehåller (SP 8). 

SP 7 säger att på hennes skola finns över 30 olika språk och nationaliteter representerade, så 
förutom att jobba mycket med språk, blir det där viktigt att se relationellt på vad de varit med 
om innan de kom till Sverige. Hon menar också att det gäller även för barn med svåra 
hemförhållanden generellt. Hon säger att en förståelse för deras bakgrund är viktig för att 
kunna möta dem i lärandet: 

Ja, många av de nyanlända har varit med om saker som vi inte kan föreställa oss, 
men i vårt område har vi även andra barn som har svårigheter och en tuff 
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hemsituation. Vi har också barn från villaområden, så det är stor skillnad på 
social status och kultur. Olikheter hör till vardagen här och vi ser det som en 
tillgång. Det är viktigt att se relationellt för att få förståelse för problemen i 
lärandet och anpassa utifrån det (SP 7). 

Fem av specialpedagogerna som arbetar inom skolans verksamhet betonar att flera perspektiv 
är viktiga i samarbetet med elevhälsan för att få allas perspektiv i det hälsofrämjande arbetet, 
vilket en av dem uttrycker i följande citat: 

Ja, vi kan ju driva gemensamma hälsofrämjande projekt i EHT riktade mot hela 
elevgruppen. Då får vi allas infallsvinklar, inte bara den pedagogiska utan även 
den sociala och medicinska delen (SP 4). 

SP 6 har dock en annan åsikt och menar att specialpedagogen ofta är ensam ansvarig för det 
pedagogiska perspektivet i elevhälsoteamet, vilket därför ibland får mindre utrymme i 
elevhälsan, där skolsköterska, skolläkare och psykolog står för den medicinska delen och 
kurator och ibland socionom för den sociala. 

4.2.4 Salutogent förhållningssätt 
Samtliga specialpedagoger ser fördelar med ett salutogent synssätt, där man ser friskfaktorer 
före riskfaktorer. En av specialpedagogerna betonar att det salutogena synsättet gett positiva 
effekter i lärmiljön då hela skolan samarbetar i hälsofrämjande frågor, där det handlar om att 
utgå från styrkor och friskfaktorer. Men hon ser också utvecklingspotential i det 
hälsofrämjande arbetet i lärmiljön, för att hitta balans mellan främjande och åtgärdande 
insatser: 

Ja, nu ser vi potential i mycket, när vi vänt från åtgärdande uppgifter till 
främjande. Jag ser särskilt att det salutogena synssättet gett effekt. Vi ser på 
olika aspekter utifrån friskfaktorer, så det ska vara hälsofrämjande för alla 
elever. Hela vårt team har det tänket. Det finns oändliga möjligheter att utveckla 
våra lärmiljöer. Sen har vi elever som behöver särskilt stöd och som vi enligt lag 
ska göra extra för. Men det gäller att skapa balans där (SP 4).   

Fyra av dem uttrycker dock att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ofta får stå 
tillbaka för mer åtgärdande uppgifter inom elevhälsan. En av specialpedagogerna säger att den 
pedagogiska delen får mindre utrymme i elevhälsoteamet och problematiserar kring begreppet 
hälsofrämjande: 

Ta triangeln från SPSM, där hörnen är den pedagogiska, sociala och den fysiska 
miljön. Det pedagogiska hörnet som också är hälsofrämjande kommer i 
skymundan. Tyvärr så är det åtgärdande arbetet störst här. Tiden är ett hinder, då 
den är begränsad i vår verksamhet, där examensmålet ska nås. Men man kan se 
det på olika sätt. I lagstiftningen står att vi ska stödja elever mot kunskapsmålen, 
sen finns det andra styrdokument som beskriver hälsofrämjande och 
förebyggande arbete. Men om man tänker så här att om man hjälper en elev att 
ta examen, är det också hälsofrämjande (SP 6). 
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4.3 Specialpedagogernas uppfattningar om vilka utmaningar som finns kopplade 
till rollen  
Under denna rubrik delges svaren på frågeställningen om vilka utmaningar som 
specialpedagogerna upplever finns kopplade till sin roll och de hälsofrämjande 
specialpedagogiska insatserna. Det som är tydligt utifrån resultatet är att ”inte kunna ge det 
stöd som behövs i alla lägen”, vilket fyra av specialpedagogerna anger som en utmanande 
faktor. Specialpedagogerna uttrycker en frustration då deras insatser som exempelvis stöd till 
lärare, samtal inom elevhälsa och extra anpassningar inte leder fram till det särskilda stöd en 
individ behöver. Specialpedagogerna uttrycker att dessa situationer skapar en känsla av 
otillräcklighet, när inte målen med att tillgodose alla individer nås vilket även skapar stress 
bland lärare och pedagoger. 

Att tillgodose behoven för de som har riktigt uttalade behov kan ibland vara en 
utmaning. De som har flera olika diagnoser och kanske utvecklingsstörning, kan 
ibland få svårt i klassrummet. Vi har skyldighet att tillgodose alla behov men 
jobbar inte i mindre grupper på vår skola. I inkluderingsfrågan ser vi till 
individens behov i klassrummet. En resurspedagog kan i vissa fall utgöra ett 
stöd och ibland i undantagsfall jobba utanför klassrummet med en elev (SP 2). 

Alla fyra specialpedagoger som nämnt denna utmanande faktor, framhåller att det kan handla 
om elever med mer uttalade svårigheter, utvecklingsstörning eller svårigheter inom NPF, men 
tre av specialpedagogerna nämner en annan drabbad grupp, de som mår psykiskt dåligt och 
inte orkar gå till skolan. De nämner att rutiner finns inom elevhälsan som telefonsamtal, 
hembesök och periodvis kravlös skolgång i dessa fall men att de upplever det som ett svårt 
problem där man inte vill hamna.  

En av specialpedagogerna upplever att ”balansen i tid” är en utmaning och ”att räcka till för 
alla behov”. Hon är övertygad om att mindre tid för akuta åtgärder behövs om mer tid läggs 
på det hälsofrämjande arbetet, men ser svårigheterna om de åtgärdande insatserna har tagit 
överhanden: 

Om man är ensam specialpedagog på en skola kan man hamna i åtgärdande 
uppgifter, men jag ser den goda viljan i alla jag möter i elevhälsan, men det är 
inte alltid tiden finns. Om man inte hunnit vända riktigt utan är för mycket i det 
individanpassade arbetet (SP 4). 

En annan utmaning som en av specialpedagogerna anser vara frustrerande är att lärarna ibland 
inte reflekterar över vad som har varit svårt för en elev på lektionen, vilket förvärrar 
situationen för eleven kommande lektion: 

Det som jag tycker är VÄLDIGT utmanande är att det förekommer alltför ofta 
att lärare går från en lektion oreflekterat. Jag ska försöka konkretisera; om du 
går från en lektion och vet att det sitter en grupp eller individ som inte fått så 
mycket räknat eller skrivet eller fått till något samarbete i diskussionerna och 
går till nästa utan att reflektera över det. Då innebär det att samma problem 
uppstår igen. Då tycker jag det är viktigt att lägga in reflektion och prata med 
ungdomarna om det de inte förstått på lektionen (SP 6). 
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4.4 Sammanfattning av resultat 
Samtliga specialpedagoger anser att hälsofrämjande insatser ingår i deras arbete, där 
stödjande samtal i olika former, relationsskapande samt ansvar för den pedagogiska 
utvecklingen ingår i rollen. De stödjande samtalen kan dels utgöras av det stöd lärarna får vid 
elevsamtal och samtal i EHT, och dels i form av handledningssamtal. Gemensamt för de sex 
specialpedagoger som arbetar inom elevhälsan är att de önskar mer tid för handledning. 
Resultatet visar att det är varierande orsaker till att pedagoger och lärare söker stöd, där alla 
specialpedagoger är eniga om att då det gäller individuellt stöd är det oftast 
inlärningssvårigheter inblandade. Tre av specialpedagogerna menar att individer med 
koncentrationssvårigheter är en vanlig anledning till att lärare söker stöd och två andra 
specialpedagoger anser att beteendeproblem är en vanlig orsak.  

Ett relationellt förhållningssätt, där lärmiljön är en viktig del vid kartläggning av en individs 
svårigheter är genomgående bland specialpedagogerna där sju av dem följer upp ett 
handlednings- eller stödsamtal med observation i lärmiljön. Två av specialpedagogerna ser 
fördelar med att ge fortbildning för pedagoger och lärare inom specialpedagogik vilket stärkt 
pedagogernas specialpedagogiska kompetens och lett till att ”de pratar samma språk”. Två 
specialpedagoger har inga kollegiala samtal alls och en säger att det ofta är det som får 
plockas bort i planeringen då tiden inte räcker till. 

Samtliga specialpedagoger betonar att utveckling av den pedagogiska lärmiljön är 
grundläggande i deras hälsofrämjande roll. Samtliga betonar också att stöd av rektor eller chef 
är en viktig förutsättning för att kunna utföra det arbetet. Sex specialpedagoger menar att 
syftet är att underlätta lärandet på olika sätt för lärare och individer, där kartläggning av 
lärmiljön är en del.  Fem av specialpedagogerna använder samma värderingsverktyg från 
SPSM angående tillgängliga lärmiljöer, vilket finns anpassat både för förskola och grundskola 
Fyra av dem delar uppfattningen att lärmiljön bör ses över innan anpassningar görs för att 
kunna tillgodose individen. Tre av specialpedagogerna menar att utveckling av tillgängliga 
lärmiljöer är hälsofrämjande då det handlar om att göra skolan mer ”hanterbar för barn och 
lärare”. Två av specialpedagogerna har jobbat med KASAM som projekt på skolorna, där 
syftet var att förtydliga vad som gäller på en lektion eller skolan i sin helhet för att eleverna 
skulle stärka trygghet och känsla av sammanhang. 

Specialpedagogerna har många kontakter inom förskola och skola, där betydelsen av att skapa 
goda relationer och förståelse för svåra situationer framkommer utifrån svaren, där fyra menar 
att bemötandet är viktigt i alla relationer som ingår i rollen. Tre av dem nämner empati och 
förståelse för andra människor som viktiga egenskaper. Det finns skillnader i hur länken till 
föräldrar ser ut. I förskolan är det pedagogerna som ansvarar för kontakten med föräldrar 
dagligen utom i undantagsfall då specialpedagogen deltar, exempelvis i utvecklingssamtal då 
pedagogerna behöver stöd. Tre av specialpedagogerna blir ofta direktkontaktade av föräldrar. 
Två av dem har tydligt gjort upp att länken går via lärare. 

Samtliga anser att specialpedagogiska insatser påverkar kunskap och lärande, som de 
uttrycker på olika sätt där två av dem nämner sambandet mellan hälsa och lärande och en av 
dem menar att ”hälsa är att ha en god kunskapsutveckling”. Att eleven blir sedd och lyssnad 
på samt har inflytande i studierna är annat som två av specialpedagogerna tycker är viktigt för 
att stärka lärandet. Två av specialpedagogerna menar att en förutsättning för att lärandet ska 
ge hälsoeffekt är att uppgifterna är anpassade både för låg- och högpresterande elever. En av 
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dem betonar att det är en friskfaktor att ”tidigt samverka”. Två specialpedagoger nämner 
riskfaktorer med ett motsatt arbetssätt där otydlighet och fel anpassningar gör det svårt att 
förstå, vilket skapar stress hos individen. Tre av specialpedagogerna menar att stressen har 
ökat överlag, där en av dem säger att det är ”betyg och prov som stressar mest”. Hon ser en 
ökad risk för att barn inom NPF utvecklar stress.  

Självkänsla är en annan hälsofaktor som fyra av de svarande nämner. Alla fyra är eniga om att 
den stärks genom att lyckas. En av specialpedagogerna menar att om en elev får kämpa lite 
för att klara en uppgift, med rätt stöd stärks självkänslan. Alla specialpedagoger arbetar efter 
ett relationellt synssätt, där miljöfaktorer ingår, men tre uppfattar att det kategoriska synssättet 
är vanligt inom elevhälsan. Samtliga specialpedagoger ser fördelar med ett salutogent 
synssätt, men även det synssättet får ibland mindre utrymme i elevhälsan, enligt fyra av 
specialpedagogerna.  

Det som specialpedagogerna ser som mest utmanande med en hälsofrämjande roll är att inte 
kunna ge det stöd som behövs i alla lägen, vilket fyra av dem uttrycker. En annan utmaning 
som en av specialpedagogerna upplever är svårigheten att skapa balans mellan hälsofrämjande 
och åtgärdande uppgifter, och där en av dem upplever att lärare som inte reflekterat över 
lektioner är utmanande, då det får konsekvenser för individen. 

5. Resultatanalys 
Resultatet analyseras med koppling till Antonovskys salutogena teori samt tidigare forskning. 
Forskningsfrågorna utgör rubriker. 

5.1 Analys av specialpedagogernas uppfattningar om sin roll och på vilket sätt de 
arbetar med hälsofrämjande specialpedagogiska insatser  
Utifrån tolkning av resultatet framgår att specialpedagogerna har olika uppfattningar om 
innehållet i sin roll, men där de nämner tre gemensamma områden som de uppfattar främjar 
hälsa; stödjande samtal i olika former, relationsskapande samt utveckling av pedagogiska 
lärmiljöer. Det framgår utifrån svaren att samtal utgör en stor del av specialpedagogernas 
insatser, vilket stämmer med beskrivningen i examensförordningen, där det står att 
kvalificerad samtalspartner, är ett av uppdragen (SFS 2011:688). De samtal som ingår i 
specialpedagogernas roll är olika utformade beroende av var specialpedagogerna tjänstgör. De 
specialpedagoger som arbetar inom förskola har enbart handledningssamtal och de som 
arbetar inom grundskola och gymnasiet har både handledning, stödsamtal och elevsamtal. Att 
handledning är ett vanligt stöd i förskolan går i linje med vad forskning visar (Bladini, 2004; 
Rakstang & Rognhaug, 1995).  

Det som framgår utifrån svaren är att specialpedagogerna har en positiv inställning till 
handledning, vilket kan tolkas utifrån att alla de sex som arbetar inom skolans verksamheter 
önskar mer tid för det och de två som har det regelbundet ser möjligheter med det. De 
möjligheter som nämns gäller förändring på olika sätt, där förändringar i lärmiljön för elevens 
bästa är fokus, i enighet med Bladinis forskning (2004). De hälsofrämjande vinster som två av 
specialpedagogerna ser i handledningssamtalen är ”en lugnande effekt” då de blir lyssnade 
på, och att ”det lättar och löser upp när man ser hur det kan fungera för en individ”. Att 
samtalet ger ökad förståelse för svårigheterna kan kopplas till första komponenten i KASAM, 
begriplighet (Antonovsky, 2005; Hanson, 2010), som Bergmark och Kostenius (2011) 
menade står för att ”jag förstår vad som händer mig”, och kan därmed öka känslan av 
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sammanhang för både de som blir handledda och individen. Att handledning kan leda till 
lösning av en svår situation genom reflektion stöds av Gjems (1997). 

Vid professionella samtal är vissa egenskaper viktiga enligt Juul och Jensen (2009), som 
menar att specialpedagogen förutom de teoretiska kunskaperna också behöver personliga 
egenskaper som empati och förståelse, vilket flera av specialpedagogerna ger uttryck för. 
Specialpedagogerna säger inte att de innehar dessa egenskaper uttryckligen, utan tolkningen 
görs med stöd av olika begrepp som återkommer i svaren som förstå, lära känna, lyssna, 
stötta och bry sig om, vilket kan kopplas till dessa förmågor.   

En av specialpedagogerna uttrycker en viktig aspekt kopplat till sin roll som samtalsledare när 
hon betonar att pedagogerna ska få tid att berätta och ”inte ge lösningar direkt”, vilket stöds 
av Gjems (1997) där han menar att problemlösning sker i mötet med alla deltagare, genom 
reflektion. En annan specialpedagog speglar detta på ett bildligt sätt då hon säger att hon inte 
har någon ”verktygslåda” med sig i samtalen, utan att det handlar om att ställa specifika 
frågor som leder fram till en lösning. Hon säger också att det ”inte finns några enkla svar”. 
Alla dessa uttalanden har koppling till det relationella perspektivet där syftet inte är att hitta 
samband, utan sammanhang mellan olika relationer som är kopplade till individ eller grupp 
(Aspelin, 2013; Bladini, 2004). En av specialpedagogerna framhåller vikten av att, förutom att 
lyssna och ge tid till de handleddas berättelser, även kunna ge råd och vägledning, vilket stöds 
av Bladinis (2004) forskning. Utifrån svaren framkommer att specialpedagogerna har rutinen 
att följa upp ett stödsamtal med observation i barngrupp, vilket sju av dem gör regelbundet. 
De menar att de då får en helhetsbild av barnets pedagogiska miljö, först i samtalet sedan i 
lärmiljön, utifrån ett relationellt perspektiv, vilket stöds av vad forskning visar vara en 
hälsofrämjande förskola och skola (Guvå & Hylander, 2017; Nilholm, 2012; Partanen, 2012; 
SPSM, 2016). Specialpedagogerna förespråkar det relationella perspektivet överlag i 
intervjusamtalen men det kategoriska perspektivet gör sig också gällande. Det framgår av 
svaren att vid samtal inom elevhälsan har det kategoriska perspektivet övertag på vissa skolor. 
Detta blir särskilt tydligt på gymnasiet, där en av specialpedagogerna menar att fokus ligger 
på brister och mer akuta insatser, enligt ett kategoriskt perspektiv, för att examensmålen ska 
kunna nås, men menar att det också är hälsofrämjande på sikt, om det leder till att en elev 
klarar gymnasiet. Här skiljer sig uppfattningen om vad hälsofrämjande är, där en av 
specialpedagogerna som arbetar i förskolan menar att det börjar med de vuxna i 
handledningssamtalet och där specialpedagogen på gymnasiet menade att det också kan vara 
att hjälpa en elev komma ut i arbetslivet. Båda dessa uppfattningar har stöd i forskningen, där 
OECD (2015b) rekommenderar satsning på tidigt stöd i förskolan för att minska 
samhällskostnader senare, och där Falkmer et al. (2012), menar att om en elev når 
kunskapsmålen minskar risk för psykisk ohälsa och utanförskap. Även Lutz (2013) 
rekommenderar tidigt stöd då många av barnens förmågor utvecklas i tidig ålder. Partanen 
(2012), å sin sida, menar att det är svårt att förändra en hel organisation om den ska bli 
hälsofrämjande på alla nivåer och kräver engagemang från alla som arbetar inom skolan. 
Resultatet visar att specialpedagogerna är en del i detta arbete, men den visade också att det 
såg olika ut för specialpedagogerna angående möjligheter att förändra på organisationsnivå, 
där två av dem hade större ansvar än de andra sex specialpedagogerna, och en av dem även 
menade att det var viktigt att klargöra tidigt med sin chef eller rektor vad som ingår i 
specialpedagogens roll, i enighet med uppdraget i examensförordningen (SFS 2011: 688). 
Samtliga menade att stödet av chef var viktigt generellt i sin roll för att kunna ge rätt stöd, 
vilket har stöd i skollag (SFS 2010: 800).  



 
 

43 
 

Något som är tydligt i resultat är att specialpedagogernas insatser som rör utveckling av den 
pedagogiska lärmiljön är en stor del i deras vardagliga arbete, där fem av dem har stöd av 
Specialpedagogiska skolmyndighetens kartläggningsverktyg av tillgängliga lärmiljöer (SPSM, 
2016). Att arbeta med förbättring av lärmiljön tar stöd av forskningen av García-Moya et al. 
(2013), som menade att den också påverkar KASAM.  

Två av specialpedagogerna har fortbildning för förskolepedagoger i specialpedagogik vilket 
enligt Bruce et al. (2016) alla som jobbar inom förskola och skola borde ha kunskaper om för 
att tillgodose alla variationer av behov som finns i förskolan, vilket också går i linje med 
Finlands modell där alla pedagoger har specialpedagogisk kompetens (ibid). När det gäller 
egen kompetensutveckling ser det däremot olika ut för specialpedagogerna, där fem har 
regelbundna kollegiala samtal och två inte alls. En av dem nämner också att det är det som får 
tas bort från kalendern, då tiden inte räcker till. Då syftet med ett kollegialt samtal är att stärka 
kunskaper, självkänsla och motivation i yrket enligt (SFS 2011: 688; Juul & Jensen, 2009), 
kan det få negativa konsekvenser för specialpedagogens eget välbefinnande om det inte får 
något utrymme. 

Lärare och pedagoger söker stöd för varierade orsaker, men en gemensam orsak både i 
förskola och skola är barn med koncentrations- och beteendesvårigheter, vilket kan kopplas 
till forskningen om sambanden mellan koncentrations-och beteendesvårigheter och 
inlärningssvårigheter (Gustafsson et al., 2010; Nyroos et al., 2015). Juul & Jensen (2009) 
menade att barn som utmanar i klassrummet behöver få visat intresse och engagemang för att 
komma i arbete och känna det meningsfullt. Detta stöds av Antonovskys (2005) teori där 
meningsfullhet anses vara en stark motivationsfaktor och viktigaste komponenten för att 
stärka KASAM. De specialpedagogiska insatser som specialpedagogerna använder för att 
vara den länk som Juul och Jensen (2010) beskriver är, förutom samtalsstöd, även att 
introducera metoder som kan vara till stöd för lärarna. Ett exempel på ett sådant stöd är 
Hejlskov Elvén och Wimans (2015) metod kring lågaffektivt bemötande, som två av 
specialpedagogerna använder på sina skolor. Metoden kan vara en hjälp i bemötandet av barn 
med beteendesvårigheter, men kan också riktas mot hela gruppen, då ett positivt, lugnt och 
medvetet förhållningssätt gynnar alla och skapar en förtroendefull relation (Bergmark & 
Kostenius, 2011; Bruce et al., 2016; Juul & Jensen, 2009). Samtliga specialpedagoger ger 
också stöd som riktas direkt till individen, där olika anpassningar och pedagogiska lärverktyg 
ingår. Gemensamt för alla metoder som specialpedagogerna nämner är att de underlättar för 
lärare och elever, då det blir tydligt för barnet eller eleven vad som ska hända under dagen 
eller lektionen (Guvå & Hylander, 2017; Partanen, 2012), vilket innebär att det blir begripligt 
och hanterbart enligt de två första komponenterna i KASAM (Antonovsky, 2005; Bergmark 
& Kostenius, 2011; Hanson, 2010). Det kan därmed stärka individens KASAM, där de 
pedagogiska verktygen hjälper individen att förstå sammanhanget och få strategier för hur 
svårigheter kan hanteras (Antonovsky, 2005; Hanson, 2010). Detta går i linje med exemplet 
om att lära barnet simma, istället för att undvika ”faran” eller hindret (Guvå & Hylander, 
2017). 

5.2 Analys av specialpedagogernas upplevelser av hur specialpedagogiska 
insatser kan påverka hälsofaktorer i lärmiljön 
Samtliga specialpedagoger är eniga om att kunskap är en hälsofrämjande faktor, som de 
uttalar på olika sätt men med den gemensamma åsikten att tydliga instruktioner och anpassade 
insatser underlättar individens lärande. Specialpedagogerna visar också att de är medvetna om 
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sambanden mellan lärande och hälsa, där en av dem säger att lärandet har fler positiva 
effekter då det dels påverkar individens välbefinnande men också viljan att lära mer. Två av 
dem menar att en god hälsa är viktig för att kunna lära och en av dem definierar hälsa med att 
ha god kunskapsutveckling, vilket stämmer med vad forskning visar har ömsesidiga samband 
(Gustafsson et al., 2010). Tre av specialpedagogerna är eniga om att det även är viktigt att 
barnet eller eleven blir sedd och att möta barnets intresseområden, i linje med vad Partanen 
(2012) menade med att ”bygga bryggor” i lärandet.  

Specialpedagogerna ser flera hälsofrämjande faktorer som påverkas av specialpedagogiska 
insatser och som också kan kopplas till det salutogena perspektivet (Antonovsky, 2005). En 
av dem är självkänsla, som fyra specialpedagoger menar stärks av att lyckas. Men att enbart 
lyckas menade Milerad och Lindgren (2014) inte vara tillräckligt för att stärka självkänslan, 
där påverkan och delaktighet i sin kunskapsutveckling också är viktig, samt att få prova det 
som är svårt enligt Frelin (2012). Två av specialpedagogerna är inne på detta spår där de säger 
att ”barnet växer” genom anpassade utmaningar och då man fått kämpa med det svåra ett tag 
och sedan klarar det, vilket följer Antonovskys (2005) teori att man stärker sina 
motståndsresurser genom svårigheter. Två av specialpedagogerna nämner att förutom det stöd 
som ges till barn med inlärningssvårigheter är det viktigt att ge utmaningar till de 
högpresterande eleverna, för att behålla även deras motivation, vilket stöds av Frelin (2012). 

Flera uttrycker också vikten av att vara fler professioner i elevhälsan för att dela med sig av 
sina olika kompetenser och perspektiv men några framhåller samtidigt att en gemensam 
grundsyn är viktigt. Det relationella perspektivet är genomgående, vilket visar att 
specialpedagogerna har ett gemensamt förhållningssätt till barn i behov av stöd. De ser 
därmed inte barn med svårigheter, utan barn i svårigheter (Nilholm, 2012). Ett bra samarbete 
inom elevhälsan går i linje med vad många menar lägger grunden i det hälsofrämjande arbete 
som skolan enligt lag är ålagd att göra (Guvå &Hylander, 2017; Partanen, 2012). 

5.3 Analys av specialpedagogernas uppfattningar om vilka utmaningar som 
finns kopplade till rollen  
Utifrån svaren framkommer att det stöd specialpedagogerna ger till lärare genom 
handledning, samtal i elevhälsa och anpassningar inte alltid når eleven fullt ut, till det 
särskilda stöd den behöver utifrån bestämmelser i skollagen (SFS 2010:800). Fyra av dem 
upplever det som en utmaning och känner då en otillräcklighet i sin roll. En av dem hänvisar 
till styrdokumenten angående skyldighet att ge alla det stöd de behöver (SFS 2010:800) och 
menar att lagen inte stämmer med hur det ser ut i verkligheten. Då det ingår i 
specialpedagogens uppdrag (SFS 2011:688) att stötta lärarna i detta arbete känner de 
frustration när de ser att även pedagoger och lärare blir stressade över detta, vilket utgör en 
ohälsosam riskfaktor som kan drabba individen på flera plan (Gustafsson et al., 2010; Juul & 
Jensen, 2009). 

En av specialpedagogerna ser att det ibland är svårt för lärarna att möta alla individuella 
behov i klassrummet, då de inte jobbar i mindre grupper. De individer de ser drabbas av detta 
är de med uttalade svårigheter som utvecklingsstörning, eller svårigheter inom NPF och de 
som mår psykiskt dåligt. Detta stämmer med vad forskning visar vara riskgrupper med 
försämrad inlärningsförmåga och som dessutom löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa 
(Falkmer et al., 2012; Gustafsson et al., 2010; Nyroos et al., 2015). 
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Fyra av specialpedagogerna ser en utmaning med sin roll i det hälsofrämjande arbetet då 
problemen blivit så stora att eleven inte orkar gå till skolan, vilket en av dem säger är ett läge 
de inte vill hamna i, vilket tar stöd av Guvå och Hylander (2017), som menade det är svårt för 
elevhälsan om en elev hunnit få en negativ bild av sig själv och sitt lärande. 
Specialpedagogerna betonar vikten av rutiner kring detta på organisationsnivå och samverkan 
med elevhälsa och föräldrar, då det utgör en risk för utanförskap och psykisk ohälsa (Falkmer 
et al., 2012).  

En annan utmanade faktor som nämns är att hitta balans mellan åtgärdande och främjande 
insatser, där en av dem är övertygad om att mindre åtgärder skulle behövas om mer tid lades 
på främjande insatser, i enighet med (Bergmark & Kostenius, 2011, Guvå & Hylander, 2017, 
Partanen, 2012, SPSM, 2016). Hon ser en svårighet om de åtgärdande uppgifterna hunnit bli 
för många och ser att viljan finns men inte tiden. En annan av specialpedagogerna betonar att 
det är VÄLDIGT utmanade när lärare inte tar sig tid att reflektera över varför en elev inte 
uträttat det den ska på en lektion, vilket gör att problemen finns kvar kommande lektion. Om 
en instruktion eller uppgift inte är begriplig för eleven kan den heller inte hantera det och 
känns den dessutom meningslös sänks KASAM och självkänsla (Antonovsky, 2005; Guvå & 
Hylander, 2017; Hanson, 2010; Partanen; 2012; Tartas et al., 2014), vilket kan få stora 
konsekvenser både för lärandet och hälsan (Gustafsson et al., 2010; OECD, 2015a). 

6. Diskussion 
Under denna rubrik diskuteras studiens resultat utifrån studiens syfte och frågeställningar, 
tidigare forskning samt studiens teoretiska perspektiv. Därefter delges studiens slutsatser som 
följs av en metoddiskussion. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. I 
diskussionsdelen har inte frågeställningarna någon speciell ordningsföljd, utan frågorna går in 
i varandra.  

6.1 Sammanfattande diskussion av resultat 
Studiens syfte var att studera specialpedagogernas uppfattningar om sin roll, på vilka sätt de 
arbetar hälsofrämjande och på vilka sätt de specialpedagogiska insatserna kan påverka 
hälsofaktorer i lärmiljön. De åtta specialpedagoger som representerade studien har svarat på 
frågeställningarna om hur de ser på sin roll, beskrivit och gett konkreta förslag på 
specialpedagogiska insatser samt reflekterat och gett svar på frågan om vilka hälsofaktorer 
som kan påverkas av specialpedagogiska insatser. Vidare har de också gett exempel på vad de 
upplever utmanande i sin roll, vilket var ytterligare en av studiens frågeställningar. 

När det gäller specialpedagogernas hälsofrämjande insatser visar resultatet både att de arbetar 
hälsofrämjande och hur de gör det. Genomgående för specialpedagogernas insatser är 
förändring med fokus på barnets bästa, där handledningssamtal med pedagoger och lärare är 
en av dem. En viktig del i samtalen är reflektionsprocessen samt att inte ge färdiga svar och 
snabba lösningar, vilket går i linje med Bladinis (2004) forskning om specialpedagogers 
handledningssamtal. Svar som” att låta dem berätta” och ”jag har ingen verktygslåda med 
mig” säger mycket om syftet med det, att genom reflektion komma fram till en lösning och 
inte ge svar direkt (Bladini, 2004; Gjems, 1997). Förutom att handledningssamtalen har fokus 
på barnet, är miljön viktig, enligt specialpedagogerna, vilket går i linje med forskning som 
visat att det skett en utveckling över tid från att tidigare haft fokus på bara individen till det 
relationella perspektivet som inkluderar miljön (Bladini, 2004). 
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Specialpedagogernas hälsofrämjande insatser utgör en stor del av rollen, där de genom 
stödsamtal och utveckling av den pedagogiska lärmiljön, bidrar med förändring från ett svårt 
läge till ett önskat läge. Förändring går som en röd tråd genom specialpedagogens vardag, där 
begreppet kan kopplas till vad rollen i stora drag handlar om. I denna studie kan förändring 
även kopplas till den pedagogiska ledarrollen, där syftet, enligt specialpedagogerna var att 
förändra och underlätta svåra situationer kopplat till lärandet, både för lärare och individer 
(SFS 2011:688), vilket utgör främjande insatser. Enligt specialpedagogerna gällde det inte att 
i första hand ta bort hinder, utan de talade om att ge strategier och pedagogiska verktyg som 
stöd i lärandet, med syfte att barnet eller eleven skulle klara att hantera hindret. Detta tar stöd 
av Antonovskys teori, som menar att om en svårighet går att hantera, kan den bli en resurs vid 
kommande svårigheter och stärker också KASAM (Antonovsky, 2005). Även Partanen 
(2012), stödjer denna teori, då han framhöll att det behövs byggas bryggor mellan lärare och 
elev för att stärka kunskapsutvecklingen. En reflektion är att detta synssätt, att tro på elevens 
förmåga att hantera svårigheter om den får rätt verktyg, kan tolkas på olika sätt som det 
beskrivs i examensförordningen (SFS 2011:688), där det står att ett av specialpedagogens 
ansvarsområden är att ”röja hinder” i lärmiljön. Å ena sidan röjs hinder då det blir hanterbart 
för eleven, men å andra sidan, med tolkning utifrån specialpedagogernas insatser, tar 
specialpedagogerna inte bort hinder, utan ger de verktyg och strategier som behövs för att 
hantera det. Utifrån ett patogent synssätt, kan man fastna i problem och svårigheter, där 
snabba lösningar kan vara att ta bort hinder och svårigheter, vilket inte hjälper individen 
långsiktigt, då det istället kan sänka självkänsla och tro på egen förmåga (Frelin, 2012; Guvå 
& Hylander, 2017).  

Att bygga upp en sund självkänsla är enligt forskning viktigt, då den påverkar både 
motivation och skolprestation (Gustafsson et al., 2010). Självkänsla är också en av de 
hälsofaktorer som specialpedagogerna menar kan påverkas av deras specialpedagogiska 
insatser och är enligt Antonovsky (2005) en av två viktiga resurser som påverkar KASAM. En 
slutsats av detta är att eftersom specialpedagogerna arbetar med metoder som kan stärka barn 
och elevers självkänsla med hjälp av tydliggörande för vad som ska hända under dagen samt 
strategier för hur en uppgift kan lösas, borde även KASAM stärkas. Om lärarna dessutom får 
det stöd som specialpedagogerna beskriver, vad gäller kunskap om bemötande och 
förhållningssätt, där en av metoderna är lågaffektivt bemötande, innebär det att även deras 
KASAM skulle kunna stärkas av specialpedagogens insatser, då det blir begripligt och 
hanterbart, vilket var de två första komponenterna i KASAM (Antonovsky, 2005). Eftersom 
hög KASAM visat att studenters förmåga att lösa problem ökade och även skolprestationerna 
(Tartas et al., 2014), kan den också utgöra ett skydd mot ohälsa och utanförskap (Falkmer et 
al., 2012). Möjligheten att stärka KASAM ökar ytterligare om det finns stöd av lärare (García-
Moya et al., 2013) där också specialpedagogen är en viktig länk. Specialpedagogernas 
uppfattningar gick dock isär när det gällde på vilket sätt självkänsla kan stärkas av deras 
insatser. Uppfattningar som ”genom att lyckas” och ”genom svårigheter”, går åt olika håll, 
där båda delvis har stöd i forskning som visat att delar av självkänslan som handlar om 
motivation påverkar lärandet (Gustafsson et al., 2010) men där Antonovsky, menar att 
självkänsla kan stärkas av svårigheter (2005). Milerad och Lindgren (2014), betonar att det 
inte räcker med att lycks, utan att också få vara med och påverka studierna, om självkänslan 
ska stärkas. Taube (2013), å sin sida, menar att en förutsättning är att läraren tror på eleven. 
Andra viktiga förutsättningar för att ett barn eller en elev ska kunna stärka sin självkänsla är 
ett empatiskt bemötande och där läraren möter elevens intresseområden (Bergmark & 
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Kostenius, 2011; Guvå & Hylander, 2017; Juul & Jensen, 2009; Milerad & Lindgren; 
Partanen, 2012), vilket även specialpedagogerna framhöll som viktigt i sin roll. Om en elev 
har fått en negativ bild av sig själv kopplat till lärandet, kan det, enligt Guvå & Hylander 
(2017), bli en motsatt effekt och innebära en utmaning för specialpedagogen och elevhälsan. 
Denna situation framhåller även specialpedagogerna i studien som utmanande då en elev som 
känner att skolan är meningslös istället för meningsfull, kanske till och med uteblir från 
lektionerna, vilket de menar blir svårt att ta igen och gör det svårt att skapa känsla av 
sammanhang. Med ett hälsofrämjande och salutogent synssätt är syftet att i största möjliga 
mån undvika att en elev hamnar i det läget (Guvå & Hylander, 2017), där det kan leda till 
utanförskap i ett senare skede (Falkmer et al., 2012). Det säger mycket om vikten av tidigt 
stöd som beskrivits i bakgrunden (Bruce et al., 2016; Lutz, 2013; OECD, 2015b; Sandberg; 
2014, Takala & Ahl, 2014), och som även specialpedagogerna i studien lyfter fram. Att känna 
att skolan är meningsfull är dessutom den viktigaste komponenten, enligt Antonovsky (2005), 
för att skapa känsla av sammanhang. Det är också av stor vikt att skapa goda relationer med 
anhöriga och förståelse för hemsituationens påverkan på individen, där specialpedagogen är 
en viktig länk, vilket bekräftas i resultatet, men där både rutiner och förutsättningar ser olika 
ut, beroende av var specialpedagogerna tjänstgör. I förskolan träffar pedagogerna föräldrarna 
dagligen och har därmed stora förutsättningar att skapa en god relation, medan kontakten i 
skolan sker direkt till specialpedagog alternativt via lärare, vid funderingar eller svårigheter 
för en elev. 

Att ett empatiskt bemötande är viktigt för specialpedagogerna framgår av resultatet, där de 
uttrycker förmågor som att ”lyssna”, ”förstå” och ”ge tid”. Utifrån analys av resultatet 
framgick att i specialpedagogernas roll ingår, förutom föräldrakontakt många möten med 
människor. De har kontakter med professioner på alla nivåer i organisationen, vilket ställer 
krav på relationskompetens och bemötande. Det framgår att rollen är komplex där en 
kombination av yrkeserfarenhet, teoretiska kunskaper och personliga egenskaper behövs (Juul 
& Jensen, 2009; SFS 2011:688). Att tidigare ha jobbat inom skolans verksamhet, kan vara ett 
stöd i specialpedagogens vardag, då de har samlat på sig kunskaper om hur organisationen 
fungerar och dessutom mött många människor i sitt tidigare yrkesliv.  

Specialpedagogerna arbetar också mycket med utveckling av den pedagogiska lärmiljön, 
vilket även det har fokus på förändring, där syftet är att ge barn och elever bättre 
förutsättningar i kunskapsutvecklingen genom en tillgänglig lärmiljö (SPSM, 2016). Här finns 
åter koppling till KASAM som forskningen av García – Moya et al. (2013) visade påverkas 
av skolmiljön. Att specialpedagogerna drivs av en vilja att förändra till det bättre för lärare 
och individer är tydligt, men förutsättningarna för hälsofrämjande insatser ser olika ut för 
specialpedagogerna. I förskolan finns stora förutsättningar att arbeta grundläggande, där 
svårigheterna inte hunnit växa sig stora (Lutz, 2013), i likhet med Finlands modell (Takala & 
Ahl, 2014). Ett dilemma kan vara att kunna upptäcka svårigheter i tid för pedagogerna, då den 
specialpedagogiska kompetensen inte ingår i förskollärarutbildningen (Bruce et al., 2016, 
Lutz, 2013). Ett steg i rätt riktning är den kompetensutbildning från SPSM som har startat för 
alla pedagoger i en av kommunerna, där två av studiens informanter handleder om barn med 
svårigheter inom NPF.  

Alla de insatser som specialpedagogerna gör för att dela med sig av kunskap är viktiga 
främjande insatser som sprider ringar på vattnet, vidare till barn och elever. En reflektion 
utifrån resultatet är att det även finns behov av kompetenshöjning i grundskolan och 
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gymnasiet, med anledning av att ärendena som lärarna kontaktade specialpedagogen för ofta 
handlade om elever med beteendesvårigheter och koncentrationssvårigheter, där kunskaper 
om förhållningssätt, bemötande och relationsskapande, skulle kunna hjälpa lärarna att bemöta 
dessa elever (Bergmark & Kostenius, 2011; Frelin, 2012; Juul & Jensen, 2009; Nilholm, 
2012). Då denna grupp har en ökad risk för inlärningssvårigheter, blir det viktigt att tidigt 
skapa ett förtroende i relationen lärare och elev och ge den uppskattning de behöver för att 
stärka sin tro på att kunna lyckas, så de inte hamnar i en negativ spiral av dåliga resultat, 
sämre självkänsla, låg KASAM och psykisk ohälsa (Bergmark & Kostenius, 2011; Falkmer et 
al., 2012; Guvå & Hylander, 2017; Juul & Jensen, 2009).  

Om många elever har med sig svårigheter från grundskolan till gymnasiet, kan en hälsosam 
balans mellan främjande insatser och åtgärder vara svår att nå. En av specialpedagogerna ger 
en bild av detta och menar att de åtgärdande insatserna har ”tagit över”, och lett till att 
främjande insatser får mindre plats, vilket går i linje med vad Guvå och Hylanders (2017) 
samt Höögs (2013), studier visade. Förutsättningarna för hälsofrämjande insatser för 
specialpedagogerna på gymnasiet, skiljer sig därav mot förskolan, men en intressant synpunkt 
som en av specialpedagogerna uttryckte var att det också är hälsofrämjande att hjälpa en elev 
ta examen, vilket kan kopplas till forskningen som visade att största motivationsfaktorn för en 
elev är att kunna välja väg efter skolan (OECD, 2015a). Att kunna välja väg efter skolan kan 
därmed också stärka den viktigaste komponenten i KASAM; meningsfullhet (Antonovsky, 
2005). 

Ett behov av åtgärder och särskilt stöd kommer alltid finnas i en skola där alla olikheter möts, 
men en bra balans mellan främjande och åtgärdande insatser är att sträva efter, vilket Partanen 
(2012) menar förutsätter ett hälsofrämjande arbete på alla nivåer inom organisationen. 
Studiens resultat visade att specialpedagogerna hade olika stor möjlighet att påverka på 
organisationsnivå, där två av dem hade ett stort mandat att förändra och där en av dem 
påpekade att det var viktigt att vid anställning i samråd med chef eller rektor tydliggöra rollen 
för att få mandat att kunna förändra på alla nivåer i enighet med vad som ska ingå i uppdraget 
(SOU 1999: 63), vilket visar att det inte är självklart ute på skolorna vad specialpedagogen 
ska göra. Det som var gemensamt för specialpedagogerna i förskola, grundskola och 
gymnasiet var att de ansvarade för den pedagogiska utvecklingen i lärmiljön, där fem av dem 
arbetade med kartläggning av tillgängliga lärmiljöer med syfte att förbättra förutsättningarna 
för barn, elever, pedagoger och lärare. Observation av barnet eller eleven i dess vardagsmiljö 
var en rutin som de var överens om gav en bredare bild av barnets eller elevens svårigheter, 
enligt det relationella perspektivet (Aspelin, 2013; Nilholm, 2005). Men för att få en 
helhetsbild av barnets eller elevens svårigheter finns behov av fler kompetenser och 
perspektiv (Nyroos et al., 2015). Resultatet visar att skolan i det fallet har bättre 
förutsättningar än förskolan, eftersom professionerna inom elevhälsan även bidrar med ett 
medicinskt och psykosocialt perspektiv (SFS 2010: 800, 25§), och där det i förskolan inte 
finns någon elevhälsa alls. Detta borde vara ett utvecklingsområde i framtidens förskola med 
fler perspektiv och bredare kompetens, där det livslånga lärandet startar (Lpfö, 1998), och 
förutsättningarna för att bygga en stabil grund är stora.  

Specialpedagogerna i studien förespråkar det relationella perspektivet, vilket i litteraturen 
kopplas till ett långsiktigt hälsofrämjande arbete som även inkluderar lärmiljön (Aspelin, 
2013; Bruce et al., 2016; Guvå & Hylander, 2017; Nilholm, 2005; Partanen, 2012). De menar 
dock att det kategoriska synsättet har övertag inom elevhälsan och uttrycker det som 
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utmanade när man har olika syn på barnet eller eleven, där de upplever att de ofta kommer in 
på barnets brister, trots att ambitionen är att utgå från styrkorna i likhet med Guvå och 
Hylanders studie om elevhälsa (2017). Frågan är om fler än de beskrivna perspektiven behövs 
för att kunna mötas på vägen mot samma mål? Eller en kombination av flera, för att se alla 
sidor av ett barns svårighet? Aspelin (2005) menar att specialpedagogiken som område 
ständigt behöver utvecklas då det inte är ett statiskt ämnesområde utan föränderligt, vilket 
också utifrån vad denna studie visar, även torde gälla specialpedagogens yrkesroll. 

6.2 Avslutande slutsats 
Studien visar att specialpedagogen har ett viktigt, men komplext uppdrag, där deras specifika 
kompetens är betydelsefull i ett hälsofrämjande arbete. Den visar också att 
specialpedagogerna har en vilja och ambition att förändra till det bättre för lärare, pedagoger, 
barn och elever, och att kunskaperna är eftersökta. Det finns också utmaningar för 
specialpedagogen, där otillräcklighet för alla uppdrag lyser igenom och där frågan är vad eller 
vem som får prioriteras bort. Partanen (2012) menade att gemensamma krafter behövs om ett 
främjande arbete ska förankras på en förskola och skola, på alla nivåer, och för att skapa en 
hälsosam balans mellan åtgärder och främjande insatser (Guvå & Hylander, 2017), där alla 
kan nå kunskapsmålen (SFS 2010:800). Studien visar att specialpedagogen definitivt är en del 
i detta sammanhang, där rollen utgörs av främjande insatser som stöd för lärare, pedagoger, 
barn och elever. Studien visar även att de specialpedagogiska insatserna också kan påverka 
hälsofaktorer som självkänsla och lärande och därmed även KASAM. En tanke är att eftersom 
självkänsla är en personlig resurs som visat sig vara hög bland förskolebarn, men minskar då 
de börjat skolan, enligt Krause (2011), kanske det är där vi ska börja, att stärka barnens tro på 
att de kan och att låta dem göra fel ibland, samt hjälpa dem med strategier i sitt lärande utifrån 
ett salutogent synssätt. Det salutogena synssätt som har varit studiens utgångspunkt har gått 
hand i hand med specialpedagogernas uppfattningar och upplevelser från sin verklighet, där 
möjligheter och hälsofaktorer genomsyrar deras insatser. En avslutande slutsats är att ju mer 
kraft vi lägger på att främja och förankra, ju mindre tid behövs för åtgärdande insatser, men 
en förutsättning är att det sker i samverkan både inom organisationen och med närmast 
anhöriga (Partanen, 2012; Socialstyrelsen, 2014). Det borde vara en investering för framtiden 
att lägga mycket kraft och resurser på de yngsta barnen i förskola och tidig skolålder enligt 
OECD:s (2015b) rekommendationer, samt stärka deras känsla av sammanhang, för att de ska 
behålla drivkraft och motivation att lära, då det minskar risk för ohälsa och samhällskostnader 
i ett senare skede (Gustafsson et al., 2010; OECD, 2015b). 

6.3 Metoddiskussion 
Bryman (2008) menar att en studies trovärdighet kan stärkas genom en kombination av flera 
metoder. En tanke var från början att komplettera med observation av en specialpedagog i sitt 
arbete för att få en bild av yrkesrollen utifrån deras verklighet. Bedömningen gjordes i det här 
fallet att fokusera på en metod för att ha mer tid att vara noggrann i analysarbetet. Dessutom 
gav specialpedagogerna den information som behövdes för att svara på syfte och 
frågeställningar. Informanter från flera nivåer inom organisationen hade stärkt trovärdighet 
och tillförlitlighet, men prioriterades bort då fokus var att få inblick i specialpedagogen roll 
utifrån deras uppfattningar och verklighet. Specialpedagogerna visade stort intresse och 
engagemang vid intervjuerna som förutom att ge svar till syfte och frågeställningar, också 
bidrog till personlig kunskapsutveckling inför kommande yrke. Att de valda ämnena 
specialpedagogik och hälsa tillhör personliga intresseområden, kan ha haft både för- och 
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nackdelar då det å ena sidan bidragit till motivation och personligt engagemang genom 
studien, men å andra sidan kan det till viss del omedvetet påverkat studiens riktning. En 
ambition har varit att i möjligaste mån vara objektiv och tolka svaren utifrån flera perspektiv.  

6.4 Förslag till vidare forskning 
Då specialpedagogens roll har många kopplingar till hälsoområdet skulle det vara intressant 
att forska vidare om sambandsfaktorer mellan hälsa och specialpedagogiska insatser, med ett 
större urval, för ett mer generaliserbart resultat. Mer specifikt skulle det vara värdefullt att 
mäta elevers motivationsgrad före och efter de fått specialpedagogiskt stöd och strategier för 
sitt lärande. Vidare skulle det vara värdefullt att studera den fysiska hälsans påverkan på barn 
och elevers studiemotivation, då den psykiska och fysiska hälsan påverkar varandra (Hansen, 
2016). 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

På vilka sätt uppfattar specialpedagogerna sin roll och på vilka sätt arbetar de med 
hälsofrämjande specialpedagogiska insatser i lärmiljön? 
 
1.Vad innebär en hälsofrämjande roll för dig? 

2. Hur stor del har det hälsofrämjande arbetet jämfört med de åtgärdande insatserna? 

3. Vilka hälsoeffekter upplever du att olika samtalsformer har? 

4.  Hur är din länk till lärare, familj, individ utformad? 

5. Får du som specialpedagog kollegialt stöd? Om ja, på vilket sätt?  

6. Vilka hälsofrämjande specialpedagogiska insatser ingår i ditt uppdrag? 
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http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-8578.12049/pdf
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7. På vilket sätt arbetar du med hälsofrämjande insatser i din vardag? 

8. Är de hälsofrämjande specialpedagogiska insatserna riktade mot lärare, grupp eller individ? 

9. Finns någon hälsofrämjande specialpedagogisk metod som genomsyrar hela skolan? 

På vilka sätt upplever specialpedagogerna att specialpedagogiska insatser kan påverka 
hälsofaktorer i lärmiljön? 
 
10. Vilka hälsofaktorer kan du se påverkas av specialpedagogiska insatser? 
 
11. På vilket sätt upplever du att hälsofrämjande specialpedagogiska insatser kan; 

a) minska risk för stressfaktorer kopplade till skolan för lärare och individ? 

b) hjälpa individer att hitta verktyg/ strategier för att klara en uppgift? 

c) stödja lärare i att hitta anpassade utmaningar för individen?  

d) påverka lärare och individers känsla av mening och sammanhang? 

 12. Arbetar du med någon metod/ strategi som stärker friskfaktorer och utgår från det som fungerar bra? Om 
ja, på vilket sätt? 

Vilka utmaningar uppfattar specialpedagogerna finns kopplade till rollen? 

13. Upplever du att det finns några utmaningar med din roll? 

14. Om ja, vilka utmaningar finns? Kan du beskriva dem? 

 
 
Bilaga 2 

Missivbrev 

 

Hej! 

Jag heter Madeleine och studerar till specialpedagog på Specialpedagogprogrammet, Umeå 
universitet. Sista terminen har nu börjat, vilket innebär examensarbete på avancerad nivå. Jag 
har valt att rikta min studie mot specialpedagogens hälsofrämjande roll, utifrån 
specialpedagogens perspektiv. 

För att kunna undersöka detta behöver jag 8–10 yrkesverksamma specialpedagoger för 
intervjuer, därav min förfrågan om ditt deltagande. Din kunskap och erfarenhet är mycket 
värdefull för studien. Intervjun beräknas ta ca 45 min och kommer att spelas in på ljudfil för 
att underlätta vid analysarbetet. Ljudfilen raderas när arbetet är klart. Studien följer 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär frivillighet att delta, avbryta 
deltagandet om så önskas och att du och den skola du arbetar på avidentifieras så att inga 
obehöriga kan ta del av uppgifterna. Resultatet av studien får endast användas i 
forskningssyfte.  
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Resultatet av min undersökning kommer att presenteras i min D-uppsats som beräknas vara 
klar i januari 2018 och finns därefter tillgänglig på Umeå universitet samt DIVA portal.  

Om du har funderingar är du välkommen att höra av dig! Det går även bra att höra av sig till 
min handledare. 

Tack på förhand! 

Madeleine Bergqvist 

 

Kontaktuppgifter: 

Studerande: Madeleine Bergqvist   

E-post: xxxxxxxx  

Handledare: Mikaela Nyroos.  

E-post: mikaela.nyroos@umu.se 
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