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SAMMANFATTNING 

Hälsa och lärande påverkas av samma faktorer. En fullständig skolgång av god kvalité är 
en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att motverka ohälsa och utanförskap i samhället. 
Oavsett vilka förutsättningar och behov eleverna behöver skolan därför erbjuda goda 
lärmiljöer där skickliga pedagoger verkar i samspel med varandra och eleverna, för att 
kunna skapa en skola för alla- även de elever som är i behov av särskilt stöd. I det arbetet 
blir elevhälsan en viktig pusselbit, då det i elevhälsan ska finnas pedagogisk, psykologisk, 
social och medicinsk kompetens. Syftet med detta arbete är att få en fördjupad kunskap 
om och förståelse av den specialpedagogiska kompetensen inom elevhälsan. En 
intervjuundersökning har gjorts med 8 respondenter, 4 yrkesverksamma speciallärare och 
4 yrkesverksamma specialpedagoger som alla arbetar i en mellansvensk kommun. 
Resultatet av intervjustudien visar att respondenterna har likartade uppfattningar om vad 
den specialpedagogiska kompetensen innebär, men deras arbetsuppgifter skiljer sig åt, 
liksom hur elevhälsan på deras arbetsplatser är organiserad och vilket utrymme den 
pedagogiska diskussionen får i det forumet. Av resultatet som framkommit genom 
intervjuer med de åtta respondenterna så kan några slutsatser dras, bland annat att lokala 
förhållanden styr vad den specialpedagogiska kompetensen har för arbetsuppgifter på de 
olika skolorna och i elevhälsan där respondenterna arbetar, samt att den pedagogiska 
diskussionen i stort verkar försiggå i andra forum än i elevhälsan.  

 

Nyckelord: Elevhälsa, salutogent perspektiv, skydds- och riskfaktorer, speciallärare, 
specialpedagog, specialpedagogisk kompetens  
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INLEDNING 

Barn och unga växer upp och lever i dagens samhälle under skilda villkor. Vissa barn stöter inte 
på några större hinder i sin utveckling och inlärning, medan andra barn möter svårigheter i form 
av till exempel egen eller nära anhörigs sjukdom, inlärningssvårigheter eller problematiska 
hemförhållanden, några flyr från krig och andra föds eller drabbas av funktionsnedsättningar. 
Oavsett bakgrund, förutsättningar eller behov så har skolan en skyldighet att ge alla barn bästa 
möjliga förutsättningar att utvecklas och lära. Vi vet idag att en fullgjord skolgång är den 
viktigaste skyddsfaktorn för barn och unga, detta gäller för alla, men är särskilt viktiga för den 
individer som lever i någon form av utsatthet eller uppvisar svårigheter i lärandet (SOU 2017:49).  

För att alla elever ska få möjligheter klara skolan behöver skolan erbjuda goda lärmiljöer, ett 
tryggt och utvecklande skolklimat, samt meningsfull och stimulerande undervisning. För att 
lyckas med det arbetet behöver skolan arbeta för att främja ett gott skolklimat och för att 
förebygga att eleverna under sin tid i skolan inte möter hinder i sitt lärande. I detta arbeta är 
elevhälsan en viktig pusselbit. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala 
och specialpedagogiska insatser (Socialstyrelsen, 2014). Hylander (2011b) menar att begreppet 
elevhälsa kan ha tre olika betydelse, begreppet kan stå för elevers hälsa eller utgöra en benämning 
för de personer som arbetar med elevhälsa på en skola eller beskriva de processer som dessa 
personer arbetar med (ibid.). I detta arbete avser begreppet elevhälsa dels de kompetenser som 
finns inom elevhälsoområdet och dels det arbete de genomför i syfte att stödja elevers utveckling 
och lärande.  

Syftet med elevhälsans insatser är att de ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål 
och är en viktig del av arbetet med det särskilda stödet (Socialstyrelsen, 2014). Hälsa och lärande 
påverkas av samma faktorer (Antonovsky, 1985) och därmed kan elevhälsan bli en viktig brygga 
mellan lärandet och hälsa, förutsatt att de kompetenser som ska finnas i elevhälsan tas tillvara och 
får utrymme att verka så väl på sin egen arena som på en gemensam arena. Det jag finner 
intressant och vill försöka kast ett ljus över i detta arbete är vilket utrymme den 
specialpedagogiska kompetensen har i elevhälsan.  Detta då min egen erfarenhet av att arbete som 
specialpedagog i grundskolan har gjort mig uppmärksam på att den specialpedagogiska 
kompetensens roll skiftar mellan skolor, på så väl skolnivå som inom elevhälsan. Skolans 
undervisningsuppdrag och hälsouppdrag har genom skolans historia befunnit sig sida vid sida 
(SOU 2000:19) och frågan jag ställer mig är vad uppdraget att forma en elevhälsa som ska 
inrymma så väl fysiska-, psykiska- och pedagogiska kompetenser har inneburit i ett 
specialpedagogiskt perspektiv. 
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1.1 Disposition 

Arbetet inleds med rubriken bakgrund. Här under lyfts skolans uppdrag fram, vilket innebär att 
skolans skyldighet att erbjuda alla elever en möjlighet till utveckling, trygghet och lärande. 
Därefter beskrivs hur yrkena speciallärare och specialpedagoger vuxit fram i historien och vilka 
likheter och skillnader som finns mellan yrkena. Sedan kommer ett avsnitt om elevhälsan. I detta 
avsnitt lyfts elevhälsan ur ett historiskt perspektiv och vad lagtexten säger om detta 
verksamhetsområde och ett försök görs att kortfattat beskriva de olika kompetenserna inom 
elevhälsan. Arbetet fortsätter därefter med rubriken forskningsfältet som lyfter fram 
begreppet ”en skola för alla”, där ett kort resonemang om betydelsen av begreppet förs. Sedan 
följer en rubrik som lyfter elever i behov av särskilt stöd ur ett historiskt perspektiv och en bild av 
vad nationell och internationell forskning har visat. Därefter följer de teoretiska utgångspunkterna 
där sambandet hälsa och lärande kortfattat beskrivs. Avsnittet fortsätter med ett stycke som 
belyser skydds- och riskfaktorer i skolans arbete med elevers lärande och det hela avslutas sedan 
med forskning kring ett salutogent perspektiv på lärande. 
Sedan beskrivs syftet och frågeställningarna som är utgångspunkten för arbetet. Metodval och 
genomförande redovisas, samt urval och de etiska aspekterna. Arbetet går sedan vidare till 
resultatet där respondenterna först presenteras. Resultatet är därefter uppdelat i flera underrubriker 
som påvisar vilka temans om framkommit under intervjuerna. Därefter följer diskussionen kring 
resultatet och det avsnittet inleds med en diskussion kring metoden för att sedan lyfta olika teman 
från resultatet som är angeläget att tänka vidare kring som är särskilt intressanta i detta arbete.  
 
2. Bakgrund 

I det här avsnittet presenteras först skolans uppdrag kring elever i skolsvårigheter, därefter 
presenteras den specialpedagogiska utbildnings framväxt i forskningen och styrdokumenten. 
Dessutom redogörs för hur elevhälsan som begrepp vuxit fram igenom skolans historia och i 
styrdokumenten. Avsikten med denna tillbakablick är tvådelad, dels är skolan och de lagar och 
förordningar som styr skolans verksamhet i hög grad styrd av politiska och ideologiska tankar och 
idéer, vilka därmed får stort inflytande på skolans organisation, jag vill med, stöd av S.Wiel, 
påtala att vi behöver ha kunskap om vår historia för att kunna greppa vår samtid. 

Om man inte känner till det förflutna, förstår man inte nutiden och är inte lämpad att 
forma framtiden (Simone Wiel 1909-1943, citerad i Tant i balans) 

Så långt kommet följer en presentation av forskningsfältet kring barn i behov av särskilt stöd och 
därefter ett avsnitt kring hur den samlade elevhälsans roll och skolans kunskapsuppdrag kan 
förstås utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Forskningsfältet avslutas med en text kring 
specialpedagogisk kompetens för elever i behov av särskilt stöd. 
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2. 1 Skolans uppdrag 

I SOU 2017:49 slås det fast att grunden för barns utveckling vad gäller fysiska, psykiska, social 
och kognitiva förmågor läggs under det tidiga livet, åren innan skolan. Kunskaper och 
kompetenser utvecklas hos individen genom olika former av lärande i livets olika skeenden och 
detta har ett starkt samband med människors olika förutsättningar för en god hälsa. Vidare står det 
att individers möjlighet till utveckling, lärande och hälsa är ojämlik i samhället beroende på att 
olika sociala grupper inte har jämlik tillgången till resurser i det tidiga livet, utbildning och 
resurser avseende utvecklingen av kompetenser, kunskaper. Faktorer som kan öka risken för att 
individen utvecklar ohälsa, är att individen inte känner tillit till andra, samt upplever sig ha liten 
eller ingen kontroll, delaktighet eller inflytande över det som sker i det egna livet (ibid.). Den 
fysiska hälsan bland barn och ungdomar är relativt god, dock finns en tendens att övervikt samt 
kroniska sjukdomar ökar bland barn och unga. Psykiska ohälsan bland barn och unga är i dag 
vanligt förekommande och det kan ta sig olika uttryck. Barn och unga som utsätts för större 
påfrestningar och belastningar, till exempel i familjen, vid sjukdom och/eller faktorer i skolans 
miljö, så väl pedagogiskt som socialt, än vad de klarar av att hantera riskerar att utveckla psykisk 
ohälsa. Pojkars svårigheter är ofta tydligare för omgivningen än flickors och därför finns risk att 
flickors svårigheter inte uppmärksammas (Socialstyrelsen, 2004). Flickor är oftare drabbade av 
depression och har oftare ätstörningsproblematik än pojkar, pojkar får oftare än flickor en 
neuropsykiatrisk diagnos och pojkar är oftare än flickor utagerande. Många av dessa psykosociala 
svårigheter att börjat framträda allt tydligare i och med att fysiska problem kan hanteras bättre nu 
än tidigare. Dessutom ökar kraven på duglighet i samhället i stort vilket kan leda till försämrad 
självkänsla (Regeringen, Prop 2001/02:14). Skolan har en viktig och central roll i att stärka barn 
och ungas möjligheter till att utveckla kompetenser och kunskaper för att kunna tillgodogöra sig 
utbildning och på så sätt öka möjligheterna för att utveckla och bibehålla en god hälsa (SOU 
2017:47).  

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag, vilket innebär att organisera skolverksamheten på skol-, 
grupp- och individnivå så att varje elev får bästa möjliga förutsättningar. Några elever behöver 
mer stöd än den ledning och stimulans som ska erbjudas alla elever, då behöver skolan ses över 
sin organisation, hur elevgruppen är sammansatt, samt hur undervisningen och lärmiljöerna är 
utformade. För vissa elever är det tillräckligt att åtgärder sker på skol- och gruppnivå. Andra 
elever behöver ett mer individinriktat stöd och de kan vara i form av extra anpassningar eller 
särskilt stöd. Om de extra anpassningarna inte visar sig vara tillräcklig är rektor skyldig att se till 
att elevens behov av särskilt stöd utreds. Om eleven är i behov av särskilt stöd ska det ges och det 
ska alltid dokumenteras i ett åtgärdsprogram (Skolverket, 2014). 

2.2 Framväxten av yrkeskategorierna speciallärare och specialpedagoger 

Speciallärare och specialpedagoger är de två yrkestitlar som idag får anses bära den största 
kompetensen kring specialpedagogik inom grundskolan. I elevhälsan ska det finnas tillgång till 
personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogisk insatser kan tillgodoses. 
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I och med detta är det av intresse att kortfattat beskriva hur speciallärare och specialpedagoger 
genom skolans historia har utbildats och arbetat. I avsnittet presenteras viss forskning med även 
olika styrdokument. Forskningsfältet kring elevhälsa är begränsat, mycket av den forskning som 
gjorts är daterad innan skollagen 2010:800 trädde i kraft och därmed får detta arbete ses som ett 
litet tillskott i forskningsfältet. 

Begreppet kompetens avser kunnande och skicklighet inom ett visst område. En individ har 
kompetens när hen har tillräckliga kunskaper och förmår att agera med skicklighet inom detta 
område. Vidare är kompetens något som utvecklas och förändras vid användning och reflektion 
(SOU 2000:19).  Specialpedagogisk kompetens är tvärvetenskaplig, den omfattar kunskaper om 
barn och elevers lärande utifrån medicinska, beteendevetenskapliga, samhällsvetenskapliga och 
språkliga forskningsfält. Den specialpedagogiska kompetensen kan ses som en förmåga att se 
barnet/eleven utifrån dess inneboende förutsättningar och vad individen behöver i skolan för att 
utvecklas kunskapsmässigt och som människa, samt för att se elevers möjligheter till utveckling 
och lärande (Utbildningsdepartementet, 2017). Den specialpedagogiska kompetensen ska via 
pedagogiska insatser anpassa verksamheten så att elevers svårigheter hel eller delvis minskas, 
samt förebygga problem och öka likvärdigheten i svensk skola (Regeringen, Prop 2001/02:14; 
Utbildningsdepartementet, 2017). 

I Sverige idag finns det två påbyggnadsutbildningar som avser att ge specialpedagogisk 
kompetens, dels specialpedagogexamen, dels speciallärarexamen som innefattar 6 olika 
specialiseringar. Examensbeskrivningarna för specialpedagoger och speciallärare är snarlika och 
det förekommer relativt omfattande samläsning mellan utbildningsprogrammen. Ute i kommuner 
och på skolor bedöms ofta de två yrkesgrupperna som relativt likvärdiga. Även om variation är 
stor mellan skolor, så ägnar specialpedagoger ca halva sin tjänst åt att undervisa. Ett sätt att skilja 
de två yrkesgruppernas uppgifter åt kan vara att beskriva specialpedagogernas arbete som ett 
arbete för barn och elever, medan speciallärare arbetar med barn och elever. (Högskoleverket, 
2012:11R). Specialpedagogerna ska arbeta mer handledande med personal och ledning och bidra 
till skolans utveckling, dessutom ska de ha ett övergripande ansvar för det specialpedagogiska 
arbetet på skolan. De har dock visat sig att specialpedagogen och dess arbete har haft svårt att slå 
igenom, endast ett fåtal specialpedagoger arbetar enbart med övergripande frågor, arbetar med 
elever och därefter med vissa övergripande frågor (Tinglev, 2014). Överlag saknar den 
specialpedagogiska kompetens stöd i skollagen där den endast nämns vid ett tillfälle, i kapitel 2 
som rör elevhälsans omfattning. Där fastslås det att elevhälsan ska ha till gång till personal med 
sådan kompetens att elevers behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Det innebär att 
de enda styrdokument som fastslår specialpedagogers och speciallärares yrkesroller är 
examensordningen. I skollagen slås det fast att det är rektor som har ansvaret för att besluta, 
organisera och bedriva utvecklande arbete i relation till det specialpedagogiska arbetet och det är 
den undervisande läraren som ska ansvara för att eleverna får adekvat utbildning. Det är relativt 
vanligt att speciallärare och specialpedagoger arbetar inom skolverksamhet som de inte är 
behöriga att utöva läraryrket inom, till exempel så har endast hälften av de som arbetar som 

7 



specialpedagog/speciallärare i grundskolan en grundskollärarutbildning i botten (Göransson, 
Lindqvist, Klang, Magnússon & Nilholm 2015). 

2. 3 Elevhälsans framväxt och uppdrag 

Med anledning av att skolan i hög grad styrs av politiska beslut och direktiv bör det ses som 
angeläget att skapa en bild av hur framväxten av elevhälsan har sett ut. I det här avsnittet avses att 
ge en kort historisk tillbakablick kring hur elevhälsa vuxit fram ur skolhälsovård och elevvård. 
Detta görs genom att visa på forskning i ämnet, samt skrivningar i styrdokument och lagar. 

Skolan har så länge den varit en del samhället haft vissa uppgifter som handlat om elevers hälsa 
och välbefinnande. Det finns i skolan en lång tradition av att skolhälsovården och skolans 
pedagogiska uppdrag har verkat på parallella spår jämte varandra. Synen på skolhälsovård (som 
var det första begreppet) och elevvård (ett begrepp som började användas under 1960-talet) har 
ändrats i takt med att samhället och dess syn på vad som är ”normalt” och ”avvikande” har 
förändrats (SOU 2000:19) 

Under 1800-talet växte skolhälsovården fram, detta i en tid när medicin och naturvetenskap stod 
högt i kurs i samhället. Hälsokontroller infördes i folkskolan och skolläkarna stöttade skolorna 
med råd kring hygien och hur smittspridning kunde förhindras. De hjälpte också till sortera 
barnen i olika typer av grupper, efter mognad, intellekt eller hälsa. Under 1900-talets första 
decennier kom skolhälsovården att bli en del av betydande nationellt program med folkhälsan i 
fokus (Hammarberg, 2014). Sedan Folkskolans införande 1944 har det enbart funnits ett lagstöd 
för skolläkare och skolsköterskor, medan den övriga elevvården och den specialpedagogiska 
kompetensen har saknat ett lagstöd. Skolhälsovården och de elevvårdande delarna har bedrivits 
som egna enheter inom skolan, dit pedagoger har överlämnat enskilda ärenden. 1962 tar 
elevvården plats i läroplanen, först i Lgr 62 och därefter i Lgr 69. I dessa läroplaner har 
elevvården en egen rubrik, Elevvård. I Lgr 80 får elevvården mindre utrymme, i stället betonas 
kontakten mellan skola och arbetsliv. I arbetet kring elever med särskilda behov framhålls skolans 
ansvar att förebygga svårigheter och att problem ska lösas inom arbetsenheten och i detta arbete 
ska skolan använda sig av specialpedagogiska metoder (SOU 2000:19). I Lpo 94 står det att 
undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov, samt främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling (ibid.). I Grundskoleförordningen 1994:1194 står det att 
om det framkommer att en elev kan ha behov av särskilda stödinsatser ska rektor se till att 
behovet utreds, om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd ska åtgärdsprogram 
utarbetas. Särskilt stöd ska ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser (ibid.). 

2001 kom en proposition från regeringen där det framgår att det inom skolan ska finnas ett 
verksamhetsområde som innefattar skolhälsovård, elevvård och specialpedagogiska insatser, 
denna verksamhet benämns elevhälsa. Regeringen påtalar att skolan har ett samlat ansvar för att 
skapa en god lärande miljö för elevers kunskapsutveckling och deras personliga utveckling. 
elevhälsan ska i första hand arbeta främjande och förebyggande och ska utgå från det faktum att 
lärande och hälsa ömsesidigt påverkar varandra (Regeringen, Prop. 2001/02:14).  
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2011 kom så en ny skollag, SFS 2010:800, där det bland annat står att alla barn och elever ska ges 
den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och elever som till följd av 
funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som 
syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. I Lgr 11 
betonas lärarens ansvar för att ta hänsyn till varje elevs behov och förutsättningar och att läraren i 
samverkan med skolans övriga personalgrupper ska uppmärksamma och stödja elever i behov av 
särskilt stöd (Skolverket, 2016). Vidare finns en skrivning om skolans skyldighet att anordna en 
elevhälsa, som innebär att det på skolan ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, 
psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens. Arbete med elevhälsan utgår 
från att det finns kompetens att tillgå och att de olika aktörerna samverkar med varandra. 
elevhälsan ska bidra med att skapa miljöer som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa och 
elevhälsan stödja elevernas utveckling mot målen. Det medför att elevhälsan ska arbeta med 
generella insatser som till exempel berör skolans värdegrund, arbetsmiljö och livsstilsrelaterad 
ohälsa, samt individuellt riktade insatser för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande 
och utveckling. Syftet med en samlad elevhälsa är bland annat att den ska resultera i beslut om 
specialpedagogiska insatser för elever (Skolverket, 2013). Elevhälsans olika yrkeskategorier har 
idag ett statligt, juridiskt stöd och skolhälsovården sätts in i ett större sammanhang. I det 
vardagliga arbetet är det dock fler som arbetar med elevhälsa, det handlar om att lärare skapar 
lärmiljöer och undervisningssituationer som i hög grad påverkar elevers lärande och mående.  

Även studie- och yrkesvägledare är viktiga i detta arbete och på många skolor ingår de i 
elevhälsan. Därutöver finns en mängd personalkategorier som möter eleverna och påverkar deras 
skolvardag. I skollagen 2010:800 och LGR 11 understryks det att elevhälsan, lärare och rektorer 
har ett tydligt gemensamt uppdrag som går ut på att de ska stödja elevernas utveckling såväl mot 
kunskapsmålen som de sociala målen. Det innebär att elevhälsan kommer att verka på 
pedagogernas traditionella arena och det ställer stora krav på samarbete och samverkan 
(Hammarberg, 2014; Törnsén, 2014; Skollagen 2010:800 & Lgr 11). 

2. 4 Forskningsfältet 

I detta avsnitt behandlas forskning kring en skola för alla, elever i behov av särskilt stöd, hur 
skolans olika professioner samverkans uppdrag kring dessa elever kan gestalta sig samt den 
specialpedagogiska kompetensens roll i förhållande till övrig professioner på skolan och elever i 
behov av särskilt stöd. 

2.4.1. En skola för alla? 

Ett centralt begrepp i den svenska skolan är ”En skola för alla”. Idén om en skola för alla kan 
spåras tillbaka till införandet av folkskolan. Begreppet har sitt ursprung i utbildningspolitiska och 
handikappolitiska sammanhang och har i grunden inte utvecklats från teorier om hur lärande sker 
eller om hur undervisning ska utformas. Begreppet innefattar tanken om att undvika att skapa ett 
utanförskap och dess negativa effekter vad gäller till exempel individens möjligheter till att 
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påverka och ha kontroll över sitt eget liv. Det finns inte någon allmänt överenskommelse om vad 
begreppet ”en skola för alla” innebär och hur den ska skapas, vilket medför att den enskilda 
individens öde i stort kommer att ligga i händerna på den eller de som tar beslut om och utformar 
lärande miljö och undervisning (Eriksson Gustavsson, Göransson & Nilholm, 2011).  

Tros att idén om ”en skola för alla” har funnits i ca 150 år har Sverige aldrig haft en skola där alla 
elever har gått. Lika länge som skolan har funnits har det funnits en diskussion om de barn som 
inte klarar av skolans krav och förväntningar och därtill har det funnits segregerande lösningar 
och pedagogiska arrangemang för de elever som inte ”passar in”. Till en början ansågs de fattiga 
och obegåvade barnen, samt flickor endast behöva en minimikurs. Detta resulterade i ett kraftigt 
politiskt missnöje och i slutet av 1800-talet infördes bottenskolan för alla barn. Diskussionen om 
att ”normala och friska” barn skulle skyddas från ”de avvikande och abnorma” barnen fortsatte 
dock och därmed också olika segregerande lösningar (Hjörne & Säljö, 2008). I början av 1900-
talet fanns så kallade hjälpklasser, dessa var den enda möjligheten för elever i behov av 
specialpedagogiskt stöd att få sådant stöd. Trots att forskningen under 60- och 70-talet visade att 
undervisning i olika former av hjälpklasser inte gav förväntad effekt levde klasserna kvar en bit i 
på 80-talet. Vilka elever som har bedömts och som har fått särskilt stöd har ofta berott på elevens 
individuella svårigheter och sambandet mellan eleven och skolans miljö har ofta förbisetts. 
Skolans strävan efter att skapa homogena grupper har lett till att elevers diagnoser och andra sätt 
att kategorisera elevers svårigheter efter individburna symptom många gånger har avgjort vilka 
elever som ansetts vara elever i behov av särskilt stöd och på vilket sätt detta stöd ska ges. 1974 
tillsattes SIA- utredningen som påvisade att fokus behövde flyttas från individer med svårigheter 
till skola med svårigheter att nå alla elever (Tinglev 2014). Inkludering av elever i behov av 
särskilt stöd är ett intressant, stort område som väcker tankar frågor och funderingar såväl 
nationellt som internationellt. Ajdinski (2007) påtalar att inkludering av elever i behov av särskilt 
stöd är ett viktigt område som kräver mycket av skolan och den specialpedagogiska kompetensen. 
För att inkludering ska vara möjlig krävs kunskap och ett omfattande samarbete mellan skolans 
olika professioner, samt att den specialpedagogiska kompetensen har såväl teoretisk som praktisk 
kunskap i arbetet med elever i behov av särskilt stöd (ibid.). Carneiro, Acqua och Caramori 
(2015) menar att om skolan ska lyckas med att inkludera elever med skilda förutsättningar och 
behov så måste det ske ett samarbete mellan klassrumsläraren och den specialpedagogiska 
kompetensen. Många lärare känner sig inte tillräckligt kunniga eller förberedda på att möta 
eleverna och i det behöver den specialpedagogiska kompetensen vara ett stöd i att tänka kring 
skolans organisation samt finna pedagogiska strategier för elever i behov av särskilt stöd (ibid.) 

Hellblom-Thibblin (2004 & 2017) påtalar att det är ganska troligt att de problemdefinitioner som 
funnits under den svenska skolans tidiga år (tex obildbar) har levt kvar och lever kvar i skolans 
värld men ordet i sig är utbytt, obildbar –utvecklingsstörning. Vidare menar författaren att 
användandet av kategorier och diagnoser för att beskriva variationen mellan elevers olika 
fungerande och förmågor behöver belysas. I ett historiskt perspektiv har medicinska diagnoser 
använts för att de har ansetts förklara elevers problem. Dessutom menar Hellblom-Thibblin på att 
det finns en risk i att kategoriseringsprocessen leder till att skolan medikaliserar den naturliga 
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variationen i hur individer fungerar. Författaren påtalar att en medvetenhet om det som ses som 
problem i skolan förändras i takt med att samhället förändras och därmed kraven på individen. 
(ibid). Nielsen (2013) påtalar att före 1990-talet lyckades den svenska skolan ganska väl med att 
erbjuda en likvärdig utbildning och Sverige låg i topp i flera internationella mätningar. Idag är 
likvärdigheten i den svenska skolan sämre och barn och unga erbjuds ojämlika 
undervisningsförutsättningar vilket syns dels i elevernas lägre skolresultat men också i det faktum 
att skillnaderna mellan elevers resultat ökar (ibid). 

Vi behöver därmed fråga oss vad en skola för alla innebär, hur den ska skapas, vilka 
konsekvenser kategoriseringar och diagnoser får i den processen, samt hur den 
specialpedagogiska kompetensen på skolan kan bidra till att utveckla en pedagogisk förståelse för 
individers olikheter och hur den kunskapen kan få betydelsen inom elevhälsan med stöd av 
specialpedagogisk kompetens. 

2.4.2. Elever i behov av särskilt stöd i går och idag 

Den svenska skolan har under många år strävat efter en likvärdig utbildning oavsett var i landet 
utbildningen ges. En likvärdig utbildning medför att stöd ska ges till de elever som har svårt att nå 
målen för utbildningen, det vill säga elever i behov av särskilt stöd (Regeringen, Prop 
2001/02:14). I Lgr 11 framhålls skolans ansvar för att utforma undervisningen efter varje elevs 
behov och förutsättningar och att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som har svårigheter 
att nå målen för utbildningen (Skolverket, 2016).  

Det finns brister i definitioner av begreppet ”elever i behov av särskilt stöd”, likväl som det 
saknas statistik över hur många elever det rör sig om. Det finns kommuner som uppger att mellan 
5 och 10 % av eleverna i deras skolor får särskilt stöd, men skulle alla elever som inte blir 
behöriga till gymnasieskolan ses som i behov av särskilt stöd skulle det röra sig om mellan 10 och 
20% av Sveriges elever (Högskoleverket 2012:11R). Giota och Lundberg (2007) påtalar att 
tidigare studier visar att ungefär 40% av svenska elever någon gång har fått särskilt stöd under sin 
tid i grundskolan. Göransson, Lindqvist, Klang, Magnússon & Nilholm (2015) skriver att läsåret 
2013/2014 hade 14% av skoleleverna ett åtgärdsprogram och nästan hälften av alla 
grundskolelever bedöms vara i behov av särskilt stöd någon gång under sin skoltid. I en annan 
studie av Göransson, Lindqvist och Nilholm, (2015) påtalas att under läsåret 12/13 fanns 1,1% av 
Sveriges i elever inom särskolan, samma läsår undervisades 1,4% av eleverna i särskilda grupper 
inom ramen för grundskolan. Magnússon (2016) skriver att det därutöver finns skillnader mellan 
friskolor och kommunala skolor, där andelen elever i behov av särskilt stöd är mindre i 
friskolorna. Skillnaderna mellan friskolorna är dock stora och antalet elever i behov av särskilt 
stöd varierar mellan 0 och 100% beroende på skolprofil och ägarskap av skolan. Magnússon, 
Göransson och Nilholm (2014) visar att organisationen av arbetet med elever i behov av särskilt 
stöd i såväl friskolor som i kommunala skolor följer traditionella perspektiv och mönster i hög 
utsträckning. Dessutom påvisas att rektorer många gånger menar att diagnoser är viktiga för 
huruvida eleverna får tillgång till särskilt stöd eller ej (ibid.). Elevers svårigheter kan ta sig olika 
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uttryck och inte sällan handlar det om obestämda uttryck så som rastlöshet, oro och 
koncentrationssvårigheter. Därmed bedöms de elever som anses vara i behov av särskilt stöd 
utifrån vaga uppfattningar och olika kriterier beroende på personalens kunskap om sina egen 
organisation och kompetens, samt förmåga att bemöta olikheter (SOU 2000:19). Alter, Walker 
och Landers (2013) påvisar att elever som inte engagerar sig i studierna upplevs av lärare ha ett 
problematiskt beteende. Dessa elever tenderar också att uppvisa andra problematiska beteenden så 
som att agera ut verbalt och störa i klassrummet. Elever som är har få sociala interaktioner med 
andra elever ses däremot inte som att de har ett problematiskt beteende, vilket kan resultera i att 
skolan inte fångar upp elever med depression eller annan psykisk ohälsa, eller ger dessa elever ett 
adekvat stöd (ibid).   

I en studie av Hjörne och Säljö (2008) framkommer det att elevers svårigheter i skolan 
fortfarande idag till stor del kopplas ihop med individualiserande förklaringar och problem 
förläggs uteslutande på individnivå. Vikten av att diagnostisera elever är fortfarande stor, det 
avvikande söks och hittas fortfarande hos eleven. Det är med kategorier som elevers svårigheter 
förklaras och löses (ibid). Detta styrks av Göransson, Lindqvist, Klang, Magnússon & Nilholm 
(2015) som påvisar att det i skolan i dag går att urskilja två dominerande perspektiv som 
definierar och förklarar elevers svårigheter i skolan. Det ena perspektivet, som ofta benämns som 
det kategoriska perspektivet, förklaras elevers svårigheter som brister hos den enskilda individen 
och ofta används medicinska diagnoser. I det andra dominerande perspektivet, som ofta kallas det 
relationella perspektivet, ses skolsvårigheter som något som uppstår i mötet mellan eleven och 
skolan, här söks förklaringar till svårigheter på flera nivåer bland annat i lärmiljöer och 
undervisning (ibid). Hellblom-Thibblin (2004) skriver att de attityder, värderingar och de olika 
aktörerna i skolan alla bidra till hur elevers svårigheter bedöms och kategoriseras. Författaren 
skriver: 

”Att hitta balansen mellan å ena sidan bejaka elevers olikheter och å andra sidan sträva 
efter att hjälpa elever att övervinna svårigheter är en viktig uppgift för skolan. Det 
innebär att inte problemförklara olikheter och att samtidigt undvika att rubricera 
svårigheter som uttryck för elevers olikheter” (ibid, sid 122) 

Hellblom- Thibblin (2004 & 2017) påtalar att det finns en tendens i skolan att söka förklarningar 
till elevers svårigheter utanför den pedagogiska arenan. En samhällstrend verkar vara att söka 
medicinska förklaringar på elevers svårighetertill exempel via kategoriseringar och diagnoser. 
Författaren påtalar att det är av vikt att det finns en förståelse för att kategoriseringar är generella 
men beskriver unika individer och unika behov i lärmiljöer. Bruggink, Goei och Koot (2013) 
menar på att elever i behov av särskilt stöd inte kan ses som en homogen grupp som definieras av 
kategorier, utan dessa elever behöver ses om individer som befinner sig inom ett brett spektrum 
av behov och förutsättningar. Gal, Shreur och Engel-Yeger (2010) påtalar att lärare idag möter 
elever med olika behov och förutsättningar och det är inte alltid lärarna känner sig tillräckligt 
rustade för att möta dessa elever. Elever med inlärningssvårigheter och olika beteende problem 
upplevs vara svårare att möta och stödja, än elever med fysiska funktions nedsättningar. Det är 
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därför viktigt att lärarna erbjuds stöd och hjälp inom skolan, samt kompetensutveckling (ibid.) 
Hellblom- Thibblin (2004 & 2017) påtalar att skolan, i stället för att försöka stoppa in dessa 
elever i kategorier måste se eleverna som i behov av olika former av stöd allt beroende på deras 
bakgrund och förutsättningar. Därför behövs en större kunskap om hur skolan bygger lärmiljöer 
och undervisning som stödjer, uppmuntrar och utmanar elevernas olikheter deras utveckling. 

2.4.3. Olika professioners samverkan för att stödja skolans kunskapsuppdrag 

Hylander (2011a & 2011b) påtalar att det finns sparsamt med forskning, såväl i Sverige som 
internationellt, om vilka faktorer som påverkar arbete i en sammanhållen elevhälsa och den 
forskning som finns inte är entydig. En tydlig skillnad som finns efter 2011 och tillkomsten av 
skollagen 2010:800 är att elevhälsan delvis ska ha ett annat fokus än tidigare och i större 
utsträckning se till det friska och elevers möjligheter till lärande och utveckling. Det innebär i 
förläningen ett nytt sätt att tänka, nämligen att lärande och hälsa (fysiskt och psykiskt mående) är 
ömsesidigt beroende av varandra (Guvå, 2014). Nilsson (2014) klargör skillnaden mellan 
främjande och förbyggande arbete i elevhälsan. Med främjande insatser menar hon att arbeta med 
friskfaktorer, insatser som riktar sig till alla och påtalar att ett främjande arbete är en strävan efter 
en miljö och ett förhållningssätt där det finns många tänkbara vinster och vinnare. Ett 
förebyggande arbete har fokus på enskilt avgränsade problem, insatserna kan rikta sig till alla 
eller olika grupper, men har ett specifikt smalt område i fokus. Vidare beskriver Nilsson att 
elevhälsans arbetar med åtgärdande insatser som åtgärder på skol- och gruppnivå, men poängterar 
Nilsson så handlar det oftast om åtgärder riktade till en enskild individ med ett enskilt problem. 

Guvå (2014) synliggör det faktum att skollagen 2010:800 har inneburit olika sätt att gripa sig an 
elevhälsa som område. Författaren drar slutsatsen att det råder olika tankar om elevhälsan och 
även om de flesta verkar eniga om att elevhälsa ska utgå från ett salutogent perspektiv och 
relationellt tänk verkar de flesta skolor i studien falla tillbaka i ett arbete som kretsar kring den 
enskilda individen, med fokus på det som inte fungerar. Denna bild bekräftas av Törnsén (2014) 
som skriver att trots att fokus ska ligga på det främjande och förebyggande arbetet fokusera 
elevhälsans arbete i hög utsträckning på ohälsa, dessutom är orsaksförklaringar är ofta inriktade 
på faktorer som ligger utanför skolan. Förutom detta har personalen i elevhälsan har ofta vaga 
uppfattningar om hur läroplanerna är utformade och det råder en osäkerhet om de olika 
professionernas roller och uppdrag inom elevhälsan och många skolor saknar ett målinriktat 
arbete för elevhälsan. Då är det engagemanget hos de olika personerna inom elevhälsan som styr 
vilka elever som får stöd och vem inom elevhälsan som bidrar med vilket stöd (ibid).  

Höög (2014) menar att elevhälsans arbete allt för svagt knutet till skolans kunskapsuppdrag. Detta 
trots att utgångspunkten för elevhälsans arbete är de styrdokument som finns (ibid). Det leder till 
att elevhälsan borde arbeta utifrån ett miljörelaterat synsätt där elevers svårigheter anses bero på 
hur väl skolan lyckas skapa en god lärande miljö. Elevhälsan ska tillsammans med skolledningen 
och övrig personal främst arbeta för att skapa skolmiljöer som främjar trivsel och lärande. De 
olika kompetenserna inom elevhälsan ska därutöver arbeta för att utreda elevers skolrelaterade 
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svårigheter, stödja och genomföra åtgärder i de delar som handlar om skolans ansvarsområden 
(SOU 2000:19). Hjörne och Säljö (2008) har i en granskning av elevhälsoarbetet kunnat 
konstatera att det i diskussioner om elevers svårigheter i skolan, finns ett ensidigt fokus på 
elevernas individuella svårigheter och det förekommer mycket få diskussioner som bygger på 
pedagogiska analyser av vilka svårigheter eleverna har i skolan. Diskuteras det pedagogiska är de 
diskussionerna ofta icke konkreta och oprecisa. Det saknas också diskussioner kring lärarnas roll, 
undervisningens upplägg och klassrumsmiljön (ibid). Törnsén (2014) och Hylander (2011b) 
påtalar att roller och uppdrag inom elevhälsan på många skolor behöver förtydligas för alla 
inblandade och att det måste bli tydligare hur elevhälsans främjande och förebyggande arbete ska 
se ut och hur de olika yrkeskategorierna inom elevhälsan ska bidra var för sig och tillsammans.  

Den specialpedagogiska kompetensens roll är viktig i skolors uppdrag kring elever i behov av 
särskilt stöd. Och i elevhälsa, där fler olika professioner ska mötas, sätts sambandet mellan hälsa 
och lärande i fokus (Nilsson, 2014). För att tänka kring sambandet mellan lärande och hälsa 
behöver vi definiera begreppet hälsa och det görs i detta arbete med WHO´s definition: 

“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 
absence of disease or infirmity” (www.who.int)  

Hälsa kännetecknas alltså av ett helhetstänk, ett tillstånd av fysiskt, psykiskt, emotionellt och 
socialt välbefinnande, ett tillstånd som också innefattar individens psykiska och sociala situation, 
även individens förhållande till miljön. Sambandet mellan hälsa och lärande i skolmiljön kan då 
sägas berör såväl trygghet, samspel och relationer, som elev- och föräldrainflytande (SOU 
2000:19). I en forskningsöversikt av Gustavsson et al (2010) konstateras att det finns många 
faktorer som påverkar elevers hälsa samtidigt som elevernas hälsa också påverkar 
skolprestationerna. Trots denna vetskap är kunskapen om hur skolans organisation, undervisning 
och resurser påverkar elevernas psykiska hälsa liten (ibid). Lindström och Eriksson (2011) skriver 
att det hälsofrämjande arbetet är komplext, det handlar om att ett främjande arbete är en process 
som möjliggör för människor att ta kontrollen över olika faktorer som påverkar hälsa och 
utveckling vilket medför ökad hälsa och ökat välbefinnande i livet. Det medför att synen på 
människor med funktionsnedsättningar behöver förändras, från att de är individer som ska ”botas” 
till aktiva medborgare som har önskningar, tankar och behov. Därmed behöver det ske en hållbar 
utveckling av metoder och undervisningsstrategier som kan minska ojämlikheten i hälsa (ibid). 
För att lyckas med detta arbete så menar Ferguson (2008) att skolan behöver arbeta med kärnan i 
sitt uppdrag. Lärarna behöver förstå vad kunskap är och elevernas roll i lärandet och hur 
detta ”byggs ihop” i klassrummet. Det inkluderar också skolans organisation, hur studenter 
fungerar i grupp, lärarens ansvar och relationer med elever och grupper, liksom bedömning av 
elevernas inlärning samt förmåga att kommunicera med kollegor, vårdnadshavare och elever. 
Guvå och Hylander (2017) slår fast att Elevhälsan har knutits närmare det pedagogiska uppdraget 
i och med skollagen 2010:800, vilket innebär att elevhälsans samlade kompetens ska komplettera 
lärarnas pedagogiska kompetens. Den pedagogiska kompetensen är grunden i skolan i skolans 
lärande uppdrag och innefattar kunskap om de processer som formar och förändrar individen 
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socialt, kulturellt och historiskt, dessutom handlar den pedagogiska kompetensen om strategier 
och tekniker som pedagogen använder sig av för att möjliggöra elevers lärande. 

2.4.4. Specialpedagogisk kompetens för elever i behov av särskilt stöd 

I Sverige i dag finns två yrkeskategorier som förväntas ha inverkan på arbetet med elever i behov 
av särskilt stöd, nämligen speciallärare och specialpedagoger. Göransson, Lindqvist, Klang, 
Magnússon & Nilholm (2015) påtalar att såväl speciallärare som specialpedagoger oftare arbetar 
med undervisning av enskilda elever och elever i små grupper, än att i samarbete med övriga 
lärare försöker utveckla undervisningen i klassrummet samt arbeta med skolutveckling på en 
högre nivå. Vidare skriver författarna att speciallärare och specialpedagoger har svårt att leda 
arbetet i hur skolsvårigheter förstås och hur förbyggande arbete samt särskilt stöd organiseras på 
skolorna. Dessutom upplever speciallärare och specialpedagoger att deras arbete saknar klara 
riktlinjer och att de har oklara mandat på skolan. Göransson, Lindqvist och Nilholm (2015) 
påtalar att det finns lite forskat kring speciallärares och specialpedagogers yrkesroller. I längden 
innebär det att det är de lokala förutsättningarna som avgör i vilken utsträckning speciallärare och 
specialpedagoger kan använda sig av den kompetens utbildningen ger dem (ibid) 

Törnsén (2014) lyfter i sin forskning fram att det på många skolor finns ett fokus på sociala mål 
och ett fokus på att förebygga ohälsa, men det är sällan elevhälsan är engagerade i skolans 
lärandeuppdrag och därmed kunskapsmålen. Vidare påtalar författaren att lärarna i klassrummet 
har ett stort och viktigt uppdrag både för elevernas mående och lärande, vilket har en tydlig 
koppling till elevers hälsa. Lärarna ansvarar tillsammans med speciallärare och specialpedagoger 
för elevernas utveckling mot såväl kunskapsmål som de sociala målen. I det blir speciallärare och 
specialpedagoger en länk till elevhälsans övriga funktioner vilket skolläkare, skolsköterskor, 
psykologer och kuratorer också menar. Da Fonte och Barton-Arwood (2017) påtalar att det är 
viktigt för undervisningens kvalitét att lärare och specialpedagogisk kompetens kan och har 
möjlighet att samarbeta. För att samarbete ska leda framåt behöver alla bidra med sin kompetens 
och har förmåga att kommunicera. Hylander (2011a) skriver att specialpedagogerna påtalar det 
pedagogiska i arbetet kring elever i svårigheter och att det är i skolan som elevernas svårigheter 
ska lösa, därför är det viktigt att möta eleverna där de står och att därför behöver skolans 
strukturer ändras. Lärarna i studien upplevde dock det fanns en otydlighet i vad som skiljer 
speciallärare och specialpedagoger åt och att det fanns en otydlighet i specialpedagogernas 
kompetens beroende på deras grundutbildning och att specialpedagoger som inte är lärare i botten 
inte alltid har kompetens att handleda lärare kring undervisning (Hylander, 2011a). Nugyen 
(2012) konstaterar i studie genomförd i USA att samarbetet mellan den specialpedagogiska 
kompetensen och läraren i klassrummet behöver utvecklas. Detta för att samtlig kompetens 
behöver fortsätta utveckla sina pedagogiska kunskaper i syfte att stödja elevernas utveckling mot 
kunskapsmålen. Scruggs, Mastropieri, och McDuffie (2007) påtalar att när samarbete kring elever 
i behov av särskilt stöd finns, så upplevs det som positivt av såväl den specialpedagogiska 
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kompetensen som den undervisande läraren i och med att samarbetet upplevs medföra bättre stöd 
till eleven i det dagliga arbetet.  

2.4.5. Skolmiljöns betydelse för lärande 

Skolans organisation, arbetssätt och personal är viktiga i det främjande arbetet så att elever trivs 
och utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Därmed går det inte att särskilja undervisning från 
annan verksamhet i skolan, därför att alla aktiviteter i skolan tillsammans med miljön är grunden 
för elevers lärande och utveckling (SOU 2000:19).  Johnson (2006) och Wang och Holecombe 
(2010) framför att lärandemiljön är av stor vikt för elevers möjlighet till lärande och utveckling. 
En god lärandemiljö karakteriseras av att elever och lärare delar samma värderingar och mål samt 
att det finns en social interaktion mellan lärare och elever, där lärarna förstår vikten av att skapa 
förtroende mellan lärare och elev. Vidare skriver Johnsson (ibid.) och Wang och Holecombe 
(ibid.) att elever efterfrågar lärandeaktiviteter som motiverar samt uppmuntrar till interaktion med 
andra elever. Warne et al (2017) påtalar att elevers hälsa är starkt sammankopplad med 
möjligheten till delaktighet och stöd från skolan och menar därför att det är mycket viktigt att 
skolor utvecklar sitt arbete kring detta (ibid). Warne (2013) skriver att skolan bör ses som 
elevernas arbetsplats och som sådan kan arbetsmiljön i skolan påverka elevernas hälsa i såväl 
positiv som negativ riktning. Vidare konstaterar författaren att eleverna själva efterfrågar lärare 
som är positiva i sitt bemötande av eleverna och har förmåga att bygga relationer skolmiljöer som 
främjar lärande. Eleverna själva anser att dessa olika infallsvinklar på skola och undervisning 
påverkar deras möjligheter att lyckas i skolan och att må bra (ibid.). Hellblom-Thibblin (1999) har 
slagit fast att det i skolan saknas alternativa strategier för att möta elevers olikheter och 
förutsättningar, flera av de ohälsofaktorer som visas på i studien knyter an till elevers arbetsmiljö 
och arbetsvillkor  

”I arbetet med att skapa förutsättningar för elevers välbefinnande i skolmiljön framträder 
den pedagogiska verksamheten som betydelsefull både när det gäller att möta elevers 
ohälsoproblem och även när det gäller att främja välbefinnande.” (ibid. sid 61) 

Skolor behöver därför arbeta vidare med skolans organisation och undervisning för att dessa 
processer bättre ska kunna möta elevers skilda förutsättningar och behov på såväl skol-, grupp- 
och individnivå, allt för att skapa pedagogisk mångfald och genom främjande insatser undanröja 
hinder för elevers utveckling och hälsa (Ahlberg, 2013).  

2. 5. Teoretiska utgångspunkter 

Utifrån aktuell forskning är det betydelsefullt att lyfta fram kopplingen mellan hälsa och lärande, 
utifrån såväl tankar kring skydds- och riskfaktorer, samt den specialpedagogiska kompetensens 
roll kring elever i behov av särskilt stöd, i ett salutogent perspektiv. Detta då det kan bidra med 
tankar kring hur den specialpedagogiska kompetensen på skolan kan arbeta för att öka elevers 
möjligheter till lärande och välbefinnande. 
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I detta avsnitt belyses sambandet hälsa och lärande, detta är intressant då det har tydliga 
beröringspunkter med skolans kunskapsuppdrag och uppdrag att skapa en samlad elevhälsa som 
ska omfatta såväl medicinska, psykologiska, psykosocial samt specialpedagogiska insatser, vars 
uppdrag är att stödja elevernas personliga utveckling samt deras utveckling mot kunskapsmålen. 
Utifrån tankar om att hälsa och lärande är ömsesidigt beroende av varandra är det intressant att 
lyfta skydds - och riskfaktorer och att det salutogena perspektivet har betydelse då detta tar fasta 
på relationen mellan hälsa och lärande. Som stöd i detta resonemang citeras här Warne (2013): 

”Hälsa skapas inte i ett vakuum utan i relation mellan individer och omgivning. Skolan är 
därför en viktig arena för barn och ungdomar eftersom de tillbringar större delen av sin 
vakna tid där.” (ibid. sid iii) 

2.5.1 Skydds- och riskfaktorer som påverkar möjlighet till lärande 

I SOU 2017: 49 slås fast att för att fler människor ska få möjlighet till god hälsa och inträde på 
arbetsmarknaden behöver samhället arbeta för utjämna skillnaderna i hälsa mellan individer och 
social grupper, därför behöver fler komma igenom skolsystemet med en fullgjord utbildning. 
Skolans primära uppgift är att skapa kunskaper och kompetenser som i sin tur lägger grunden till 
möjligheter vad gäller arbete och försörjning senare i livet. Den lärandemiljö och pedagogik, samt 
de relationer som byggs upp i skolan är viktiga för barn och ungas hälsa och välbefinnande och 
har effekter på hälsa och livsvillkor under lång tid. Det är därför av vikt att skapa ett likvärdigt 
utbildningssystem, tidigt identifiera elever med skolsvårigheter, motverka skolmisslyckande, 
erbjuda adekvat stöd och skapa lärandemiljö med utgångspunkt i det ömsesidiga sambandet 
mellan hälsa och lärande (ibid.)  

Barn befinner sig ofta i flera olika miljöer under en dag, dessa miljöer påverkar och påverkas av 
barnet och av varandra. Hur barn hanterar de situationer som uppstår på kort och lång sikt är 
beroende av de risk- och skyddsfaktorer som finns i barnet som individ och i barnets miljö. 
Riskfaktorer är processer som var för sig eller tillsammans risker att hämma och störa barnets 
utveckling och hälsa. Skyddsfaktorer bidrar till en mer positivt utveckling i närvaro av en risk. 
Skyddsfaktorer kan vara av olika slag till exempel god fysisk hälsa eller skolframgång, trygga 
relationer i familjen och vänner. Adekvat skolgång är en de viktigaste skyddsfaktorerna i den 
unga individens liv (Lagerberg & Sundelin, 2005). Gustavsson et al. (2010) påtalar att goda 
prestationer i skolan är relaterade till en positiv självuppfattning, vilket i sin tur bidrar till att 
individen upplever större motivation och bättre kontroll över sin situation. Lärarnas bemötande av 
eleverna är av vikt och hur de bemöter och talar till sina elever har långsiktiga effekter på 
elevernas självbild. En trevlig och trygg lärandemiljö där eleverna har möjlighet att påverka, samt 
beröm och uppskattning av elevernas arbetsinsats är viktig för en positiv utveckling av lärande 
och psykisk hälsa. Misslyckande i skolan är en riskfaktor för den psykiska hälsan, likväl som att 
elevers lärande och trygghet påverkas negativ om skolans organisation och undervisning inte är 
anpassade utifrån elevens behov och förutsättningar (ibid.). Stigsdotter Ekberg, Fonesca, 
Anderberg och Dahlberg (2016) påtalar att skolan har en avgörande betydelse för barn och ungas 
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utveckling och lärande. Barn och unga som upplever skolmisslyckanden har en ökad risk för att 
hamna i missbruk och kriminalitet samt utanför arbetsmarknaden. En trygg skolgång och 
adekvata skolresultat minskar risken för psykosociala problem och ohälsa (ibid.) 

2.5.2 Att utgå från ett salutogent perspektiv i arbetet med lärande 

Specialpedagogisk kompetens är en del av pedagogikens domän och innefattar fördjupad vetskap 
om barn och elevers lärande utifrån flera andra perspektiv så som de beteendevetenskap, 
språkvetenskap och medicin. Att anlägga ett salutogent perspektiv på elevers skolsvårigheter 
handlar att se elevers svårigheter i skolan som en del av det kontext som eleven befinner sig och 
att se på eleven med friska ögon. Detta medför att skolan ska arbeta för att främja elevers lärande 
och hälsa genom genomtänkt undervisning och god lärandemiljö. Att skapa en miljö som gör 
skolsituationen begriplig, hanterbar och meningsfull, för eleven (Hylander  & Guvå 2017).  

Hellblom-Thibblin (1999) menar på att det inte är särskilt vanligt inom skolan att se på elevers 
svårigheter utifrån ett resursperspektiv och lyfter fram vikten av att se hela eleven med stöd av ett 
salutogent perspektiv. Detta styrks av Lindström och Eriksson (2011) som påtalar att forskningen 
kring undervisningen och ett salutogent perspektiv är liten, den mesta forskningen finns inom 
sjukvården (ibid.). Det salutogena perspektivet är dock på frammarsch, inte bara i Sverige utan 
även internationellt sätt. Ett salutogent perspektiv innebär att vi inte ser det friska och det sjuka 
som två motpoler, utan att vi antar att alla människor rör sig mellan total hälsa och total ohälsa 
beroende på såväl tidpunkt, som vilka händelser vi möter i livet. Det innebär också att vi inte 
ägnar oss åt att enbart leta efter en sjukdoms bakgrund och orsak, utan vi söker också efter 
individens totala historia, såväl det friska som sjuka. Dessutom innebär ett salutogent perspektiv 
att vi inte ser stress och riskfaktorer som enbart negativt och orsak till ohälsa, utan som faktorer 
som kan stärka oss givet att vi har strategier och resurser som hjälper oss framåt (Antonovsky 
1987). Hälsa och lärande kan ses som beroende av individens behov av att erfara sammanhang, 
alltså begriplighet, sammanhang och meningsfullhet (SOU 2000:19). Antonovsky kallar detta för 
KASAM- känsla av sammanhang. Begriplighet- handlar om i vilken utsträckning individen 
upplever att inre och yttre stimuli är möjlig att förstå och någorlunda ordnad, alltså inte bara ett 
kaos eller brus. Med hanterbarhet menas en individs tillgång till resurser att hantera det som 
händer, det kan vara egna resurser eller strategier, men det kan också handla om omgivningens 
resurser och huruvida individen får tillgång till dem. Meningsfullhet- handlar om motivation, 
känslan av att det är värt att använda sin mentala och känslomässiga energi och engagemang för 
att ta sig igenom livets händelser. Hur vi mår avgörs av vilka påfrestningar vi utsätts för och våra 
möjligheter att hantera dem. Oavsett om de påfrestningar/stressfaktor vi utsätts för är alldagliga, 
akuta, övergående eller kroniska så skapar de spänning. Kan vi ganska omedelbart hantera det 
som uppstår avtar spänningen, men kan vi inte hantera det uppstår någon form av stress. En 
person med stark KASAM löser de mesta som händer, därför att denna individ har många 
problemlösningsstrategier att välja mellan och väljer oftare den mest lämpade. En person med 
svag KASAM har få problemlösningsstrategier och har svårare att väljer mellan dem som finns 
att tillgå, dessutom så upplever och fokusera en person med svag KASAM ofta på negativa 
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känslor vid spänning vilket leder till att känslan av sammanhang minskar. Därför upplever 
personer med stark KASAM inte i lika många stressituationer som en person med svagare 
KASAM. Detta leder enligt Antonovsky till att personer med stark KASAM är upplever bättre 
hälsa än personer med svagare KASAM (Antonovsky 1987). Nilsson och Lindström (1998) 
menar att skolor kan arbeta utifrån ett salutogent perspektiv, om skolan aktivt arbetar med att 
utveckla begripligt och meningsfullt lärande. På så sätt kan skolan bidra till elevers känsla av 
sammanhang. Vidare poängterar de att inlärningsprocessen baseras på förståelse, 
meningsskapande och förmågan att använda sitt kunnande och att den salutogena teorin består av 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Därmed kan kunnande om inlärningsprocesser och 
den salutogena teorin ses som en inkörsport till det hälsofrämjande arbetet och skapandet av 
hälsofrämjande skolor (ibid). 

Det salutogena perspektivet har betydelse för hur resultatet i detta arbete kan förstås, då skolan 
har som uppgift att stödja eleverna i deras utveckling så att de kan leva och verka i ett 
demokratiskt samhälle. Det medför att lärarna i skolan med stöd från specialpedagogisk 
kompetens behöver utveckla skola och undervisningen så att den blir begriplig, meningsfull och 
hanterbar för eleverna. Därmed har eleverna goda möjligheter att utveckla sin inneboende känsla 
för sammanhang. 

3. SYFTE 

Utifrån forskningsgenomgången framstår följande syfte som angeläget: 

Syftet med detta arbete är att få fördjupad kunskap om och förståelse av den specialpedagogiska 
kompetensen inom elevhälsan. 

3. 1 Frågeställningar 

• Vad innebär specialpedagogisk kompetens för några yrkesverksamma 
specialpedagoger/speciallärare? 

• Hur ser några yrkesverksamma specialpedagoger/speciallärare på elevhälsans roll i 
skolan? 

• Vilken roll har den specialpedagogiska kompetensen på några skolor och hur används 
den? 

• Vilken roll har den specialpedagogiska kompetensen på några skolor och inom elevhälsan 
och hur används den? 
 

4. Metod 

När forskarens intention är att försöka få en bild av och förståelse för individers resonemang och 
reaktioner är kvalitativa studier att föredra. Kvalitativa metoder syftar till att beskriva fenomen 
och händelser så som individer uppfattar dem, alltså hur individer tolkar och ser på sin egen 
situation. Den kvalitativa ansatsen erbjuder en möjlighet att få syn på hur människor upplever och 
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strukturerar sin verklighet i relation till kunskaper och erfarenheter. Kvalitativa metoder avser inte 
att användas som generaliserande verktyg i större populationer. (Kvale & Brinkman 2009; 
Backman, 1998; Stukát, 2005 & Trost 2010).  

Då syftet med detta arbete är att försöka skapa en bild av skolans specialpedagogiska kompetens, 
hur begreppet tolkas av några yrkesverksamma specialpedagoger och speciallärare och hur deras 
kompetens används på skolor och i elevhälsan, får det ses som angeläget att inte bara få en bred 
bild, utan också en djup bild. Dessutom ligger det nära till hands att anta att de individer med 
specialpedagogiska kompetensens på skolor har olika bakgrund och utbildningserfarenhet, samt 
verkar i skolor med olika förutsättningar. Då är det passande att använda en kvalitativ ansats i 
denna studie. 

4.1. Undersökningsmetod 

En intervju är ett samtal som uppstår i mötet och dialogen mellan människor. Intervjuns syfte är 
att samla information kring ett avgränsat område och det är intervjuaren som styr samtalet i en 
bestämd riktning. Därmed skiljer sig intervjun från ett samtal, där båda parter har samma 
möjlighet att styra innehållet. En forskningsintervju innebär att forskaren/intervjuaren styr 
samtalet och därför kan intervjun inte beskrivas som ett samtal på likvärdiga villkor (Lantz 1993; 
Kvale & Brinkman 2009 & Stukát 2005). Intervju som metod valdes i denna studie då det 
möjliggör ett möte mellan intervjuare och respondent, för att samtala om den specialpedagogiska 
kompetensens roll på några skolor. Då syftet med studien är att få en fördjupad kunskap och 
förståelse för den specialpedagogiska kompetensen inom elevhälsan, samtidigt som känslan fanns 
att det kan se olika ut på olika skolor, var det viktigt att inte låsa fast intervjuerna i en färdig form. 
Därför valdes den semistrukturerade intervjun som form. Den semistrukturerade intervjun 
(Bryman 2013) bygger på ett antal förutbestämda frågor som sedan följs upp av följdfrågor när 
intervjuaren så anser viktigt. Semistrukturerade intervjuer innebär att det är lättare för 
intervjuaren låta samtalet röra sig i olika riktningar beroende på den intervjuades förförståelse och 
vad som lyfts kring olika frågor. Det i sin tur bidrar till flexibilitet i intervjun och intervjuaren kan 
då lyfta frågor i olika ordningsföljd.  

4.2. Urval 

Urvalet bestod av åtta respondenter som alla har fast anställning i kommunal grundskola år F-9. 
Fyra av respondenterna är anställd som speciallärare och fyra som specialpedagoger. Eftersom jag 
är intresserad av begreppet specialpedagogisk kompetens var det relevant att få med båda de 
yrkesgrupper som får anses besitta den kompetensen. Alla respondenter är kvinnor. Det var inget 
medvetet val utan i den kommun där undersökningen genomfördes arbetar mycket få manliga 
speciallärare och specialpedagoger och ingen av dem svarade jakande på att delta i studien. 
Respondenterna är mellan 35 och 65 år, att få en åldersspridning var viktigt inför studien då det 
medför att respondenternas arbetslivserfarenhet ser olika ut. Deras bakgrund och utbildning 
skiljer sig också åt, vilket presenteras under resultatet. En närmare presentation av de intervjuade 
finns i Bilaga 3. 
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Samtliga åtta arbetar i samma kommun i mellan Sverige, kommunen har ca 100 000 invånare. 

I sökandet av respondenter togs initialt hjälp av kommunens centralt placerade 
utvecklingsansvariga som skickade missivbrevet (bilaga 1) till 10 olika skolor. Det resulterade i 
ett positivt svar. För att hitta fler respondenter tog forskaren kontakt med via telefon med 
ytterligare nio potentiella respondenter, samtliga fick också missivbrevet via mail. Dessa nio 
söktes upp via de kommunala grundskolornas hemsidor, där kontaktinformation fanns på 
hemsidan. Sju respondenter ställde sig positiva till att delta. En lämnade aldrig ett svar och 
ytterligare än tackade nej till att delta då den personen kände sig osäker på sin egen roll som 
specialpedagog i relation till syftet med studien. 

4. 3. Genomförande och analys 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats under deras arbetstid. Tidsåtgången 
varierade mellan 45 och 60 minuter. Samtliga intervjuer spelades in med respondenternas 
samtycke, detta för att intervjuaren skulle ha större möjlighet att följa samtalet i avslappnat tempo 
och ha möjlighet att ha ögonkontakt med respondenterna. Samtliga intervjuer transkriberades för 
att bidra med noggrannhet och översiktlighet i sammanställningen av resultatet. Frågeguiden i 
denna studie presenteras i bilaga 2. 

Efter att intervjuerna transkriberades, analyserades de och sammanställdes utifrån olika teman 
som framträtt när respondenternas utsagor jämfördes.  De teman som framträtt i intervjuerna 
analyserades utifrån arbetets bakgrund och teoretiska utgångspunkter. 

I detta arbete finns ett tydligt syfte och öppet redovisade frågeställningar. Det insamlade 
materialet är transkriberat och avidentifierat vilket gör det möjligt för andra att ta del av och 
själva bilda sig en uppfattning om arbetets tillförlitlighet och giltighet. Innan, under och efter 
arbetet är dessa aspekter bearbetade självständigt och med vägledning av arbetets handledare. 

4.4. Etiska aspekter, samt kvalitetskriterier 

Vetenskapsrådet (2017) lyfter fyra viktiga begrepp i sambandet med forskning, sekretess, 
tystnadsplikt, anonymisering/avidentifiering och konfidentialitet. Dessa begrepp har alla beaktats 
i detta arbete. Alla respondenter har fått information om att intervjuerna är frivilliga och när som 
helst kan avbrytas, därmed har hänsyn tagits till samtyckeskravet. Inspelningarna som är gjorda är 
först överförda till en hårddisk som skyddas från intrång och är därefter raderade från 
mobiltelefonen. Intervjuerna är transkriberade avidentifierade. Så väl respondenterna som 
skolorna där de arbetar är avidentifierade i arbetet. Att så skulle ske har respondenterna fått 
information om vid intervjustart. Alla respondenter har fått information om hur materialet ska 
användas (Bell 2006 & Vetenskapsrådet 2017). Lantz (1993) påtalar att, för att resultat från 
intervjuer ska kunna användas behöver resultaten vara tillförlitliga, giltiga och möjliga att 
granskas av andra. Detta är en lite studie med enbart åtta respondenter, vilket medför att resultatet 
inte kan generaliseras över en större population (Göransson & Nilholm, 2009). 
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Då jag själv är grundskollärare och specialpedagog med nästan 18 års erfarenhet från 
grundskolans samtliga åldrar finns ett stort intresse för valt område och arbetets syfte. Mina år i 
grundskolan innebär att jag arbetat som klasslärare och som specialpedagog vilket har gett mig 
insyn i specialpedagogisk kompetens från olika infallsvinklar. Jag har också varit verksam som 
specialpedagog när skrivningen i skollagen om en samlad elevhälsa genomfördes och har i 
ett ”inifrån” perspektiv skapat en bild av hur specialpedagogisk kompetens tolkas av andra 
aktörer och dess roll inom elevhälsan och på skolan. Att detta i viss mån påverkat mig i sökandet 
och läsandet av litteratur och annan forskning är jag medveten om, dock har jag vinnlagt mig om 
att gå in i arbetet med inställningen att ”min bild” inte är en sanning och jag har därför ansträngt 
mig för att ha en omfattande referenslista som fått utmana min bild. Jag har också haft gott stöd 
av min handledare som utmanat mina föreställningar om sakers varande.  

5. RESULTAT 

Under denna rubrik presenteras resultatet. Resultatet redovisas utifrån rubriker som kopplas till 
frågeställningarna och sammanfattas mot slutet. Vidare är resultaten tematiserade i underrubriker 
utifrån de begrepp och områden som framkommit under intervjuerna.  

5.1. Innebörden av begreppet specialpedagogisk kompetens 

I detta avsnitt presenteras resultatet av frågeställningen ”Vad innebär specialpedagogisk 
kompetens för yrkesverksamma specialpedagoger och speciallärare”. Uppfattningen av vad 
specialpedagogisk kompetens innebär är omfattande och innefattar så väl funderingar kring vad 
som skiljer specialpedagogik från annan pedagogik som elevsyn och förhållningssätt, men även 
tankar kring skolorganisation och handledande kompetens. För att få en överblick har svaren 
kategoriserats i olika teman som framträtt under analysen av data, ”Specialpedagogik eller bara 
pedagogik”, ”Bemötande och förhållningssätt”, ”Att kunna undervisning”, ”Organisationen på 
skolan”, ”Handledning i skolan”, ”Den egna kompetensen” och ”Sammanfattning”. 

Specialpedagogik eller bara pedagogik 

Majoriteten av de intervjuade menade att det egentligen inte är skillnad på en lärare och en 
specialpedagog eller speciallärare. Alla i skolan behöver ha den specialpedagogiska kompetensen, 
något som är lite annat än det vanliga. Det innebär att fler i skolan, än 
specialpedagog/speciallärare kan ha specialpedagogisk kompetens men att alla kanske inte är 
medvetna om att de besitter den kompetensen.  

Vidare menar de intervjuade att pedagoger som besitter specialpedagogisk kompetens har 
förmåga att möta elevens behov, dels genom sitt ledarskap, dels genom att de möter eleverna på 
ett sätt som fyller elevens behov och de kan tillrättalägga undervisningen. Det handlar också om 
att ha ett relationellt perspektiv. Respondenterna påtalar att man som pedagog behöver tänka 
utifrån barnen och deras bästa hela tiden. Inte utifrån hur verksamheten tänker, utan det handlar 
om att ”försvara barnen” och vara på deras sida hela tiden. Bevaka deras intressen och möjliggöra 
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lärande situationer. Flera respondenter framhåller att specialpedagogik är bra pedagogik, en bra 
pedagog är en specialpedagog och därmed så skulle alla lärare egentligen vara specialpedagoger.  

Respondenterna är relativt samstämmiga om att specialpedagogisk kompetens dessutom handlar 
om att kunna undervisning och att kunna undervisa. Att inte tro att allt är på ett visst sätt utan ha 
förmåga att titta på vilka elever som finns i gruppen och vad de har för förutsättningar och utifrån 
det fundera över hur pedagogen kan anpassa i lärmiljön, i didaktiken, i det sociala. Pedagogen och 
den specialpedagogiska kompetens måste våga göra det utifrån den grupp eller elev man har 
istället för någon bild av vad man tycker att eleverna ska kunna eller hur man tycker att 
verksamheten borde fungera. Respondenterna menar att specialpedagogisk kompetens många 
gånger handlar om att göra något annorlunda, så att elever inte försätts i situationer som blir 
problematiska och det innebär enligt flera respondenter att ha ramar och struktur, ordning och 
reda, anpassa undervisningen och ha oändligt med tålamod. Man kan behöva göra samma sak om 
igen.  

Helt enkelt förstå att det inte är ett problem att alla är olika och behöver olika 
(Specialpedagog 4) 

Ytterligare en förmåga som påtalades av flera av respondenterna är att specialpedagogisk 
kompetens också innebär att ha en förmåga att koppla ihop, att se hela paketet, organisation, 
schema, lokaler och undervisningssituationer, samt att få hela systemet att samarbeta, rektor, 
föräldrar, pedagoger, barn. För det handlar om att se hela skoldagen, se strukturer och 
gruppdynamiker en helhetssyn. Dels handlar dels om det organisatoriska, men att också tänka 
kring  

Hur gör vi med elev, hur tänker vi kring kunskapskraven, hur jobbar vi med förmågorna, 
hur vet vi att faktiskt nått till målen” (Specialpedagog 3) 

Bemötande och förhållningssätt 

Flera av respondenterna lyfter att bemötande av eleverna är A och O, det handlar om 
förhållningssättet och det goda samtal, att kunna lyssna in och inte sätta sig själv i centrum, att 
kunna se sin egen roll, att tänka kring sig själv och det man själv gör och att reflektera och våga 
ändra på sitt eget sätt att vara och göra. Att ställa sig frågan: 

Vad gör jag som göra att eleven inte förstår (Speciallärare 4) 

Vidare påtalas att det handlar mycket om en värderingsfråga om en jämlikhet som man måste 
brinna för och att få eleverna att känna att de lyckas och att de är bra. Det är inte kompetens att 
bara kunna olika pedagogiska strategier och metodik, specialpedagogisk kompetens handlar om 
att kunna se att alla elever måste stärkas, att de har kunskaper och förmågor och att förstå att 
skolan inte kan göra likadant med alla elever, utan att pedagogerna hela tiden måste utvecklas och 
förändra sig. Alla elever behöver olika betyder former av stöd och stimulans i skolan, inte bara 
när vi tänker kring pedagogik, utan också pedagoger behöver se och förstå att alla kommer från 
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olika bakgrund och har olika med sig i bagaget. Några av respondenterna påtalar att det alltså 
handlar om det medmänskliga uppdraget att verka i skolan. I intervjuerna framkommer att 
pedagogerna måste utveckla ett gott förhållningssätt och lyhördhet och då måste alla våga titta på 
vad andra gör och lära av dem. I sin tur innebär detta att andra än speciallärare och 
specialpedagoger kan besitta specialpedagogisk kompetens, ofta är det pedagoger som reflekterar 
mycket kring varför vissa saker inte fungerar, de vågar sätta sig ner och tänka. De anpassar 
materialet och bemöter eleverna på det sätt eleverna behöver bemötas, de gör inte samma för alla.  

Det är inte bara specialpedagoger och speciallärare som kan ha specialpedagogisk 
kompetens utan det kan andra också, då kan man som pedagog anpassa materialet och 
bemöta eleverna på det sätt de behöver bemötas. (Speciallärare 4) 

Handledning i skolan 

Den handledande kompetensen, som en specialpedagogisk kompetens, lyftes av ett fåtal av 
respondenterna. De menade att ge stöd till kollegor i olika situationer, att hjälpa kollegorna att få 
syn på saker som sker är av vikt. En av respondenterna påtalade att det är en balansgång för som 
specialpedagog får ju ”man inte ta över”. Det innebär att lyfta och hjälpa till och sortera ut 
situationer och finnas där för att pedagogerna ska klara sitt jobb. Det bygger också på en 
balansgång mellan att ge konkreta tips och hjälpa dem att själva få syn och då är det viktigt att 
man som specialpedagog är trovärdig inför pedagogerna. 

Hos oss är specialpedagogen är fritidspedagog i botten, det är svårt på en skola. Hon blir 
mer speciallärare och jag och min kollega som är speciallärare vi blir 
speciallärare/specialpedagoger, utifrån att vi är lärare i botten. Jag tänker att det kan vara 
svårt för lärare att bli coachade av en specialpedagog som inte är lärare och som har 
arbetat på fritids. Jag ser att vår specialpedagog har svårt att få det informella mandatet av 
lärarna.  Och för mig finns det en skillnad i att vara specialpedagog och speciallärare. 
Som specialpedagog är det mer handledande och coachande, medan som speciallärare 
arbetar men mer med barnen (Speciallärare 3) 

Alla intervjuade upplever att de har en god specialpedagogisk kompetens men de flesta påtalade 
att det är viktigt med kompetensutveckling och fortbildning, att hela tiden fortsätt utveckla sig 
själv och behålla sin nyfikenhet. Det kan handlar om fördjupande kunskaper i läs- och 
skrivsvårigheter, elevers sociala processer, bemötande frågor, att utveckla sin förmåga att hålla 
kvalificerade samtal, bedömning 

En av de intervjuade specialpedagogerna beskrev att hennes kompetens kunde ses som ganska 
unik på en grundskola, då hon tidigare arbetet i ett centralt resursteam och därför besitter en 
expertkompetens. Hon menat då att det gör en skillnad mot hur andra specialpedagoger tänker 
och arbetar. För henne blir det extra viktigt att kunna trygghet och tillit till hennes roll på skolan 
och att mandatet från rektor är viktigt och tydligt. Hon beskriver också att det på skolan finns en 
önskan om att jag ska gå in och arbeta som speciallärare och att hon blir en mer en ”udda fågel” 
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eftersom hon arbetar med organisation och pedagogerna och inte eleverna. Det är också en stor 
del skolutveckling i hennes roll, att utveckla både undervisning, pedagogisk planering och 
organisation, pedagogens roll i gruppen. 

Sammanfattning 

Resultatet visar på att begreppet specialpedagogisk kompetens är ett stort och vitt begrepp som 
inte är helt lätt att fånga. Begreppet inrymmer tankar om vad som skiljer ”vanlig” pedagogik från 
specialpedagogik och det som respondenterna är samstämmiga kring är att det handlar om att 
kunna möta eleverna där de befinner sig såväl i undervisningen som i en förståelse för elevens 
behov och situation. För att lyckas med detta behövs en god elevsyn, kunskap om 
skolorganisation och inte minst kunskap om undervisning och didaktik. Begreppet 
specialpedagogisk kompetens handlar också om att en nyfikenhet och en vilja att lära sig mer och 
reflektera kring det som sker i arbetet och mötet med andra. Endast några av respondenterna lyfte 
den handledande kompetensen som en del av begreppet specialpedagogisk kompetens och i 
samband med det fanns det funderingar kring vad som krävs för att den specialpedagogiska 
kompetensen ska erövra mandatet att handleda kollegor. 

5.2 Synen på elevhälsans roll i skolan 
I detta avsnitt presenteras uppfattningen av vilken roll elevhälsan har på skolan. Denna del är 
tematiserad utifrån ”Elevhälsans organisation” (på de olika respondenternas skolor), ”Samverkan 
i elevhälsan”, ”Specialpedagogikens roll i elevhälsan”, ”Mötet mellan Pedagoger och elevhälsan” 
och ”Sammanfattning”  

Elevhälsans organisation 

På majoriteten av skolorna består elevhälsan av rektor och/eller biträdande rektor, skolsköterska, 
kurator, specialpedagog och speciallärare. De flesta skolor har egen skolpsykolog några dagar i 
veckan, medan en skola bara har möjlighet att köpa in den tjänsten när elever ska genomföra en 
skolpsykologisk utredning. De större skolorna har kurator och skolsköterska/or anställda på 
heltid, medan de mindre skolorna (under 300 elever) endast har dessa kompetenser på deltid. På 
en av skolorna så tillhör också elevstödjare och resurspedagoger elevhälsan.  

Likvärdighet är viktigt. Elevhälsan behöver samordna sina insatser för att inte bara 
springa på akuta bollar, våga stanna upp och ta reda på vad vi verkligen behöver göra och 
inte ha för bråttom. Likvärdighet handlar också om kompetens i elevhälsan, det blir inte 
likvärdigt för att man sätter in kompetens, man måste veta vad som finns bakom 
kompetensen. (Specialpedagog 2)  

Alla skolor utom en har träffar med hela elevhälsoteamet varje eller varannan vecka, då man 
träffas en eller två timmar. En skola har inte hittat en fungerande organisation där elevhälsan kan 
träffas själva. På de flesta skolor används tiden på elevhälsomötena till att informera om vad som 
skett sedan sist och gemensamt diskutera ihop sig så att hela elevhälsan får en samsyn kring 
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enskilda barn och grupper. Flera av de intervjuade beskriver att en vilja finns att diskutera det 
främjande och förebyggande arbetet på elevhälsotiden till exempel olika handlingsplaner, den 
pedagogiska verksamheten och analyser av ärenden som elevhälsan arbetat med, det är viktigt att 
se det ”friska” och det som fungerar. På två av skolorna så arbetar kompetenserna i elevhälsan 
med att intervjua elever en- och en i klasserna kring deras skolsituation. Dock påtalar de flesta att 
det inte är ovanligt att diskussionerna landar i enskilda elever, ”brandkårsutryckningar”, 
kränkningsärenden och orosanmälningar.  

Jag tror att vi pratar ganska mycket om elevers mående, för mår de inte bra så är 
det svårt att arbeta i skolan. (Speciallärare 2) 

Alla intervjuade påtalar att de inom elevhälsa samverkar i hög utsträckning, framför allt på de 
fasta mötestiderna. Men på flera skolor finns en väl utbyggd samverkan även via telefon och mail. 
Majoriteten av de intervjuade pekar på vikten av att det i elevhälsa, finns olika kompetenser för 
att verkligen få syn på alla delar som rör elever och grupper, dessutom påtalar flera av de 
intervjuade att just det faktum att det finns flera kompetenser i elevhälsan gör deras jobb som 
speciallärare och specialpedagoger lättare, vilket blir extra tydligt när kompetensen ibland inte 
finns. 

När vi inte har kurator och psykolog så känner jag ibland att det ”extra snäppet” saknas, 
särskilt när det gäller det sociala samspelet. Jag känner att vi behöver ha den guidningen 
när det gäller t ex konflikter. (Speciallärare 1) 

En av specialpedagogerna säger dock att hon framför allt samverkar med rektorerna och 
skolpsykologen, övriga kompetenser möter hon just på elevhälsomötena. 

Behov av Specialpedagogisk kompetens i elevhälsan  

I intervjuerna påtalas att den specialpedagogiska kompetensen inom elevhälsan handlar just om 
att lyfta och driva det pedagogiska, att ge en bild ur pedagogisk synvinkel kring svårigheter i 
grupper och kring elever. 

Det saknas tid i elevhälsan för att prata pedagogisk utveckling. Egentligen behöver alla på 
skolan prata pedagogisk utveckling (Speciallärare 4) 

På flera av skolorna har speciallärare och specialpedagoger regelbundet egna träffar för att 
diskutera elever, grupper, pedagogik och organisationen ute i klasserna. Denna tid är viktig för 
det är den tiden som finnas att utbyta erfarenheter och tankar, fundera över skolans 
dokumentation och gången i olika elevärenden. Samtidigt blir det i intervjuerna synligt att 
pedagogiken inte alltid kommer fram på elevhälsoträffarna utan fokus på det pedagogiska blir det 
mer av på klasskonferenser och i handledning av kollegor eller i arbetet med screeningtester av 
klasser och individuella tester av elever. Flera av de intervjuade lyfter just klasskonferenser, som 
hålls regelbundet på alla skolor, som viktiga när det handlar om att lyfta pedagogiska frågor kring 
elever. Samtliga intervjuade menar att de som speciallärare och specialpedagoger, tillsammans 
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med kollegor som har liknande arbetsuppgifter, har god kunskap om och insyn i elevernas 
måluppfyllelse. Uppföljningar kring måluppfyllelse genomförs oftast på klasskonferenser och/ 
eller när speciallärare/specialpedagoger samtalar, coachar och handleder ämnes-, och klasslärare. 
Däremot används sällan tiden på elevhälsomötena till att diskutera pedagogik, på dessa träffar 
används tiden till största del till arbetet elevers mående och trygghet och en speciallärare lyfter att 
de regelbundet följer upp närvaro på elevhälsan. Hälften av de intervjuade menar dock att genom 
att se elevernas trygghet och mående och arbeta med det så får eleverna också stöd i sin 
måluppfyllelse. 

Mötet mellan pedagoger och elevhälsa 

Majoriteten av skolorna erbjuder möjlighet för klasslärare/ämneslärare/mentorer tider där de kan 
komma och konsultera elevhälsan. Varje skola har bestämda tider varje månad då 
speciallärare/specialpedagog, kurator och skolsköterska finns tillgängliga samtidigt. I detta forum, 
som flera skolor kallat konsultation, så kan berörd lärare få presentera ett ärende och sedan bli 
coachad vidare i sitt arbete. På några av skolorna finns också rektor med och det ses där som en 
fördel då snabba beslut i elevärenden och organisation kan fattas. På de skolor som har detta 
upplägg påvisar de intervjuade att det är viktigt att inte elevärenden hamnar i deras ”knä”, utan att 
även klasslärare/ämneslärare/mentorer har stor vinning av att träffa kurator, skolsköterska och 
skolpsykolog. Dels för att även de ska få input från fler vetenskapliga discipliner, men också för 
att frågor kring elever och grupper ska ”ägas” av den/ de som träffar eleven och gruppen största 
delen av dagen. En av skolorna har dessa träffar som obligatoriska för alla mentorer 3-4 gånger 
per termin, vilket gör att elevhälsan hela tiden är uppdaterade på grupper och elever och snabbt 
kan sätta in åtgärder. På en skola deltar enbart specialpedagog och skolpsykolog från elevhälsan i 
konsultationsträffarna. 

Flera respondenter beskriver sig som ” spindeln i nätet” kring elever med komplexa svårigheter 
och att de har god insyn då de jobbar nära klasserna, dock påverkas pedagogernas egna stödbehov 
av hur mycket erfarenhet de har. Ju mer erfarenhet av elever i skolsvårigheter, ju mindre ”tar 
specialläraren/ specialpedagogen över ansvaret” och tvärtom.  

Sammanfattning  

I det här avsnittet har elevhälsans roll inom skolorna utforskats och det framkommer att 
elevhälsan är olika organiserad på olika skolor. Det beror på yttre faktorer som möjligheten att 
anställa de olika kompetenserna och skolans ekonomi. De flesta skolor har fungerande rutiner i 
hur och när elevhälsan ska träffas, men det blir synligt att det på elevhälsomöten är svårt att få till 
diskussioner om det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. De olika kompetenserna 
samverkar mycket med varandra och den samverkan är viktig för att driva arbetet kring elever i 
behov av särskilt stöd. Skolorna har i de flesta fall utbyggda rutiner för att personalen i elevhälsan 
ska möta och samverka med skolans övriga personal. Respondenterna menar att pedagogiska 
frågor bör inrymmas i elevhälsans arbete och att det är deras uppgift att driva dessa frågor, men i 
realiteten diskuteras pedagogiska frågor och elevers måluppfyllelse i andra forum än i elevhälsan.  
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5.3 Den specialpedagogiska kompetensens roll på skolan och hur den används 

I detta avsnitt presenteras kortfattat den bild som växer fram när respondenterna diskuterar sin roll 
på skolan och den specialpedagogiska kompetens utifrån vilka arbetsuppgifter de har, vilket 
innebär handledning och observationer, planering och undervisning, dokumentation och arbete i 
trygghetsteam, samt en del andra uppdrag som inte direkt innebär att verka som 
specialpedagogisk kompetens. Hur respondenterna ser på sin roll på skolan och hur skolan 
organiserat för den specialpedagogiska kompetensens arbetsuppgifter flyter in i varandra och är 
därmed inte helt enkelt att särskilja. 

Handledning och observation 

Några av respondenterna arbetar med handledning kontinuerligt i arbetslag, handledning av 
elevassistenter och handledning av nyexaminerade lärare  

Handledning sker över tid och det ska hela tiden löpan på. Det är en lång process. Vad 
gäller konsultation så kan det vara kring en enskild elev vid en specifik tidpunkt. 
(Specialpedagog 2) 

Det innebär också att observera i klassrummen och coacha enskilda pedagoger utifrån 
observationer, men även i samtal när lärarna har frågor som de vill ha stöttning i. Det kan till 
exempel innebära att delta i regelbundna konsultationerna (som finns på flera skolor), där olika 
kompetenser så som skolsköterska och kurator, möter klass- och ämneslärarna för att rådgöra 
kring grupper, men även elever. Några av specialpedagogerna poängterar att de arbetar med 
lärarna och har ingen specialundervisning.  

Några respondenter påtalar att det ibland kan vara svårt att få mandatet av kollegor vad gäller 
handledning. 

På min skola är jag och min speciallärarkollega utbildade lärare i botten och vi har 
lärarnas förtroende när det kommer till handledning och coachning, medan 
specialpedagogen har en utbildning som fritidspedagog i botten och att det är svårt för 
specialpedagogen att få mandat av lärarna på skolan att handleda och coacha för att hon 
inte är lärare och därmed inte anses kunna undervisning och pedagogik (Speciallärare 3). 

Planering, undervisning, testning och dokumentation 

Majoriteten av respondenterna berättar att de arbetar en del enskilt med elever, detta oavsett om 
de är speciallärare eller specialpedagoger.  

Flera respondenter påtalar att de deltar i planering av undervisning, bedömning och extra 
anpassningar. De har i stort sett daglig kontakt med de lärare som undervisar i klassrummen. Det 
handlar också om att se till att skolans screeningtester genomförs och att berörda klasser 
genomför olika delar av Skolverkets bedömningsstöd samt nationella prov, samt samordna 
insatser kring elever i svårigheter.  
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Respondenterna gör i många fall pedagogiska kartläggningar tillsammans med övriga pedagoger, 
inför upprättande av ÅP eller för att sätta in extra anpassningar med också när elever ska utredas 
vidare av till exempel habiliteringen och i och med det så blir det många föräldrakontakter. Dock 
påtalar en av specialpedagogerna att hon försöker undvika att hamna i pedagogiska kartläggningar 
för mycket och för ofta för hon upplever då blir det lätt så att den arbetsuppgiften tar över. 

Några respondenter berättar att de ansvarar också för att ta emot information kring nya elever, 
göra nya klassammansättningar och lämna information till mottagande skolor när elever byter 
skola. 

Det förekommer i relativt hög utsträckning att respondenterna har kontakt med BUP och soc, 
samt andra externa kontakter kring enskilda elever. Flera av respondenterna deltar också i möten 
med elevers vårdnadshavare.  

Andra uppdrag 

Rollen kring den specialpedagogiska kompetensen är i vissa fall splittrad vilket syns i resultatet 
genom att en av respondenterna under våren-17 har fått släppa flera av sina specialpedagogiska 
uppgifter för att arbeta som klasslärare. En annan har haft en halvtidstjänst som specialpedagog 
och är halvtid matematiklärare och mentor i en år 6. Några av respondenterna har olika 
ansvarsområden på skolan som till exempel att leda matematikutvecklingen på skolan. Flera av 
respondenterna har ett försteläraruppdrag inom till exempel läs-och skrivutveckling, 
gengrepedagogik, implementering av skolgemensamma processer. Några av respondenterna har 
också till uppdrag att vara tillförordnad rektor när rektor inte finns på plats i skolan. Att det är en 
splittrad bild av uppdraget är inte helt utan komplikationer: 

Jag kan se att det är lättare att driva utvecklingsfrågor som förstelärare än som 
speciallärare, för som förstelärare finns det ett tydligt uppdrag och mandat att driva 
utveckling ifrån skolledningen (Speciallärare 3) 

Några av respondenterna beskriver att de arbetar på en övergripande nivå med olika processer på 
skolan. Det handlar bland annat om att delta i trygghetsteamsmöten och arbeta mot kränkningar. 
Några av respondenterna arbetar direkt med eleverna och övriga kollegor i detta, några arbetar 
enbart gentemot de vuxna på skolan och stödjer dem i deras arbete.  

Sammanfattning 

Den samlade bild som resultatet på frågeställningen är att samtliga intervjuade har många 
arbetsuppgifter under en dag. En bild växer fram där den specialpedagogiska kompetensen en 
viktig resurs i det relationsskapande arbete som sker i skolan dagligen. Det rör sig om 
undervisning av klass när ansvarig pedagog inte räcker till, undervisning i grupp eller enskilt med 
elever. De stöttar kollegor i svåra situationer, deltar i och ansvar för kontakter med externa 
kompetenser så som SPSM, BUP, Hab, Soc och de samarbetar med kollegorna inom elevhälsan 
och rektorerna. Den specialpedagogiska kompetensen ansvarar för handelningsmöten och 
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konsultationer och de möter vårdnadshavare, eller ha kontakt med dem via mail eller telefon. En 
del av den specialpedagogiska kompetensen ansvarsområde är också att organisera och 
dokumentera vilket delvis ställer helt andra krav på kompetens än vad relationsskapandet gör. 
Respondenterna arbetar med att dokumentera möten av olika slag, skriva pedagogiska 
kartläggningar, åtgärdsprogram och tilläggsbelopp. Speciallärarna och specialpedagogerna i 
studien deltar också i skolgemensamma arbetsuppgifter så som morgonmöten, arbetsplastträffar, 
är rastvakter, se över om någon klass/grupp behöver vikarie och träffar lärarstudenter. 

5.4 Den specialpedagogiska kompetensens roll inom elevhälsan och hur den används 
den 

I detta avsnitt presenteras hur respondenterna tänker kring sin roll i elevhälsan och hur deras 
kompetens tas till vara och används. Hur respondenterna ser på sin roll inom elevhälsan och hur 
skolan tar till vara på den flyter ihop i svaren och därför görs ingen åtskillnad i redovisningen av 
resultatet. Avsnittet är indelat i rubrikerna ”Den specialpedagogiska kompetensen inom 
elevhälsan”, ”Specialpedagogisk kompetens- att lyfta pedagogiken inom elevhälsan” 
och ”Sammanfattning” 

Den specialpedagogiska kompetensen inom elevhälsan 

Samtliga respondenter deltar i elevhälsomötena. Det innebär för vissa att inte bara delta utan 
också att leda mötet samt att dokumentera det som sägs och beslutas.  Kring dessa möten påtalas 
att det är viktigt: 

Att fokusera på det friska och att detta är skola. Ibland blir det för mycket fokus på alla 
problem som uppstår kring elever. Vi behöver hitta det som fungerar, även om vi vet att 
det är problematiskt. Sen behöver vi tänka att det här är en skola, tänka undervisning och 
mål. I elevhälsan måste vi få till ett samtal om det pedagogiska, om vad som sker i 
klassrummet. Då är det viktigt att alla i elevhälsa också är öppna för ny input och att alla 
är beredda att samarbeta. (Speciallärare 4) 

Flera av respondenterna påtalar att de har ett uppdrag att påverka skolans processer med 
elevhälsa, en respondent anställdes specifikt för att leda detta arbete. 

I samarbetet med övriga elevhälsan handlar det också om att skriva remissunderlag till 
skolsköterskan och skolpsykologen, samt träffat socialtjänsten.  

Den specialpedagogiska kompetensens roll inom elevhälsan beskrivs bland annat som att fånga 
upp vad övriga kollegor signalerar om sina elever och ”ta med det” till övriga elevhälsan, samt att 
koll på måluppfyllelsen för alla elever och utvärderar det regelbundet med mentorerna.  
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Specialpedagogisk kompetens- att lyfta pedagogiken inom elevhälsan 

Flera av respondenterna påtalar att deras roll inom elevhälsan är ganska lätt att avgränsa då de 
arbetar med pedagogiken, för skolsköterskan och kuratorn är rollerna och arbetsuppgifterna inte 
alltid lika klara då båda arbetar med hälsa, men ur lite olika perspektiv. Som del av elevhälsan blir 
den specialpedagogiska kompetensens roll att hålla fokus på det pedagogiska, det är lätt att ramla 
in på andras områden. En av respondenterna påtalar att det är viktigt att var och en representerar 
sin profession och att alla får komma till tals. Samtidigt poängteras att:  

Fokus måste vara på skolsituationen även för elever som mår dåligt för det är den vi kan 
påverka. Hur kan vi tillrättalägga och påverka den pedagogiska delen? (Speciallärare 2) 

Flera respondenter påtalar att det i elevhälsoteamet behöver drivas kring det förebyggande och 
främjande arbetet, det är många gånger lätt att hamna i ”ambulansarbete” att rycka ut och rädda 
upp.  

Sammanfattning 

Respondenterna har en central plats i elevhälsan i den mening att de i vissa fall specifikt ansvarar 
för att utveckla skolans elevhälsa, men också i den mening att de leder och dokumenterar mötena. 
De menar också att deras roll handlar om det pedagogiska och att vara en länk mellan övriga 
skola och elevhälsa.  

6. DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer först en diskussion om metoden och därefter en diskussion kring resultatet. 
Arbetet avslutas med tankar om framtida forskningsområden. 

6.1 Metoddiskussion 

Respondenterna har olika bakgrund och olika utbildning, samt två olika yrkestitlar 
specialpedagoger och speciallärare. Detta bidrar till att ge en bild av begreppet specialpedagogisk 
kompetens då alla representerar den kompetensen i elevhälsan, men det är inte möjligt att dra 
generella slutsatser som rör den ena eller den andra yrkeskategorin.  

För att intervjuer ska ge användbara resultat är det viktigt att de ger tillförlitliga resultat, att 
resultaten är giltiga och att andra kan granska arbetet. För att uppfylla dessa krav är det viktigt att 
ta ställning till de etiska aspekterna, förarbeta intervjun, ha en intervjuplan och nogsamt bearbeta 
resultatet (Lantz 1993). Alla dessa aspekter är innan och under arbetet bearbetade självständigt 
och i samråd med handledaren för arbetet. 

Intervjuer har den fördelen att de bidrar till en flexibilitet vid informationsinsamlingen, men är 
samtidigt avhängigt samspelet mellan intervjuaren och respondenten, då intervjun inte är ett 
samspel mellan två jämlika parter (Bell 2006 & Lantz 1993). Under intervjuerna har vikt lagts vid 
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att vara lyhörd och in lyssnande för det som sägs och gestaltas under samtalen och inom ramen 
för intervjuguiden har respondenternas svar fått styra de följdfrågor som ställts. 

Urvalet av respondenter är ett bekvämlighets urval och det är sannolikt att resultatet delvis hade 
sett annorlunda ut om urvalet varit större, från en annan kommun, haft större eller mindre 
åldersspridning eller om urvalet antingen bestått av speciallärare eller specialpedagoger. Likaså 
hade resultatet med säkerhet påverkats av undersökningen gjorts via enkäter, då det är svårt att 
ställa följdfrågor i enkäter vilket kan medföra att bilden som framkommer inte blir lika djup. 

6.2. Resultatdiskussion 

Studien som genomförts har en kvalitativ ansats och syftet är att ”Få en fördjupad kunskap om 
och förståelse av den specialpedagogiska kompetensen inom elevhälsan”. I följande avsnitt 
diskutera elevhälsans, skolans kunskapsuppdrag och specialpedagogikens beröringspunkter att 
diskuteras utifrån studiens resultat, och teoretiska utgångspunkter. Att utforska detta är av intresse 
då skolan har ett tydligt lärandeuppdrag och där elevhälsans olika kompetenser, ska bidra till att 
eleverna når målen. Då bör den specialpedagogiska kompetensen lyftas fram eftersom den 
kompetensen har den tydligaste koppling till skolans pedagogiska uppdrag, samt kompetens att 
driva pedagogiska frågor i avseende att upptäcka och undanröja hinder i elevernas lärmiljö. I 
denna diskussion kan en antydan till den specialpedagogiska kompetensens roll som en länk 
mellan hälsa och lärande anas. Diskussionen kring resultatet är indelad i tre avsnitt som utgår från 
de frågeställningar arbetet vilar på och resultatredovisningen. Underrubriken ”Den 
Specialpedagogisk kompetensen i skolan och inom elevhälsan” behandlar frågeställningen ”Vad 
innebär specialpedagogisk kompetens för yrkesverksamma specialpedagoger/speciallärare?”, 
samt resultatrubrikerna ”Innebörden av begreppet specialpedagogisk kompetens” och ”Den 
specialpedagogiska kompetensens roll på skolan och hur den används”. 
Underrubriken ”Elevhälsans organisation och mål i skolan” lyfter frågeställningen ”Hur ser 
yrkesverksamma specialpedagoger/speciallärare på elevhälsans roll i skolan” och framför allt 
resultatrubriken ”Synen på elevhälsans roll i skolan”. I underrubriken ”Elevhälsa, 
specialpedagogisk kompetens och elevers hälsa och lärande” diskuteras 
frågeställningarna ”Vilken roll har den specialpedagogiska kompetensen på skolan och hur 
används den?” samt ”Vilken roll har den specialpedagogiska kompetensen och inom elevhälsan 
och hur används den?” och resultatrubrikerna ”Den specialpedagogiska kompetensens roll på 
skolan och hur den används” och ”Den specialpedagogiska kompetensens roll inom elevhälsa och 
hur den används” 

6.2.1. Den specialpedagogiska kompetensen i skolan och inom elevhälsa 

Vad specialpedagogisk kompetens innebär för de intervjuade skiljer sig till viss del mellan de 
intervjuade. Hur begreppet uppfattas verkar inte ha att göra med om de intervjuade är 
speciallärare eller specialpedagoger eller hur skolan som de arbetar på ser ut. Därmed så får 
urvalet, om än litet, av respondenter ses som ett representativt urval av de olika 
specialpedagogiska utbildningar som presenteras i bakgrunden till detta arbete. 
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Lagerberg och Sundelin (2005) framhåller vikten av att barn och unga får en adekvat skolgång av 
god kvalité, då detta är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att förebygga framtida 
utanförskap och ohälsa, en bild som bekräftas av Stigsdotter Ekberg et al (2016).  De intervjuade 
är eniga om att specialpedagogisk kompetens är en kompetens som alla på en skola behöver ha till 
viss del. Med det avses att kunna möta elevernas behov och bemöta eleverna, vilket en av 
specialpedagogerna förtydligar genom att säga att det handlar om att ha ett relationellt perspektiv 
i mötet med eleven och det är något som alla pedagoger behöver ha oavsett arbetsuppgifter. Den 
specialpedagogiska kompetensen innefattar också kunskap i det pedagogiska, att se vad eleverna 
har för förutsättningar och möjligheter i undervisningssituationen, att kunna undervisning och att 
kunna undervisa, att se vad eleverna kan och vad de behöver utveckla, samt hur läraren kan stötta 
eleverna vidare med material och olika anpassningar. Vilket stämmer väl överens med det 
Utbildningsdepartementet (2017) och Regeringen (Prop 2001/02:14) framhåller, att 
specialpedagogisk kompetens handlar om en förmåga att se individens förutsättningar och behov 
och att kunna anpassa skolverksamheten utifrån det så att alla barn och unga erbjuds en god 
skolmiljö där får möjligheter till utveckling och lärande. 

I intervjuerna framkommer att alla deltagare handleder kollegor på skolorna, i olika stor 
utsträckning, i syfte att hitta nya vägar för att förbättra elevernas skolgång, men bara några få av 
respondenterna påtalar att specialpedagogisk kompetens handlar om att ha en förmåga att 
handleda och att också göra det. Båda dessa arbetar på sina skolor på en övergripande nivå, det 
finns dock skillnader i deras resonemang kring den handledande kompetensen. Den ena 
intervjuade specialpedagogen beskriver den handledande kompetensen som centralt vad gäller 
specialpedagogisk kompetens, hon menar vidare att hon skiljer sig från övriga kollegiet på skolan 
eftersom hon enbart arbetar gentemot pedagogerna och i samarbetet med rektorerna bedriver 
skolutveckling. Hon påtalar att hon har ett annat tänk som skiljer sig från andra specialpedagoger 
då hon har en annan bakgrund i och med att hon arbetet i ett centralt resursteam. Den andra 
specialpedagogen menar på att bra pedagogik är specialpedagogik och att det är något som alla 
pedagoger borde besitta, det innebär för henne att se elevens behov och att vända och vrida på det 
som görs på skolan så att det fungerar för eleven, hennes uppgift som specialpedagog blir då att 
stödja övriga kollegor i detta arbete. Tinglev (2014) lyfter att specialpedagogisk kompetensen 
innefattar en handledande kompetens, samtidigt påtalar hon att det har varit svårt för den 
specialpedagogiska kompetensen att få genomslagskraft vilket kan beror på att den 
specialpedagogiska kompetensen har ett lågt stöd i skollagen (ibid.). Göransson, Lindqvist, 
Klang, Magnússon & Nilholm (2015) skriver också att det är rektor som har det juridiska 
mandatet att bygga organisationen på skolan och lärarna är ansvarig för elevernas utbildning och 
måluppfyllelse. Dessutom regleras inte vem som är behörig att anställas som speciallärare eller 
specialpedagog vilket innebär att den specialpedagogiska kompetensen inte alltid har en 
grundutbildning som motsvarar de årskurser i skolan där arbetet genomförs och då verkar det 
uppstå svårigheter med att få mandat att utöva sina arbetsuppgifter., vilket delvis kommer fram i 
resultatet när det på några skolor verkar vara svårt för de specialpedagoger som inte är lärare i 
botten att få mandatet att handleda kollegor i klassrummet. 
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I resultatet blir det synligt att respondenterna menar att likvärdigheten i skolors elevhälsa är 
viktig, att kompetensen som är lagstadgad finns, men också att man vet vad som finns bakom en 
yrkestitel eller ett kompetensområde.  Att bilden av vad specialpedagogiska kompetens innebär är 
splittrad framkommer genom att respondenterna visserligen har flera likartade arbetsuppgifter så 
som att coacha kollegor, delta i planering och bedömning, dokumentation, att arbeta för att se 
skolans som en helhet, allt från organisation och schema till undervisningssituationer och den 
enskilda elevens förutsättningar, lärande, behov och mående. Men respondenterna har också 
skilda arbetsuppgifter, till exempel finns det skillnader i om speciallärare/specialpedagogerna i 
studien har kontakter med föräldrar, elever och extern kompetens. Eftersom den 
specialpedagogiska kompetensen på skolan har olika bakgrund och utbildning och ska förhålla sig 
till olika rektorers beslut kring skolorganisation och arbetsuppgifter är det angeläget att fundera 
kring vilken likvärdighet som finns på skolorna kring det särskilda stöd som eleverna erbjuds. 
Nielsen (2013) påtalar att likvärdigheten i den svenska skolan har minskat vilket fått till följd att 
elevernas måluppfyllelse gått ner. Eriksson Gustavsson et al (2011) påtalar att då åsikterna går 
isär om skolans uppdrag och hur det ska tolkas, så beror det på kunskapen hos rektorer och deras 
förmåga att organisera skolmiljö samt vilka personer de har anställt, om elevers behov av särskilt 
stöd uppmärksammas, utreds och tillgodoses. Därmed finns det en risk, vilket så väl Hjörne och 
Säljö (2008) som Magnusson et al (2014) påvisar, att elever och deras svårigheter fortsatt ses som 
individuella och individburna. Hellblom-Thibblin (2004 &2017) menar på att då skolan fastnar i 
ett traditionellt perspektiv i synen på elevers svårigheter så finns det en risk att elevers svårigheter 
kategoriseras och orsaker till svårigheterna söks utanför den pedagogiska arenan. Hellblom-
Thibblin påtalar att det därmed finns en risk att den naturliga variationen mellan individer förbises 
och förståelsen för betydelsen av den pedagogiska arenan i uppkomsten av svårigheter, samt 
lösningen av dessa, avstannar.  I och med det får det ses som betydelsefullt att respondenterna 
påtalar att den specialpedagogiska kompetensen handlar om att ha kunskap om pedagogik och 
undervisning och också kunna stötta och handleda lärare i det arbetet. Därmed finns det också i 
respondenternas svar en tydlighet om att skolgång av god kvalité är viktig och de viktiga 
skyddsfaktorerna berörs. Det finns därutöver en vilja att lyfta och driva pedagogiska frågor i 
Elevhälsan, dock visar resultatet att det sker i liten utsträckning eller inte alls, utan pedagogiken 
diskuteras på andra arenor än i Elevhälsan. Detta får ses som ett möjligt förbättringsområde i 
skolornas elevhälsoarbete då bland annat Warne (2013) påtalar att hälsa och lärande är ömsesidigt 
beroende av varandra och skapas i relation med andra (ibid.). Därmed blir det viktigt att lyfta 
fram den specialpedagogiska kompetensens kunskap och kompetens i skapandet av goda 
lärmiljöer för att arbeta utifrån tankar om salutogenes. Nilsson och Lindström (1998) framhåller 
att om skolan arbetar för att erbjuda eleverna meningsskapande, förståelse och möjlighet att 
använda sitt kunnande skapar skolan möjlighet för eleverna en känsla av sammanhang. 

6.2.2 Elevhälsans organisation och innehåll 

Alla intervjuade beskriver att det på deras skolor finns en elevhälsoorganisation men bilden som 
växer fram är att skolornas organisation av elevhälsan sinsemellan är olika uppbyggd, detta 
stämmer väl överens med bilden som Hylander (2011b) och Guvå (2014) ger. Det finns en 
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otydlighet i hur elevhälsomöten ska organiseras och vad de ska användas till. Det verkar inte som 
om skollagen 2010:800 har märkbart har ändrat synen på eller innehållet i dessa möten. Det som 
kan vara en skillnad är att det i och med skollagen 2010:800 tydligt framgår att den 
specialpedagogiska kompetensen ska finnas i elevhälsan, vilket inte var fallet tidigare. Att den 
specialpedagogiska kompetensen i dag finns representerad i elevhälsan framgår i denna studie då 
alla respondenter beskriver att de har en självklar del i elevhälsoteamet och flera av dem har 
också ansvaret för att strukturera upp mötena, samt dokumentera dem. Respondenterna beskriver 
vidare att det på skolorna finns rektor, speciallärare och/ eller specialpedagog i elevhälsan. Alla 
skolor har tillgång till kurator och skolsköterska men på flera av skolorna är inte dessa tjänster på 
heltid, framförallt landsortsskolorna finns dessa kompetenser endast tillgänglig del av vecka. Alla 
skolor har inte tillgång till skolpsykolog, på en skola kan den tjänsten enbart köpas in när en elev 
ska genomföra skolpsykologisk utredning. Därmed är det intressant att än en gång fundera över 
likvärdigheten i skolan och om elevhälsa är en ny arena eller ett möte mellan olika professioner 
som var och en gör anspråk på begreppet elevhälsa (Hylander 2011b). Alla skolor utom en har 
möten där enbart elevhälsans medlemmar träffas och diskuterar olika frågor. Majoriteten berättar 
att dessa möten oftast handlar om att diskutera enskilda ärende och att fatta snabba beslut, samt 
att lyfte frågor kring elevers mående och trygghet såväl på skolan och som i hemmet, en bild som 
känns igen från Törnsén (2014) och Hylander (2011a). Vad gäller uppföljningar av elevers 
måluppfyllelse så används sällan tiden på elevhälsomötena till detta, något som Hjörne och Säljö 
(2008) också har påvisat. Denna diskrepans mellan utformandet av elevhälsan som finns i olika 
skolor riskerar att elevers behov av särskilt stöd åsidosätts, då elevhälsans professioner har liten 
kunskap om läroplanernas utformning (Höög 2014) och det i högre grad är de olika aktörernas 
engagemang som styr vilka insatser som sätts in än ett tydligt målinriktat arbete (Törnsén 2014). 

Samtliga medverkande i studien berättar att de på sina elevhälsomöten har en god samverkan med 
övriga kompetenser och med rektor, flera konstaterar också att de samverkar med övriga 
kompetenser i elevhälsan i hög utsträckning, via telefon och mail men även vid korta informella 
och formella möten på andra tidpunkter än just för elevhälsans möte. Samarbetet med övriga 
kompetenser i elevhälsan behövs för att den specialpedagogiska kompetensen ska kunna göra sitt 
arbete ännu bättre, påtalar flera av respondenterna, detta skulle kunna vara ett utryck för det som 
Guvå och Hylander (2017) beskriver när de lyfter upp att skollagen 2010:800 innebär att 
elevhälsan har närmat sig skolans pedagogiska uppdrag i och med att den specialpedagogiska 
kompetensen ska finnas som en del av elevhälsan. Respondenterna påtalar dock att utrymmet där 
för pedagogiska diskussioner är liten på elevhälsomötena.  En önskan om att diskussionerna på 
elevhälsomötena ska ha ett större fokus på det främjande och förebyggande arbetet finns, men 
ingen skola har hittat en bra struktur för det. Nilsson (2014), lyfter att den specialpedagogiska 
kompetensen är viktig i arbetet med elever i behov av särskilt stöd vilket samtidigt bör ses i ljuset 
av att det i skolan många gånger finns ett ensidigt fokus på elever svårigheter och det förekommer 
få diskussioner kring pedagogik och lärande miljö (Hjörne & Säljö 2008). Vilket också 
respondenterna påtalar när de säger att det är svårt att hitta tiden för att diskutera det 
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förebyggande och främjande arbete, många diskussioner och mycket tid går åt till att diskutera 
enskilda elevers mående och situation, samt att ”göra” brandkårsutryckningar.  

På samtliga skolor har övrig personal tillgång till delar av elevhälsan via konsultationsträffar. På 
dessa träffar finns alltid speciallärare och/eller specialpedagog närvarande och på majoriteten av 
skolorna även skolsköterska och kurator. Nugyen (2012) och Scruggs m fl (2007) menar att detta 
är en viktig väg framåt då samarbete mellan professioner leder utveckling av pedagogiska insatser 
och bättre stöd till eleven i vardagen. Detta skulle också kunna leda till att den pedagogiska 
diskussionen på skolan och kring elever i behov av särskilt stöd hamnar i blickfånget och medför 
en förändrad syn på elevers svårigheter och hur de ska mötas. Majoriteten av respondenterna 
berättar att de har de pedagogiska diskussionerna i andra forum, till exempel enskilt med 
pedagoger som behöver stöd, vid handledningstillfällen, eller i möten med andra speciallärare och 
specialpedagoger på skolan, eller så diskuteras elevers måluppfyllelse på klasskonferenserna, där 
även pedagogiska frågor till viss del diskuteras. En av de intervjuade specialpedagogerna lyfter 
inte den pedagogiska diskussionen alls, vilket framstår som märkligt utifrån skolans lärande 
uppdrag. Lindström och Eriksson (2011) menar just att skolan behöver arbeta för att utveckla 
hållbara metoder och pedagogiska situationer för att minska ojämlikheten i skolan och det bör ske 
genom att skolan fokuserar på sitt huvuduppdrag, lärande (Fergusson, 2008). Genom att den 
specialpedagogiska kompetensen används till att coacha och handleda så som de är utbildade till 
(Göransson, Lindqvist & Nilholm, (2015)) och ges tydligt uppdrag och mandat att driva 
pedagogiska frågor (Hylander, 2011a), vilket också förväntas av dem på många skolor, så 
möjliggörs det för lärarna att förstå hur organisation, grupper, relationer, förväntningar och 
bedömningar påverkar elevers lärande (Ahlberg, 2013; Fergusson, 2008; Warne, 2013) 

6.2.3. Sammanfattande reflektioner 

Samtliga intervjuade lyfter att i egenskap av speciallärare och specialpedagoger har de god insyn i 
elevernas måluppfyllelse, men att övriga i elevhälsan inte har samma insyn, en bild som Höög 
(2014) visar i sin forskning. Flera av respondenterna menar att de genom att se elevers mående 
och trygghet så får eleverna hjälp med måluppfyllelsen. Här anas en vag kontur av sambandet 
mellan hälsa och lärande, som Gustavsson et al (2010) framhåller påverkar varandra ömsesidigt 
påverkar. Det framhålls också att misslyckanden i skolan kan leda till ohälsa, samtidigt som 
ohälsa bland annat kan leda till koncentrationssvårigheter och skolfrånvaro vilket i sin tur leder 
till skolmisslyckanden. Bilden kring huruvida elevhälsomötena främst ska användas till att 
diskutera elevernas mående och trygghet går isär. Dels påtalas av respondenterna att det är viktigt 
att prata mående för när eleverna inte mår så bra, kan de inte heller prestera. Dock menar flera att 
det måste till ett större fokus på det friska och inte alla problem som uppstår. Detta stämmer väl 
överens med det salutogena perspektivet som utgår ifrån att arbete med de resurser som finns och 
att se på skolsvårigheter som en del av den miljö och den situation som elever befinner sig i 
(Guvå & Hylander 2017). I SOU 2000:19 fastslås att hälsa och lärande är beroende av att 
individens möjlighet att erfara sammanhang, alltså begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
(Antonovsky 1987). Warne et al (2017) lyfter fram att elevers hälsa starkt påverkas av skolans 
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miljö, möjligheten till delaktighet och det stöd som skolan erbjuder. Göransson, Lindqvist och 
Nilholm (2015) påtalar att såväl specialpedagoger som speciallärare ska kunna leda utvecklingen 
av det pedagogiska arbetet med att utforma en skolmiljö som förebygger att svårigheter uppstår 
och detta innefattar kunskap om pedagogik och undervisning. Den specialpedagogiska 
kompetensen är därför viktigt i elevhälsan då den skulle kunna fungera som bryggan mellan hälsa 
och lärande i arbetet med elever i behov av särskilt stöd och hälsofrämjande arbetet.  

6.3. Tankar om framtida forskningsområden 

Det blir tydligare och tydligare att hälsa och lärande inte kan ses som åtskilda processer, utan att 
de påverkar varandra i ett komplext samspel. Barn och unga som lever i utsatthet och som utsätts 
för flera riskfaktorer riskerar att inte få en fullgjord, trygg och adekvat skolgång vilket i sin tur 
leder till ökad risk för missbruk, kriminalitet och avstånd från arbetsmarknaden. En fullgjord 
skolgång är den enskilt största skyddsfaktorn och det är därför av stor vikt att det i skolan finns en 
strävan efter god likvärdig pedagogik, hög kompetens i personalgruppen och en vilja att utveckla 
lärandemiljöer som stödjer elevers utveckling och lärande oavsett förutsättningar och behov. Den 
specialpedagogiska kompetensen är tvärvetenskaplig och innefattar kompetens kring flera 
områden som påverkar barn och ungas utveckling och lärande och kan därmed vara bryggan 
mellan hälsa och lärande i skola och i elevhälsa. Det är därför viktigt och intressant att närmare 
utforska hur den specialpedagogiska kompetensens roll ser ut på skolor och i elevhälsan, samt hur 
den kan verka för att hälsa och lärande ska gestaltas i ett salutogent perspektiv, där elevers 
svårigheter ses i relationellt perspektiv och där utvecklingen av pedagogik och goda lärande 
miljöer står i fokus. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

1. Vad innebär specialpedagogisk kompetens för dig? 
2. Hur ser du på din egen kompetens i relation till det du just beskrivit? 
3. Vilka arbetsuppgifter har du på din skola? 
4. Hur är Elevhälsan organiserad på din skola? 
5. Hur arbetar du som specialpedagog/speciallärare inom Elevhälsan? 
6. På vilka olika sätt samverkar du som specialpedagog/speciallärare, med övriga 

kompetenser inom Elevhälsan? 
7. På vilka sätt kan du se att Elevhälsan på din skola stödjer alla elevers utveckling 

mot målen? 
8. Beskriv de senaste arbetsuppgifter du haft inom Elevhälsan den senaste månaden. 
9. Beskriv din dag igår. 
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Bilaga 2  

Missivbrev 
Västerås 170308 
 
Mälardalens högskola 
UKK 
Avdelningen för specialpedagogik 
 

Till Specialpedagoger och Speciallärare i X- Kommunens grundskolor 

 

DEN SPECIALPEDAGOGISKA KOMPETENSEN INOM 
ELEVHÄLSAN 

Jag heter Petra Runström Nilsson och arbetar som universitetsadjunkt på Mälardalens högskolan, 
UKK, Avdelningen för specialpedagogik. Jag har tidigare arbetat som grundskollärare och 
specialpedagog samt publicerat 2 böcker, Pedagogisk kartläggning- att utreda och dokumentera 
elevers behov av särskilt stöd och Elevhälsa- samverka, förebygga och bygga. 

Jag står nu i begrepp att påbörja min uppsatts på avancerad nivå som har fokus på att försöka 
förstå den specialpedagogiska kompetensens roll inom Elevhälsan. Min handledare under arbetet 
är docent Christina Hellblom-Thibblin på Mälardalens Högskola. 

Jag planerar att genomföra ca 10 intervjuer med yrkesverksamma specialpedagoger och 
speciallärare, för att på så sätt få en djupare bild av hur yrkesverksamma specialpedagoger och 
speciallärare ser på den specialpedagogiska kompetensen inom Elevhälsan. 

Intervjuerna tar ca 1 timme och hela uppsatsen ska läggas fram hösten 2017. Jag hoppas du finner 
det intressant att delta och bidra med din värdefulla kompetens som kan leda till att Elevhälsan 
utvecklas ytterligare, utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Hör i så fall av dig till mig via 
nedanstående uppgifter. 

Med vänliga Hälsningar // Petra Runström Nilsson 

Petra Runström Nilsson 

petra.runstrom.nilsson@mdh.se 
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BILAGA 3 
PRESENTATION AV REPONDENTERNA 

Speciallärare 1, är över 50 år och började sin karriär i skolan med att arbeta i 12 år som obehörig 
lärare innan hon läste till grundskolelärare 1-7. Därefter arbetade hon som speciallärare efter att 
ha läst 40hp i specialpedagogik. När hon började sin anställning i särskolan läste hon in 
speciallärarkompetens inriktning särskolan och blev klar 2014. I dag arbetar hon på en F-6 skola 
med 200 elever. Skolan ligger ca 2 mil utanför kommunens centrum. 

Speciallärare 2, är över 40 år. Hon läste till grundskollärare 1-7 och fick efter examen anställning 
som speciallärare och i detta yrke har hon arbetet i 17 år. Hon har vidareutbildat sig till 
dyslexipedagog och är numer behörig speciallärare inriktning matematik. Skolan hon arbetar på 
är en lantligt belägen F-6 skola med ca 270 elever, varav 2 har annat modersmål än svenska. 

Speciallärare 3, är över 60 år. Hon gick vårdlinjen och arbetade en tid som mentalskötare innan 
hon omskolade sig till lågstadielärare. Hon arbetade en kort tid i klass, sedan började hon arbeta i 
grupper för elever som inte klarade ordinarie klassrumsverksamhet, oftast grupper med pojkar. Så 
småningom började hon arbeta som speciallärare ut mot elever i ordinarie klasser. Hon har läst 
flera kurser i specialpedagogik men har inte en speciallärarlegitimation. Skolan hon arbetar på är 
en centralt belägen F-6 skola, med ca 400 elever, varav endast två är nyanlända.  

Speciallärare 4, är över 60 år. Hon är utbildad mellanstadielärare och arbetade i flera år som 
mellanstadielärare på mångkulturella skolor. Hon utbildade sig till speciallärare inriktning 
matematik och har arbetet som speciallärare i grundskolans alla åldrar. Skolan hon arbetar på idag 
är en F-9 skola med ca 800 elever. Denna respondent arbetar enbart mot 7-9 som har ca 400 
elever. Skolan har ett blandat upptagningsområde vad gäller socio-ekonomiska faktorer och har 
de senaste åren börjat ta emot nyanlända elever. 

Specialpedagog 1, är över 40 år. Hon är i botten grundskollärare 1-7 och arbetade som klasslärare 
på låg- och mellanstadiet innan hon vidareutbildade sig till speciallärare inriktning matematik, 
hon har också kompletterat sin utbildning med 30hp från specialpedagogutbildningen. Hon 
arbetar på en centralt belägen F-9 skolan, som även har grundsärskolan. Upptagningsområdet 
består till största del av socio-ekonomiskt starka familjer med huvudsaklig svensk bakgrund. 

Specialpedagog 2, är över 50 år. Hon är i botten utbildad fritidspedagog och arbetade några år 
innan hon blev klar specialpedagog. Hon har arbetat framför allt i områden som varit socio-
ekonomiskt tunga, därutöver har hon arbetat 12 år med specialpedagogiska frågor, i en central 
kommunal enhet. Hon har vidareutbildning i bland annat handledning och ICDP. Skolan hon 
arbetar på i dag är en central F-6 skola, med ca 350 elever som har varierande bakgrund vad 
gäller socio-ekonomiska faktorer. De flesta eleverna har svenska som modersmål. 

Specialpedagog 3, är över 40 år. Hon är utbildad Sv/SO-lärare år 4-9. Hon har vidareutbildat sig i 
matematik och svenska som andraspråk. Hon har arbetat som klass- och ämneslärare i 15 år. Nu 
har hon anställning som specialpedagog och har precis påbörjat sin vidareutbildning till 
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specialpedagog. Skolan hon arbetar på är en F-6 skola, med ca 230 elever, där även 
träningsskolan finns. Skolan ligger några kilometer utanför centrum i ett mångkulturellt område. 

Specialpedagog 4, är över 35 år och utbildad 7-9 lärare i kemi och matematik, i grundutbildning 
kompletterande hon med specialpedagogik. Hon har arbetat i förskolan och som ämneslärare 
innan hon gick en magisterutbildning i specialpedagogik. Hon har arbetat som specialpedagog på 
mellan- och högstadiet i ca 7 år-. Skolan hon arbetar på idag är en F-6 skola med ca 450 elever. 
Skolan ligger i ett mångkulturellt område med många familjer som har en svag socio-ekonomisk 
bakgrund.  
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