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Abstrakt 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka och beskriva hur specialpedagoger i ett 

socialt utsatt område arbetar hälsofrämjande och förebyggande samt tolkar begreppen 

hälsofrämjande och förebyggande. För att besvara studiens frågeställningar 

genomfördes semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra specialpedagoger i detta 

område. De transkriberade intervjuerna analyserades med hjälp av en kvalitativ metod 

för innehållsanalys, vilket resulterade i ett antal centrala teman. Dessa teman 

analyserades sedan utifrån två teoretiska referensramar.  

 Den första referensramen berör Antonovskys teori om Känsla av sammanhang 

(KASAM), som är orsaken till hälsa och välmående. De arbetsmetoder och synsätt som 

beskrivs i resultatet analyserades utifrån de delkomponenter som utgör KASAM; 

Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Resultatet visade bl.a. på att 

specialpedagogernas arbete ofta kan anses vara inriktat på elevernas KASAM samt att 

specialpedagogerna ofta tycks vara särskilt inriktade på delkomponenten Hanterbarhet. 

I teorin om KASAM har detta begrepp att göra med i vilken grad elever upplever att de 

resurser som finns tillgängliga för dem är tillräckliga för att de ska uppleva att de kan 

hantera omvärldens krav. Studien visar att elevhälsan ofta intar ett salutogent perspektiv 

i arbete med elever. De specialpedagogiska insatserna som beskrivs i studien är på 

individ-, grupp- och organisationsnivå. 

 Den andra teoretiska referensramen som användes i analysen berör två motsatta 

sätt att se på specialpedagogisk problematik: huruvida man menar att skolproblem 

bottnar i brister hos eleven (kategoriskt perspektiv) eller har att göra med kontextuella 

faktorer (relationellt perspektiv). Resultatet visade på att respondenternas 

hälsofrämjande och förebyggande arbete främst utgick ifrån ett relationellt perspektiv i 

deras specialpedagogiska verksamhet. Det gick dock ibland att se inslag av ett 

kategoriskt perspektiv i de beskrivningar av elever som gavs av tre av de fyra 

respondenterna.  Den respondent som inte gav uttryck för det kategoriska perspektivet 

arbetade, till skillnad från övriga respondenter, inte direkt med elever.  

Nyckelord: Förebyggande, hälsofrämjande, KASAM, kategoriskt perspektiv, 

relationellt perspektiv, socialt utsatta områden, elevhälsa, specialpedagogiska insatser 
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1 Inledning 

I min praktik som specialpedagog har jag upplevt att i arbetet med förebyggande och 

hälsofrämjande arbete med elever i socialt utsatta områden finns det en problematik för 

elever att nå skolans måluppfyllelse. Såväl skollagen (2010:800) som läroplanen (Lgr 

11) påpekar att undervisningen och Elevhälsan ska vara förebyggande och 

hälsofrämjande och att skolan ska stödja elevers utveckling mot målen. Problemet som 

jag har upplevt är att skolan i praktiken tycks arbeta mer utifrån ett patogent (medicinskt 

perspektiv) och mindre utifrån ett salutogent (förebyggande) perspektiv. I studien vill 

jag undersöka hur specialpedager arbetar förebyggande och hälsofrämjande i socialt 

utsatta områden i en större stad. Grundläggande förmågor, som att läsa, skriva och räkna 

är avgörande för barns skolframgång över tid. Det finns också samband mellan barns 

tidiga svårigheter i skolan och utvecklandet av psykiska problem (Kungliga 

Vetenskapsakademien, 2010). 

 Kvaliteten på relationer till kamrater och lärare är en faktor som fungerar 

modererande på utvecklandet av psykiska problem. Goda relationer utgör en 

skyddsfaktor, medan avsaknad av goda relationer utgör en riskfaktor för sådan 

utveckling (ibid.).  

 Tidig upptäckt och tidiga insatser riktade till elever i behov av stöd har visat sig 

vara gynnsamt för såväl den enskilda individens utveckling som för samhället. Det är 

därmed av stor vikt att personal som arbetar med elever i riskzonen har kunskap om vad 

man skall göra, och vart man skall vända sig, om man upplever oro för ett barn (SKL, 

2012). Ju tidigare adekvata stödinsatser sätts in, desto mer verkningsfulla kan nämligen 

stödinsatser komma att bli för individen (ibid.).   

 Enligt skollagen ska elevers utbildning vara likvärdig. Innebörden av en 

likvärdig utbildning preciseras i ett förarbete till skollagen (prop. 2009/10:165) och kan 

sammanfattas med att elever har rätt till lika tillgång till utbildning, likvärdig kvalitet i 

sin utbildning samt att man kompenserar för olika elevers individuella förutsättningar. 

Skolverket bedömer tyvärr att likvärdigheten i den svenska grundskolan har försämrats 

under perioden 1998 - 2006 (Skolverket, 2012).  

 Barn i Sverige lever idag under mycket olikartade och segregerade förhållanden. 

Detta har lett till svårigheter att erbjuda en likvärdig skola (Nilholm, 2007).  I skollagen 

(2010:800) ställs krav på elevers tillgång till elevhälsa, att genom medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser stödja elevernas lärande, 

utveckling och hälsa (prop. 2009/10:165). Det betonas att elevhälsans arbete främst ska 

vara förebyggande och hälsofrämjande (Skollagen 2010:800). Studier visar på att 

personal inom elevhälsan delar denna uppfattning om hur arbetet bör bedrivas, men att 

man i praktiken ändå främst inriktar sig på enskilda elever med dåligt mående. ( Guvå, 

2013; Hylander, 2011).  

 Idén till föreliggande studie väcktes under mitt arbete på en skola i just det 

område där studien genomförts. Skolan är belägen i en stadsdel där det idag lever 

mellan 20 000 och 30 000 invånare, med en majoritet av utlandsfödda. 
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Stadsdelens bostäder består främst av hyresrätter som byggdes under 60- och 70-talets 

miljonprogramsatsningar. Området brottas med hög arbetslöshet och många människor i 

området uppbär försörjningsstöd. Ohälsotalen är även högre där än i andra delar av 

staden.
1
  Trots låga inkomster och trångboddhet bor det i genomsnitt fler barn i varje 

hushåll jämfört med det genomsnittliga antalet i staden
2
. 

 Kriminella gäng har beskrivits ha stort inflytande i stadsdelen 

(Rikskriminalpolisen, 2014.) Gängen ägnar sig åt bl.a. åt våldsbrott, kontroll av 

kriminella marknader och narkotikahandel (BRÅ, 2012). För ungdomar som växer upp i 

stadsdelen kan gängen och deras rekrytering av ungdomar utgöra en risk för ohälsa. 

Skottlossningar har skett på offentliga platser under dagtid
3
. I stadsdelen är poliser en 

del av det vardagen, bl.a. i form av särskilda skolpoliser som besöker skolorna med 

jämna mellanrum. Problemen som beskrivits ovan är kanske några orsaker till att 

stadsdelen är en av ett litet antal stadsdelar som pekats ut som ett socialt utsatt område 

(se Bakgrund för utförligare beskrivning av begreppet) av politiker i staden.  

 Då jag just börjat arbeta som specialpedagog blev jag inledningsvis något 

avskräckt, då jag mötte de problem som beskrivits ovan, och jag började tvivla på min 

förmåga att göra någon skillnad. Jag valde ganska så snart ett arbetssätt där jag 

fokuserade på det friska och fungerande hos varje elev, samtidigt som jag strävade åt att 

motverka att problem uppstår. När inte detta var möjligt strävade jag mot att inte låta 

problemen växa sig alltför stora och bli svårlösta. Anledningen till detta arbetssätt var 

främst att jag upplevde att det ledde till att fler elever klarade av att nå kunskapsmålen, 

och även lyckades hålla sig ifrån kriminalitet. Insatser av denna karaktär kan betecknas 

som hälsofrämjande och förebyggande, och är även det som enligt Skollagen 

(2010:800) främst ska styra Elevhälsans arbete. Det arbete som specialpedagoger och 

andra inom den svenska elevhälsan faktiskt bedriver tycks dock snarare handla om att 

snabbt lösa problem av akut karaktär (Lundgren & Persson, 2003; Guvå, 2013).  

 Beslutsfattare har i media uppmärksammat betydelsen av hälsofrämjande och 

förebyggande insatser, liksom vikten av tidig upptäckt av ungdomars ohälsa, men ändå 

tycks inte detta påverka elevers vardag nämnvärt (Lundmark & Nilsson, 2015). 

Forskning och lagrum motiverar likväl att sådana metoder bör prioriteras bland 

yrkesverksamma (Lundgren & Persson, 2003; Guvå, 2013).   

     Jag har valt att fokusera på hälsofrämjande och förebyggande insatser i ett socialt 

utsatt område av flera anledningar. Hälsofrämjande och förebyggande insatser ska, 

enligt aktuella styrdokument, vägleda Elevhälsans insatser. Det har dock enligt min 

litteraturgenomgång endast bedrivits ett fåtal studier med specialpedagogiskt fokus 

                                                 

1
 Källa anges ej för att motverka risken att informanternas arbetsort och identitet röjs 

2
 Källa anges ej för att motverka risken att informanternas arbetsort och identitet röjs 

3
 Källa anges ej för att motverka risken att informanternas arbetsort och identitet röjs 
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inom ämnesområdet, och inga av dessa har varit inriktade på socialt utsatta områden. 

Jag upplever att hälsofrämjande och förebyggande insatser kan vara särskilt lämpliga i 

skolor i socialt utsatta områden, eftersom de för vissa elever tycks ha stor effekt på 

deras totala livssituation. Det socialt utsatta område som studeras i föreliggande studie 

är placerad i en stad som anses vara segregerad, inom staden anser 

(Rikskriminalpolisen, 2014) att det finns sex stadsdelar, där kriminella nätverk har stor 

påverkan på lokalsamhället. Det är därför viktigt att enskilda stadsdelar i staden ibland 

studeras separat. I annat fall går det inte i förlängningen att uttala sig om i vilken grad 

elever faktiskt erbjuds en likvärdig skola.  

 Jag vill, redan här i inledningen, poängtera att jag är väl medveten om att det 

finns ett implicit fokus på problem då man pekar ut ett område som socialt utsatt.  

Därför hoppas jag, att jag inte bidrar ytterligare till detta fokus, utan istället inspirerar 

till ett annat sätt att tänka: mot ett hälsofrämjande och förebyggande arbete där 

blickarna främst vänds mot det positiva, mot varje individs unika kvaliteter, mot 

välmående och människans förmåga till att utvecklas.  
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2 Bakgrund 

Inledningsvis beskrivs förebyggande arbete inom dagens svenska skola, dess syfte, mål, 

samt olika sätt att bedriva dylikt arbete. Detta följs av en redogörelse för hälsofrämjande 

arbete i dagens svenska skola: dess syfte, mål samt exempel på sådant arbete. Därpå 

följer en redogörelse för begreppet elevhälsa, dess roll, de krav som lagen ställer på 

elevhälsan, hur den nya skollagen har förändrat elevhälsan samt de olika nivåer som 

Skolverket särskiljer emellan, vad gäller elevhälsans insatser. Detta följs av en 

beskrivning av det specialpedagogiska uppdraget, specialpedagogiska roller och 

ansvarsområden, samt vilka krav som ställs på specialpedagogen utifrån 

examensförordningen. Slutligen följer en beskrivning av begreppet socialt utsatta 

områden.  

 

2.1 Förebyggande i dagens svenska skola 

Förebyggande arbete och åtgärder syftar till att minska risken för ohälsa genom att 

minimera olika riskfaktorers påverkan, samtidigt som man stärker de skyddsfaktorer 

som finns till hands (Socialstyrelsen, 2014). Förebyggande insatser kan bl.a. innebära 

tidiga insatser som kan medverka till att problem förmildras eller snabbt elimineras. 

Målet med dylika insatser är att i största möjliga mån undvika upprepade 

skolmisslyckanden. Förebyggande insatser kan också utgöras av tydliga regelverk, som 

leder till adekvata insatser när behov finns (SOU, 2010:95).  

 Såväl förebyggande som hälsofrämjande arbete bedrivs på organisations-, grupp 

och individnivå. I detta arbete krävs kompetens inom ett flertal områden (Hjörne & 

Säljö, 2014). Elevhälsan fyller här en viktig uppgift genom att samverka med övriga 

professioner, med syfte att åstadkomma en god miljö för lärande, främja en allmän 

utveckling hos eleverna samt ge stöd till elever i behov av särskilt stöd (SOU, 2000).  

 Det är viktigt att skolor och beslutsfattare har en gemensam bild av vad som är 

hälsofrämjande och förebyggande arbete. Varje skola är dessutom skyldig att definiera 

och utforma såväl hälsofrämjande som förebyggande insatser (SKL, 2012).  Partanen 

(2012) menar att elevhälsoarbetet bygger på att tillsammans med lärarna kartlägga, 

analysera och utveckla arbetet kring lärmiljöer. Detta bör ske dels utifrån ett åtgärdande 

perspektiv kring elever i behov av stöd, men också utifrån ett förebyggande och 

hälsofrämjande perspektiv (ibid.). Partanen (2012) menar också att identifieringen av 

riskfaktorer i regel underlättar det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Efter att 

problem har synliggjorts kan man lättare arbeta preventivt med eleven, på olika nivåer. 

Genom att med olika åtgärder förhindra uppkomsten eller upprätthållandet av 

medicinska skador, psykiska eller sociala problem kan man därmed minska risken för 

ohälsa (ibid.). 

 Ojämlikhet av olika slag finns i alla städer och stadsdelar, i centrala delar såväl 
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som i ytterområden. Individer kan vara grannar men ändå ha helt olika förutsättningar i 

livet. Barn och ungdomar från alla samhällsklasser möts emellertid dagligen inom 

skolans verksamhetsfält. Skolverket (2009) menar att detta ger skolan unika möjligheter 

att arbeta såväl förebyggande som främjande.  

 I den svenska skolan har man sedan länge arbetat för ett främjande av hälsa i 

undervisningen inom flera av skolämnena. Man strävar också efter att varje elev ska få 

inflytande, trygghet, ett respektfullt bemötande och en meningsfull vardag. Varje elev 

har rätt att lära på sina egna villkor, oavsett funktionsförmåga, för att nå målen för sin  

utbildning (SFS, 2010:800). 

 Skolverket (2009) menar att man behöver arbeta såväl främjande och 

förebyggande som åtgärdande inom skolan: 

● På den främjande nivån ska man arbeta för en god lärandemiljö, goda relationer 

och ett aktivt arbete med skolans värdegrund.  

● På den förebyggande nivån ska man verka för att man uppmärksammar såväl 

signaler på att elever far illa som olika riskfaktorer såsom skolsvårigheter. 

● På den åtgärdande nivån bygger arbetet på dels att redan innan problem uppstår 

ha utformat handlingsplaner för hur personalen ska agera, men också att man 

faktiskt följer dessa då problem uppstår.  

 

Utifrån Göranssons (2011) definition ska förebyggande arbete förhindra eller minska 

sannolikheten att problem uppstår, samt minska risken för att elever inte når 

kunskapsmålen. Hon menar att valet av åtgärder är helt beroende på vad som ses som ett 

problem. Om problemet är att elever inte når målen bör skolans förebyggande arbete 

utgå från detta. Göransson nämner också att det kan vara frestande att tala om 

förebyggande arbete rent generellt, men att sådant arbete kräver en samstämmighet om 

vilka mål man vill uppnå, och hur man kan bedöma att dessa som uppfyllda.  

 Kimber (2009) menar att det i samband med förebyggande arbete är viktigt att 

öka mängden friskfaktorer, alternativt minska mängden riskfaktorer. Hon menar att 

sådana faktorer finns på individ-, grupp-, familj-, skol-, och samhällsnivå. Exempel på 

friskfaktorer är enligt Kimber: förmåga att hantera starka känslor och kunna stå emot 

grupptryck; social och emotionell kompetens, trivsel och skolframgång, upplevelse av 

trygghet i skolan samt att leva i en välfärdsstat. Hon ger även exempel på riskfaktorer: 

aggressivitet, koncentrationssvårigheter, misslyckanden i skolan samt upplevelse av 

otrygghet och otrivsel i skolan. 
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2.2 Hälsofrämjande i dagens svenska skola 

Hälsofrämjande insatser beskrivs vanligtvis som generella insatser som stimulerar hälsa 

för en större grupp, exempelvis genom att arbeta med livsfrågor för elever i skolan. De 

kan också beröra lärarnas utvecklingsarbete, utifrån ett relationellt och 

samspelsperspektiv (Partanen, 2012). Sådana insatser gör det möjligt för människor att 

själva öka kontrollen över sin hälsa och därmed även kunna förbättra den (ibid.).  

Hälsofrämjande insatser har också beskrivits som metoder för att tydliggöra 

ansvarsgränser som kan förbättra samarbetet, eller åtgärder som kan stärka kompetensen 

bland skolpersonalen (SOU, 2010:95).  

 Inom skolan finns flera stödjande delar som bidrar till en fungerande helhet. En 

sådan del är elevhälsan. Bladini (2011) betonar specialpedagogens handledande samtal 

med lärare som ett medel för att styra deras uppmärksamhet mot såväl hälsofrämjande 

som förebyggande åtgärder.  

 Ett hälsofrämjande arbete ”går hand i hand med skolans uppdrag att främja 

lärande” (SOU 2010:95). Lärarens kompetens består främst i att utveckla elevernas 

lärande, men i utredningen poängteras att eftersom ”lärandet påverkas av hela den 

situation eleven befinner sig i kan fokus inte endast ligga på den pedagogiska 

processen”, utan hela elevens hälsa: psykiska och fysiska hälsa. Man menar således att 

skolans huvuduppdrag är lärande, men att det måste understödjas av andra verksamheter 

för att kunna fungera tillfredsställande.  

 Enligt Elevvårdsutredningen (SOU, 2001:72) påverkas hälsa och lärande av 

samma faktorer. Med hänvisning till forsknings- och utredningsarbete hävdas det att 

faktorer som ”trygghet och trivsel, upplevelse av sammanhang och helhet, delaktighet, 

inflytande och självkänsla”, samt ”möjligheterna att få använda alla sinnen och utveckla 

kreativitet” har en gynnsam inverkan på såväl hälsa som lusten till att lära. Även vikten 

av återkoppling, vilket beskrivs som förknippat med att elever känner sig värdefulla, 

betonas av Elevvårdsutredningen.   

 Enligt Backlund (2007) finns det en tydlig koppling mellan skolans 

undervisande och elevvårdande uppdrag. En god hälsa beskrivs som en förutsättning för 

lärande. Hon betonar även vikten av att etablera och upprätthålla goda relationer mellan 

vuxna och elever i skolan för att kunna skapa en hälsofrämjande skola.  

 Partanen (2012) menar att elevhälsans arbete bör byta fokus, istället för att 

arbeta med riskfaktorer bör man fokusera mer på friskfaktorer. Elevhälsans 

elevvårdsarbete bygger alltför ofta att på att kartlägga och utreda problem, svårigheter 

eller riskfaktorer. Man fokuserar med andra ord på det som inte fungerar kring en elev, 

det patogena (ibid.).  

 SKL (2008) anser att det finns ett flertal hälsofrämjande insatser för att främja 

elevers psykiska hälsa. De menar att hälsofrämjande insatser för psykisk hälsa ska ingå 

som en naturlig del i verksamheter riktade till barn och unga. SKL menar vidare att det 
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övergripande målet för det nationella folkhälsoarbetet är att skapa samhällsenliga 

förutsättningar för en god hälsa, på lika villkor, för hela befolkningen. Skolan beskrivs 

som viktig eftersom den erbjuder en god miljö och goda möjligheter för barn att uppnå 

kunskapsmålen. Skolan kan även ses som en arena där generella insatser som 

föräldrastöd, hälsosamtal och dylikt kan erbjudas.  

 

2.3  Elevhälsa 

Sedan införandet av den nya skollagen (2010:800) ställs numera krav på skolelevers 

tillgång till elevhälsa. Lagen ställer bl.a. krav på elevers tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog, kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. 

Elevhälsans roll är att genom medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser stödja elevernas lärande, utveckling och hälsa (prop. 

2009/10:165). SOU framhåller att Elevhälsans roll är viktig för att erbjuda alla elever en 

bra skolgång, vilket kräver att dess personal arbetar för att “skapa goda miljöer som 

främjar lärande, god allmän utveckling och god hälsa hos alla elever” (2000:19). Enligt 

Skollagen (2010:800) ska alla inom skolväsendet ha lika tillgång till lika utbildning. 

Skolan är skyldig inte bara att hantera elevers lärande utan även deras hälsa. Elevers 

hälsa har stor inverkan på deras prestation, fungerande och välbefinnande i skolan 

(Socialstyrelsen, 2014).    

 Elevhälsan ska enligt lagrum och vägledande dokument (SFS, 2010:800; 

Socialstyrelsen, 2014): 

● omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser 

● främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande  

● stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål  

● erbjuda hälsobesök, innefattande allmänna hälsokontroller 

● erbjuda enkla sjukvårdsinsatser  

● sträva mot hög grad av samverkan, bl.a. för att upptäcka elever som behöver 

stöd.  

Skolläkare, skolsköterskor och skolpsykologer omfattas även av hälso- och 

sjukvårdslagstiftningen, vilket bl.a. medför särskilda krav på dokumentation och 

sekretess, samt krav på att följa vissa system för kvalitetsarbete. 

 I och med den senaste uppdateringen av skollagen ska skolhälsovård, elevvård 

och specialpedagogiska insatser integreras till ett samlat verksamhetsområde.  Trots att 

elevhälsan beskrivs som ett nytt verksamhetsområde är de professioner som ingår i 

elevhälsan inte nytillkomna inom skolans värld (Guvå, 2014). Lagen innebär dock ett 

nytänkande på flera sätt. Begreppet elevhälsa anses vara en grund för skolans 
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pedagogiska verksamhet och elevernas utveckling (ibid.). I Skollagen (2010:800) 

betonas att elevhälsans arbete främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Vidare 

förutsätter arbetet en hög grad av samverkan mellan olika professioner inom elevhälsan 

och övriga personalgrupper (Skolverket, 2010). Skolverket (2011b) särskiljer mellan 

insatser på tre olika nivåer i arbete med elevhälsa: 

1. Universell nivå – Denna nivå berör skolans bredare arbete, vad gäller att skapa 

goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande. Skolverket menar att “för att 

främja en bra arbetsmiljö behöver rektor och lärare ha ett nära samarbete med 

elevhälsans personal - kurator, skolsköterska, specialpedagog, psykolog”. I en 

främjande skola kan samtliga elever växa, trivas och utvecklas. Detta innebär ett 

gott skolklimat, en skola där de vuxna genast tar itu med kränkningar, där elever 

känner sig sedda och får bra feedback på sitt arbete. Eleverna måste känna sig 

värdefulla, känna optimism och framtidstro. 

2. Selektiv nivå – Skolpersonalen ska också arbeta förebyggande, genom att t ex 

tidigt upptäcka elever som är särskilt utsatta eller elever som genom sitt 

beteende skapar utsatthet hos andra elever. Skolverket betonar att på denna nivå 

gäller det att inte bara se till elevens individuella problem, utan också till dess 

sammanhang i form av skolans lärande- och arbetsmiljö. Det är viktigt att lärare 

kan upptäcka och ge stöd åt utsatta elever, men också att de tidigt kan etablera 

kontakt och samarbete med föräldrar. För detta krävs ett nära samarbete med 

elevhälsa och skolledning. 

3. Indikerad nivå – Detta arbete berör insatser för elever med ett akut behov vård, 

behandling eller extra stöd. I en sådan situation menar Skolverket (2010) att ett 

fungerade samarbete mellan bl.a. skolans elevhälsa och socialtjänst är avgörande 

för att elever ska få ett adekvat stöd. 

 

Utifrån regeringens bedömning är tillgången till elevhälsa och speciallärare centralt i 

skapandet av en god lärandemiljö, där eleverna ges förutsättningar för att tillgodogöra 

sig sin utbildning och att nå undervisningsmålen (Utbildningsdepartementet 2011b). 

 

2.4 Det specialpedagogiska uppdraget 

Den specialpedagogiska yrkesrollen är mångfasetterad, vilket är något som speglas både 

i litteraturen och i styrdokument. I rollen ingår bl.a. konsultativa, handledande, 

samordnande, påverkande, utredande, undervisande och utvärderande element. 

 Examensförordningen (SFS, 2007:638) för specialpedagoger ställer krav på att 

specialpedagogen ska ”visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera 

och medverka i förebyggande arbete och arbeta med att undanröja hinder och 

svårigheter i olika lärmiljöer ”. I det specialpedagogiska uppdraget ingår det att verka 
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för elevers rätt till likvärdig undervisning, oavsett funktionsnedsättning (ibid., Skollagen 

2010:800). I Högskoleförordningen (1993:100) beskrivs det å andra sidan att 

specialpedagogen ska visa förmåga att självständigt arbeta med elever som har behov av 

“särskilt stöd”. I rollen ingår dessutom att vara en “kvalificerad samtalspartner” i 

pedagogiska frågor (SFS, 2007:638). I samma förordning nämns också bl.a. att 

specialpedagogen självständigt ska kunna genomföra pedagogiska utredningar samt 

analysera svårigheter på individnivå. Där beskrivs också att specialpedagogen ska 

utveckla det pedagogiska arbetet, för att kunna möta det individuella behovet hos 

eleverna. Specialpedagogen ska även vara förtrogen med aktuell forskning inom det 

specialpedagogiska fältet, samt kunna genomföra åtgärdsprogram i samråd med 

skolpersonal, elev och föräldrar (Högskoleförordningen 1993:100; SFS 2007:638). 

 Specialpedagogen har en stor del av ansvaret för att påverka lärare, elever och 

föräldrar, men även för att våga vara en “kreativ agent i förändring” i konfliktfyllda 

situationer (Liljengren, 2009 s.46). Liljengren (2009) förespråkar att specialpedagogen 

bör uppmuntra till samverkan mellan lärare, psykolog och specialpedagogisk profession 

kring elever i svårigheter. Hon menar också att specialpedagogen kan fungera som en 

sammankopplande länk mellan ”det ordinarie undervisningsarbetet och det särskilda 

omsorgs- och utvecklingsarbetet” . Enligt Liljengren (2009) bör samarbete av det slaget 

vara fruktbart och ge nya perspektiv på elevernas situation. 

 

2.5 Socialt utsatta områden 

Begreppet socialt utsatt område är huvudsakligen ett politiskt begrepp, på så sätt att det 

förekommer i politiska och statliga utredningsdokument (Andersson, Bråmå & Hogdal, 

2009). Användningen av begreppet är problematisk på flera sätt. Författarna hävdar att 

det inte finns någon allmänt accepterad vetenskaplig definition av begreppet och att 

själva användningen av det kan bidra till stigmatisering.  

 När ett område eller en stadsdel beskrivs som utsatt betecknas det också indirekt 

som annorlunda. Kanske är detta fenomen relaterat till den ensidighet i tänkandet och de 

misslyckade svenska integrationsåtgärder som författarna riktar kritik emot. Författarna 

menar att politiker tenderar att glömma att segregation är ett relationellt begrepp, med 

polariteteter som exempelvis fattig-rik, hög sysselsättning-arbetslöshet eller 

“svensktäthet”-”svenskgleshet”. Trots att det i själva verket är städer som är segregerade 

menar författarna att politiker endast riktar in sina insatser mot “förlorarna” i 

segregationsprocessen, d.v.s. “segregerade områden” såsom förorter. 

 I en forskningsöversikt över interventioner i “utsatta områden” (Edmark, 2002) 

problematiserar författaren begreppet socialt utsatta områden på liknande sätt som 

författarna ovan. Edmark hävdar dock att det är svårt att hitta ett alternativt begrepp, när 

man i sin forskning fokuserar på områden som benämns som socialt utsatta i det 

offentliga samtalet. I sin beskrivning av utsatta bostadsområden menar hon att 
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begreppet ursprungligen är förknippat med ytterområden, vars befolkning har inkomster 

långt under det genomsnittliga. Vidare hävdar hon att utsatta bostadsområden ibland 

beskrivs som de minst attraktiva av stadens områden. Den låga attraktionskraften är 

förknippad dels med demografiska faktorer, dels till fysisk och “bostadssocial miljö”. 

Hon beskriver att följande faktorer brukar förekomma i beskrivningarna: hög 

omflyttning och ett fysiskt nedslitet område, låg förvärvsfrekvens, högt 

bidragsberoende, höga ohälsotal, isolering samt “svenskgleshet”. 

 Vidare beskriver hon en otrygghet som dels är förknippad med förhöjd 

kriminalitet och dels till förhållanden som segregation och marginalisering. Slutligen 

nämner hon att utsatta bostadsområden är särskilt sårbara för strukturella förändringar, 

såsom förändrad fördelningspolitik. 

3 Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 

Att belysa hur fyra specialpedagoger verksamma på skolor i ett socialt utsatt område 

arbetar hälsofrämjande och förebyggande. 

 

3.2 Frågeställningar  

1. Hur definierar respondenterna hälsofrämjande respektive förebyggande arbete? 

2. Vilka hälsofrämjande respektive specialpedagogiska insatser ägnar sig 

respondenterna åt? 

3.  På vilket sätt utmärker sig respondenternas hälsofrämjande respektive 

förebyggande arbete utmärker sig i jämförelse med “normalutsatta” områden? 

4. Vilka organisatoriska faktorer upplever respondenterna underlättar det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet? 
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4 Tidigare forskning 

Inledningsvis beskrivs en studie som beskriver hur elevhälsan hanterar elever med 

svårigheter. Efter detta följer en redogörelse för en studie om uppfattningar om 

elevhälsans arbete och innebörd bland elevhälsans professioner och lärare. 

Avslutningsvis beskrivs en forskningsöversikt över forskningsläget vad gäller 

specialpedagogers yrkesroller. Studierna i detta avsnitt har valts ut eftersom de har 

frågeställningar som angränsar till dem som finns i föreliggande studie. Undertecknad 

kunde emellertid inte finna några studier med specialpedagogiskt fokus, inriktade på 

socialt utsatta områden.  

4.1. Elevhälsans hanterande av elever med svårigheter 

Säljö och Hjörne (2013) har bedrivit en omfattande empirisk studie på fem olika skolor 

med syftet att beskriva och reflektera över hur elevhälsan hanterar elever med 

svårigheter. Hur beskrivs och tolkas olika svårigheter? Vilka åtgärder vidtas? Vilka 

arbetssätt tillämpas?  

I studien analyseras uteslutande EHT-möten (elevhälsoteamsmöten). Författarna 

motiverar detta med att det är i denna miljö som elevers svårigheter diskuteras publikt 

och kollegialt, samt att det är där man fattar beslut kring hur man ska arbeta. Analysen 

tar en diskursanalytisk ansats där elevhälsoarbetet betraktas som en “språklig 

verksamhet”. Man fokuserar i synnerhet på hur elever “kategoriseras” samt hur 

“narrativ” därmed skapas. Författarna definierar kategorisering som en form av utsagor 

som beskriver och förklarar elever och händelser. Dessa kan t.ex. handla om hur barnet 

lever upp till förväntningar, om neuropsykiatriska termer eller omständigheter kring 

barnet. Således kan en elev beskrivas med ord som “bokstavsbarn, stora sociala problem 

och igångsättningssvårigheter”. Kategoriseringarna i sig anses dock inte intressant 

eftersom deras betydelse bygger på dess sammanhang: vad man menar med en term 

som “bokstavsbarn” kan t.ex. variera i hög grad mellan olika sammanhang och 

personer.  Kategorierna fyller dock en viktig funktion i beskrivningar av elever och 

händelser.   

Utifrån studiens resultat riktar författarna stark kritik mot elevhälsoteamens arbete. 

De beskriver en samtalskultur där problem i allmänhet beskrivs som något som finns 

inuti barnet. Författarna beskriver att elevhälsan brister på så sätt att man alldeles för 

ofta, vid ett tidigt stadium, ger “förklaringar” till varför barnet inte fungerar, och i 

allmänhet väljer bort att konkret beskriva och analysera när och hur ett problem 

uppträder. Förklaringarna beskrivs ofta vara förknippade med elevens 

koncentrationsförmåga, kognitiva funktion, beteende, mognad eller motivation. De kan 

ofta ta formen av vaga beskrivningar av olika drag hos eleven, såsom “udda” eller 

“omogen”. Författarna menar därför att det som är gemensamt för de olika elevärendena 
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tycks handla om svårigheter med att anpassa sig till livet i klassrummet, snarare än 

problem med inlärning. De ser också en samtalskultur där personer utan utbildning i 

diagnostik, ofta på ett oprecist sätt, försöker förklara elevers problem genom att 

kategorisera barnens problem som förknippade med en viss diagnos. Det handlar också 

ofta om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom ADHD. Diagnosen blir 

därmed ett filter genom vilka alla inblandade tolkar olika problem och beteenden.  

Samtalskulturen på EHT-mötena präglat av en strävan mot enighet; i samtalen 

bekräftar man i allmänhet varandras uttalanden och det är mycket sällan som någon 

ifrågasätter eller föreslår vidare granskning av vad som sägs. Särskilt anmärkningsvärt 

är att man inte tycks diskutera lärarens roll i sammanhanget, vad gäller undervisning 

och relation till barnet. Författarna poängterar att man därmed bortser ifrån 

undervisningens roll, vad gäller elevers lärande och utvecklande.  

Vidare kritiseras elevhälsan för att beslut, slutsatser och lösningar inte 

dokumenteras på ett adekvat sätt. På så sätt sker ingen fortlöpande utvärdering av sådant 

som analyser, åtgärder och resultat, man utgår ständigt endast ifrån den aktuella 

situationen. De åtgärdsprogram som utformas tycks inte heller fylla någon egentlig 

funktion, dessa används eller diskuteras sällan.   

Säljö och Hjörne menar också att lärarna inte medverkar i EHT-mötena, vilket 

resulterar i att lärarens roll och klassrumssituationen inte ventileras. Författarna hävdar 

också att man ofta fastnar i ett problemfokuserat tänkande och missar möjligheten att 

tänka positivt med utgångspunkt i hälsofrämjande och förebyggande arbete, och därmed 

fokusera på elevers möjligheter till lärande. Vidare menar man att teamen behöver 

klargöra vad hälsofrämjande insatser innebär för elever, såväl rent generellt som för 

elever i behov av särskilt stöd. Säljö och Hjörne beskriver också att man mycket sällan 

för in kunskap från andra skolor, litteratur eller utvecklingsarbete i arbetet. Vidare 

beskrivs att man inte tycks utnyttja multiprofessionaliteten i elevhälsoteamen, på så sätt 

att företrädare för samtliga yrkeskategorier tycks resonera och kategorisera på ett 

liknande sätt. 

 

4.2 Uppfattningar om elevhälsa, hälsofrämjande och förebyggande 

bland professionella 

Guvå beskriver i en intervjustudie (2013) uppfattningar om elevhälsans arbete och 

innebörd bland elevhälsans professioner samt lärare. Studien genomfördes innan den 

nuvarande skollagen trätt i kraft. Studien visar på enighet bland samtliga 

yrkeskategorier kring att elevhälsan borde arbeta mer med generella insatser än insatser 

inriktade på individuella elever. Alla tycks också vara eniga kring att man i praktiken 

ändå oftast arbetar med just individuella elever.  Man är också överens om att man bör 

arbeta utifrån ett salutogent perspektiv i arbetet. 
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Åsikterna hos personalen inom elevhälsan skiljer sig dock ifrån lärarnas när det 

gäller vilket synsätt man har på det individinriktade arbetet. Elevhälsan intar ett mer 

salutogent perspektiv genom att anse att man ska fokusera på skolans stöd till och runt 

eleven, d.v.s. nätverket kring barnet. Lärarna anses vara den viktigaste resursen i detta 

sammanhang. Insatser kan då exempelvis bestå i handledning till lärarna. Lärarna tycks 

dock anse att det viktiga är att man hjälper eleverna, inte lärarna, och intar därmed mer 

av ett problemfokuserat patogent synsätt.  

Studien visar dessutom att såväl elevhälsa som lärare inte gör någon åtskillnad 

mellan hälsofrämjande och förebyggande arbete, och istället talar om det som om detta 

vore samma sak. Författarna beskriver också att enligt deras studier ses elevhälsan som 

en sista utväg som tas till först efter att lärare, rektor och övriga i arbetslaget utarbetat 

och prövat olika åtgärdsprogram, som inte gett önskvärt resultat. På så sätt involveras 

elevhälsan ofta inte vid arbete med åtgärdsprogram.  

Hattie har bedrivit en omfattande studie (Visible Learning, 2009) vilket är en så 

kallad metaundersökning, som har sammanställt ca 800 forskningsstudier inom 

utbildningsområdet.  Resultat visade att det finns olika faktorer som påverkar elevers 

studieresultat. Hattie benämner det vid ”Collective self-efficacy” vilket beskriver vilka 

påverkans effekter olika faktorer har på elevers studieresultat. I Hatties (2009) forskning 

framgår det bland annat att det är viktigt att skolan och lärare gemensamt har höga 

förväntningar på eleven, samt med gemensamma krafter arbetar för att eleven ska uppnå 

målen. I studien framkommer det också att lärarens roll och dennes relation till eleven 

är en faktor som påverkar elevens studieresultat.   

 

McKinsey & Co (2007) beskriver i rapporten ”How the worlds best performing 

schools come out on top, 2007” gemensamma faktorer, till varför vissa länders 

skolsystem är mer framgångsrika än andra, samt anledningen till varför dessa lyckas nå 

bäst resultat (”better teaching and greater learning”). Rapportens slutsatser och resultat 

visar att kvaliteten på lärarens undervisning var avgörande i arbetet med att förbättra 

resultaten.  Resultatet visade att för att lyckas nå bra resultat behöver läraren själv dock 

vara medveten om kvaliteten på sin undervisning och arbeta motiverat med att utveckla 

och förbättra sin undervisning. Vidare anser McKinsey & Co (2007) att för att en skola 

ska ses som bra, måste alla skolans elever lyckas, till detta behövs det ett skolsystem där 

både lärare och elever stöttas. Kollegial samverkan mellan skolans personal har också 

visat sig vara framgångsfaktorer som varit betydelsefulla för elevers lärande. Slutligen 

menar McKinsey & Co (2007)  att lärare som har höga förväntningar på sitt eget arbete 

och på sina kollegors arbete och som gemensamt arbetar kollegialt med att reflektera 

kring sitt arbete med elever har visat sig vara en betydelsefull faktor för elevers lärande. 
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4.3 Specialpedagogers yrkesroll samt deras typiska arbetsuppgifter 

inom olika delar av skolans verksamheter 

I en forskningsöversikt (Göransson  m.fl. 2015) beskrivs forskningsläget vad gäller 

specialpedagogers yrkesroller. Författarna konkluderar att det finns relativt få 

övergripande studier inom området men att det dagliga praktiska arbetets tycks dikteras 

av kontextuella faktorer.  Nordiska studier indikerar att merparten av arbetstiden 

spenderas åt undervisning av enskilda elever men att handledning, dokumentation och 

rådgivning blivit vanligare sedan 00-talet (ibid.).     

Lindqvist m.fl. (2011) beskriver utifrån en enkätundersökning (n=938) bl.a. hur 

specialpedagoger, speciallärare, lärare, förskollärare samt lärarassistenter anser att 

specialpedagoger ska hjälpa barn med svårigheter. Enkäten utformades av två personer 

med erfarenhet av utvecklingsarbete och undervisning på specialpedagog- och/eller 

lärarprogrammen på två universitet. En majoritet ansåg att specialpedagoger skulle 

arbeta mer individuellt med specialundervisning. Denna åsikt var dock mindre vanlig 

bland specialpedagoger och förskollärare (71,6 - 72.5 %) än bland övrig personal (91.9 - 

94.7 %). Medan 87,1 - 97.5 % av specialpedagogerna, förskollärarna och 

lärarassistenterna ansåg att specialpedagogerna skulle ägna sig åt handledning av 

personal var denna åsikt mindre vanlig bland lärare och speciallärare (64-75%). 

Specialpedagoger (95 %) ansåg oftare än andra yrkeskategorier (45.2–84 %) att 

specialpedagoger skulle spendera sin tid på dokumentation och utvärdering. 

Specialpedagogerna (77.5 %) ansåg också oftare än övriga (45.2 - 60.7 %) att de skulle 

ägna tid åt elevhälsa. Särskilt utmärkande för specialpedagogerna var dock att flertalet 

(77.5%) ansåg att de skulle ägna sig åt skolutveckling medan endast en minoritet bland 

övriga yrkeskategorier var av samma åsikt.  

Göransson m.fl. (2015) har kartlagt specialpedagoger och speciallärares arbete och 

utbildning. Studien baseras på en enkätundersökning, utförd av Statistiska Centralbyrån 

(SCB), riktad till samtliga inom denna population som tagit examen enligt 2001, 2007 

och 2008 års examensordningar (n = 4252). Eftersom svarsfrekvensen var mycket hög 

(75 %) ansåg man sig kunna beräkna resultat för hela populationen. Den statistiska 

felmarginalen angavs inte exakt men beskrevs som “försumbar”. De här redovisade 

resultaten utgår ifrån arbetsuppgifter som ⅔ av respondenterna uppger att de ägnar en 

viss del av sin arbetstid åt, och som man därmed bedömer som utmärkande för 

yrkesrollerna. Det finns med andra ord specialpedagoger och speciallärare som utför 

andra arbetsuppgifter, men dessa uppgifter är dock inget som är kännetecknande för 

deras generella yrkesroller.  

På ett övergripande plan visar resultatet på att det finns vissa arbetsområden som är 

gemensamma för såväl specialpedagoger som speciallärare, samt att det även finns 

gemensamma kännetecken bland yrkesrollerna i form av avsaknad av vissa slags 

arbetsuppgifter(SFS 2007:638). Såväl specialpedagoger som speciallärare ägnar sig åt 
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individuell undervisning eller det som kan beskrivas som specialundervisning i 

“traditionell mening”. Arbetet kännetecknas även av utredningar, åtgärdsprogram och 

dokumentation (Skollagen 2010:800). Vidare ingår även samverkan med 

vårdnadshavare och elevhälsa bland arbetsuppgifterna. I båda yrkesrollerna saknas 

inslag av undervisning i reguljär klass, liksom samverkan med den kommunala 

skolförvaltningen. Det framkommer också vissa övergripande skillnader i yrkesrollerna 

bland specialpedagoger och speciallärare. Specialpedagoger ägnar sig till skillnad från 

speciallärare även åt konsultation och rådgivning till lärarlag, samverkan med 

skolledning samt samverkan med externa parter. I speciallärarrollen ingår mer 

undervisande element, att denna sker i mindre grupper är också kännetecknande för 

rollen. I speciallärarrollen ingår dock, till skillnad från specialpedagogrollen, varken 

rådgivning eller kvalificerade samtal med elevassistenter.  

Författarna kan tentativ också på ett övergripande plan skönja tre olika slags 

yrkesroller, vilka beskrivs som kännetecknade för specialpedagoger inom olika 

yrkesområden. De kallar dessa “undervisande”, “undervisande mångsysslare” 

respektive “rådgivande och samverkande”.  

Den undervisande specialpedagogen arbetar inom särskolan, och ägnar framför allt 

sin tid åt undervisning i mindre grupper. Undervisaren spenderar också viss tid på 

åtgärdsprogram, dokumentation och samverkan med vårdnadshavare. Klientgruppen är 

elever.  

Den undervisande mångsysslaren arbetar inom grundskolan eller gymnasiet, med 

elever som klientgrupp. Mest tid ägnas åt individuell undervisning och undervisning i 

grupp. Något som är unikt för arbete inom gymnasiet är att samtal med enskilda elever 

är något som här utmärker specialpedagogens yrkesroll. Den undervisande 

mångsysslaren ägnar också en viss tid i veckan åt rådgivning av lärare/lärarlag och 

samverkan med elevhälsa, vårdnadshavare och skolledning. 

Den rådgivande och samverkande specialpedagogen arbetar på förskola eller är 

centralt anställda inom kommunen. Klientgruppen är primärt lärare/lärarlag, men även 

skolledning ingår. Här ägnas mest tid åt konsultation, rådgivning och kvalificerade 

samtal, med lärare och lärarlag. En stor del av arbetstiden ägnas också åt utrednings, 

åtgärdsprogram och dokumentation, och en viss tid upptas åt samverkan med 

skolledning, vårdnadshavare och externa partner. Bland gymnasieanställda ägnas också 

viss tid åt samverkan med elevhälsan (Göransson  m.fl. 2015). 
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5 Teoretiska perspektiv 

I detta kapitel kommer jag att belysa olika begrepp utifrån mitt syfte, sett ur olika 

perspektiv. Antonovskys teori om KASAM är relevant för min studie därför att den är 

en teoretisk grundpelare i min undersökning. Inledningsvis beskrivs två perspektiv på 

hälsa och sjukdom, det salutogena synsättet respektive Känsla av sammanhang 

(KASAM). Därpå följer en redogörelse för det sociokulturella perspektivet på mänsklig 

utveckling. Slutligen beskrivs en teoretisk referensram som berör två motsatta sätt att se 

på specialpedagogisk problematik: det kategoriska resp. det relationella perspektivet. 

 

5.1. Det salutogena synsättet och Känsla av sammanhang (KASAM) 

Hälsofrämjande arbete har beskrivits som ett avstamp ifrån ett patogent perspektiv, där 

man istället lägger större vikt vid salutogena faktorer (Guvå, 2014). Ett patogent 

synssätt innebär fokus på sjukdomsalstrande faktorer, medan det salutogena synsättet 

berör faktorer som antingen befrämjar rörelse mot ökad friskhet, eller vidmakthåller det 

friska. Inom det salutogena synsättet utgår man inte från en dikotomi mellan friska och 

sjuka människor, utan ser istället friskhet som en position på ett kontinuum mellan hälsa 

och ohälsa. De båda perspektiven utgör dock inte varandras totala motsatser, eftersom 

man i det salutogena perspektivet tittar på individers totala livssituation och livshistoria. 

Detta innefattar även deras sjukdom (Antonovsky, 1991). Antonovsky beskriver 

personers känsla av sammanhang (KASAM) som en mycket viktig faktor för individers 

hälsa och välmående. Han menar att de individer som upplever en hög grad av KASAM 

inte bara uppvisar hög motståndskraft mot stressorer, utan också förblir friska trots 

påfrestningar. I vilken grad individer upplever KASAM avgörs enligt Antonovsky av i 

vilken utsträckning de upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar. 

Nedan följer en redogörelse för den betydelse Antonovsky lägger i dessa begrepp 

(Antonovsky, 1991):   

● Meningsfullhet berör upplevelsen av mening i de uppgifter och utmaningar man 

står inför. Denna upplevelse beskrivs bl.a. vara förknippad med i vilken grad 

man känner delaktighet i de processer som avgör ens livssituation, samt i vilken 

grad man förmår att ta ansvar för sitt eget handlande. Om man känner mening i 

livet upplever man också att de utmaningar som man utsätts för är värda att 

investera tid och kraft i. 

● Begriplighet berör individers förmåga att förstå och förklara olika företeelser 

Begriplighet skapas bl.a. genom kontinuitet och förutsägbarhet i tillvaron. 

Människan vill kunna förutsäga händelser, och därmed vara förberedd om något 

skulle överraska i vardagen. Man vill även kunna förklara händelser, så att de 

blir begripliga och förståeliga i en meningsfull kontext. 
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● Hanterbarhet berör upplevelsen av att man har tillräckliga resurser för att kunna 

klara av att hantera och möta motgångar i livet. Dessa resurser kan handla om 

ens egna förmågor, såväl som de som besitts av viktiga personer i ens liv 

Antonovsky kallar denna viktiga balans mellan stressorer och resurser för 

belastningsbalans. 

 

Baserat på den föreslagna målsättning för hälsofrämjande arbete som Regeringen lagt 

fram (prop 2001/02:148) är kopplingen mellan KASAM och hälsofrämjande arbete i 

Sverige uppenbar. Faktorer som upplevelse av sammanhang, helhet, delaktighet och 

inflytande betonas, och man menar även att dessa faktorer främjar lärande.  

 

 

5.2 Sociokulturellt perspektiv 

Inom det sociokulturella perspektivet på mänsklig utveckling menar man att mer 

avancerade färdigheter och förmågor utvecklas genom social interaktion (Tharp & 

Gallimore, 1988). Sådana färdigheter och förmågor kan utgöras av att planera en viss 

aktivitet eller att fördela sin uppmärksamhet i samband med en viss uppgift (Göncü & 

Gauvain, i tryck). 

 Den teoretiker som har kommit att ha mest inflytande inom sociokulturell teori 

är den sovjetiske psykologen Lev Vygotsky. Han hävdade att ett barns utveckling inte 

förstås kan enbart utifrån studier av individen, man måste även se till den sociala värld i 

vilken individen har utvecklats. Enligt Vygotsky lär sig barn genom att delta i 

aktiviteter som kräver kommunikativa eller kognitiva funktioner (Tharp & Gallimore, 

1988). Han menade också att lärande ger upphov till en proximal utvecklingszon, en 

potential till att utvecklas som inte hade varit möjlig utan lärandet. Genom stöttning av 

lärare eller klasskamrater, i form av exempelvis ledande frågor, utvecklar barnet sina 

förmågor och kan med tiden självständigt lösa de uppgifter det tidigare endast kunde 

lösa om det fick stöttning (Vygotsky, 1978). Roger Säljö är en svensk teoretiker vars 

studier tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Han har inte enbart 

fokuserat på barns lärande och utveckling utan också bland annat hur elevhälsans arbete 

ser ut och vilka konsekvenser detta arbete får för eleverna. 

 

5.3 Specialpedagogiska perspektiv 

Inom utbildnings- och forskningsmiljöer förekommer en mängd skilda uppfattningar om 

orsaksgrunden till specialpedagogisk problematik.  Förenklat kan dessa dock 

kategoriseras såsom antingen kategoriska eller relationella (Emanuelsson, Persson & 

Rosenqvist, 2001; Nilholm 2007). Företrädare för ett kategoriskt perspektiv menar att 

skolproblem bottnar i brister hos eleven, medan relationella förespråkare menar att 

problemen har att göra med kontextuella faktorer (Nilholm, 2006).  
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 Det kategoriska perspektivet är förknippat med en medicinsk-psykologisk 

modell, där individer förses med en diagnos genom att deras “avvikelser” jämförs med 

vad som anses som normalt. Svårigheter anses bottna i låg begåvning eller 

problematiska hemförhållanden (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Peter 

Haug (1998) framhåller, i likhet med Emanuelsson m.fl. (2001), att det är enklare att ge 

biologiska förklaringsgrunder till skolproblem, än att hitta sociologiska förklaringar. 

Han menar också att det i välfärdsstaten kan anses vara strategiskt att undvika sociala 

förklaringar till problem. Därigenom fritas både föräldrar, skola och politiker från att ha 

bidragit till svårigheterna. Vidare menar Haug (1998) att det biologiska perspektivet i 

många fall är mer accepterat än de perspektiv som omfattar sociala faktorer. 

I det relationella perspektivet är det i stället samspelet mellan personer i läromiljön 

som är avgörande. Fokus riktas här mot hur elevens hela undervisningssituation, sociala 

faktorer samt hur verksamheten har anpassats till elevens behov. Inom det relationella 

perspektivet anses även elevens förutsättningar vara förknippade med relationella 

faktorer. Faktorer i omgivningen avgör, med andra ord, huruvida eleven uppfyller vissa 

på förhand uppfyllda mål (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001).  

 Förenklat så kan kategoriska insatser betecknas som förebyggande, medan 

relationella insatser kan kategoriseras som hälsofrämjande (Guvå, 2013; Nilsson, 2014; 

Höög, 2011). Kategoriska insatser utgår i allmänhet ifrån ett patogent perspektiv och 

fokuserar på specifik problematik, det man anser inte fungerar för eleven. Insatserna är 

främst riktade mot faktorer hos den enskilda eleven som orsakar, upprätthåller eller 

förvärrar problematik.  Man arbetar främst med enskilda elever, men kan också arbeta 

på gruppnivå för att identifiera eller åtgärda vissa specifika problem, såsom exempelvis 

kamratsvårigheter (ibid.). Relationella insatser utgår i huvudsak ifrån ett salutogent 

perspektiv, där man fokuserar på elevers totala livssituation och vill stärka det som 

fungerar.   

 Insatser kan också gå bortom det kategoriska och relationella grundperspektivet 

när problem av mer akut karaktär uppstår (ibid.). Dessa berör enskilda korta insatser där 

specifika problem hos en enskild elev snabbt behöver åtgärdas, oftast utan att frågan 

hunnit följa en fastlagd arbetsgång i enlighet med Skolverkets bestämmelser. Vanliga 

insatser kan gå ut på omedelbara åtgärder efter att en elev kränkts av en annan elev, 

eller efter andra problembeteenden. Undertecknad har valt att beteckna sådana insatser 

som “åtgärdande”. I Tabell 1 sammanfattas kategoriska/förebyggande, 

relationella/hälsofrämjande, respektive åtgärdande insatser. 

Som tidigare nämnts kan hälsofrämjande och förebyggande insatser bedrivas på 

organisations-, grupp eller individnivå. I tabellen motsvarar insatser på organisations- 

eller gruppnivå av “generella insatser”. Modellen utgör endast en grund för analys. 

Verklighetens insatser går sannolikt inte att svartvitt klassificera till en enskild kategori 

i modellen (Guvå, 2013). Det är inte alltid heller lätt att bestämma om man arbetar för 
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hälsa eller mot ohälsa. Kanske människor hellre talar om elevhälsoarbete i termer av 

vad man vill bekämpa, såsom missbruk, än vad man arbetar för (Nilsson, 2014). 

 

Tabell 1 - Förenklad modell av förebyggande, hälsofrämjande resp. “åtgärdande” 

insatser, fritt efter Guvå (2013), Nilsson (2014) och Höög (2011) 

  Förebyggande/kategoriska 

insatser 
Hälsofrämjande/relationella insatser ”Åtgärdande” 

 

 

Fokus och 

kännetecken 

Specifik problematik, elevers 

misslyckanden, symptom eller 

problembeteenden, patologisering 

- faktorer som orsakar, 

upprätthåller eller förvärrar 

problematik ska stävjas    

Elevers totala livssituation, främja rörelse mot 

det friska  

 

skolmiljö, relationer eller pedagogik förklarar 

att problem observeras hos barn   

Enskilda problem 

 

ofta akuta 

 

ofta elever i utsatta 

situationer   

 

 

Generella 

insatser 

(grupp eller 

skolnivå) 

Identifiering av specifik 

problematik; 
Gruppinsatser vid specifik 

problematik 
Specifik problematik kan utgöras 

av exempelvis: 
Tidiga normbrytande beteenden 
Kamratsvårigheter 
Läs- och skrivsvårigheter 

Skolnivå 
Skapa ett gott skolklimat, hög delaktighet, 

goda relationer. god lärandemiljö som 

utvecklar elevernas självförtroende, 

självkänsla och ”KASAM” 
Gruppnivå 
stödjande grupprocesser byggda på relationer, 

värderingar och normer, ofta i grupper av 

elever med sårbarhet av något slag 

          - 

 

 

Särskilda 

insatser till 

enskilda 

 

Individuella interventioner, 

fokusera på svårigheter eller 

problem 
 

Utredningar med frågeställning 

om eleven är i behov av särskilt 

stöd såsom: Åtgärdsprogram; 

särskola; anmälan till socialtjänst, 

t.ex. vid misstanke om att barn far 

illa 

Individuella interventioner fokuserade på 

rörelse mot det friska, stärker det som fungerar  

 

Holistiska åtgärdsprogram i samarbete med 

lärare / arbetslag 

 

Handledning/konsultation åt lärare/arbetslag 

Liknar behandling 

Uppmärksamma utsatta 

elever 

i ”olika svårigheter” 

Elevhälsans roll har här 

en strategisk roll som 

kompletterar 

pedagogiken 
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6 Metod 

Under den här rubriken redovisar jag hur studien har genomförts samt grunden till 

metodologiska val. Inledningsvis beskrivs vad som kännetecknar kvalitativ, respektive 

kvantitativ forskning, samt anledningen till att en kvalitativ metod har valts. Därefter 

redogörs för den hermeneutiska filosofin och hur den använts i föreliggande studie. 

Därpå beskrivs den kvalitativa intervjumetod som använts, samt skäl till varför just 

denna metod använts. Efter detta följer en beskrivning av urvalsmetoden. Senare 

beskrivs vilka verktyg som använts i föreliggande studie. Vidare följer en kort 

beskrivning av forskningsetiska aspekter och hänsynstaganden. Detta följs av en 

redogörelse av proceduren för datainsamlingen. Sammanfattningsvis följer en 

framställning av hur insamlad data analyserats och tolkats. Avslutningsvis beskrivs 

begreppen reliabilitet, validitet, trovärdighet och generaliserbarhet.  

 

 

6.1 Kvalitativ och kvantitativ metod  

Empirism är en filosofisk term som beskriver en teoretisk ansats där upplevelsen ses 

som grunden till kunskap. I forskningssammanhang innebär begreppet “empirisk” att 

något är baserat på den direkta upplevelsen av världen eller det observerbara. En 

empirisk frågeställning besvaras genom insamling av observerbar information, snarare 

än att man t.ex. argumenterar utifrån vissa principer. I forskningssammanhang används 

begreppet data för denna observerbara information (Punch, 2014).  Vid utövandet av 

empirisk forskning samlar man in data, utarbetar teorier och testat dessa teorier genom 

ytterligare insamling av data. Empirisk forskning kan klassificeras som antingen 

kvalitativ eller kvantitativ men det förekommer också forskningsmetoder där kvalitativ 

och kvantitativ metodik kombineras. Inom kvantitativ forskning hanteras data i form av 

numeriska värden medan man i kvalitativ forskning behandlar data som inte utgörs av 

numerisk information. Det senare innebär oftast att insamlad data är i form av ord, från 

exempelvis intervjuer, men kvalitativa data kan också exempelvis härröra från 

observationer (Ahrne & Svensson, 2011).   

Ytterligare en bidragande faktor till huruvida forskning kan betecknas som 

kvantitativ eller kvalitativ är vilken analysmetod som använts. En och samma 

datainsamlingsmetod kan frambringa olika typer av data, såväl kvalitativa som 

kvantitativa. Vidare kan data som insamlats med en och samma metod analyseras 

antingen kvalitativt eller kvantitativt. En kvantitativ analys av intervjudata kan bestå i 

att räkna förekomsten av ett visst ord medan en kvalitativ analys av samma data kan 

bestå i att klargöra vilka ord som använts och vilken betydelse dessa har för de 

intervjuade (ibid.).  
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I föreliggande studie används kvalitativa datainsamlings- och analysmetoder. Detta dels 

eftersom forskningsfrågorna inte bedöms möjliggöra för det som Ahrne & Svensson 

(2011) beskriver som en meningsfull kvantitativ datainsamling, och dels för att valda 

kvalitativa metoder möjliggör för att på ett detaljerat sätt undersöka intervjupersoners 

beskrivningar av sina arbetsmetoder. 

 

6.2 Hermeneutik 

Hermeneutik är en vetenskapstradition som, utifrån ordets ursprungliga betydelse, kan 

definieras som tolkningslära. Inom hermeneutiken strävar man efter förståelse för en 

text genom tolkning av dess mening och innebörd (Langemar, 2008). Den moderna 

hermeneutiken har även kommit att innefatta tolkning av diskurser och handlingar 

(Kvale, 1997). 

I forskningsintervjun sker en muntlig kommunikation där olika diskurser 

framträder, diskurserna överförs därefter till textform, för att slutligen tolkas. Inom 

intervjuforskning är den moderna hermeneutiken därför av särskild relevans, eftersom 

den skapar förståelse, inte bara för själva tolkningen av den transkriberade texten utan 

även för den dialog som ligger till grund för denna text (Kvale, 1997).  En hermeneutisk 

tolkning av mening sker i enlighet med den så kallade hermeneutiska cirkeln; initialt 

tolkas delarna i en helhet utifrån helhetens mening, men helhetens mening kan sedan 

komma att förändras av meningen hos de enskilda delarna, vilket i sin tur återigen kan 

förändra meningen hos helheten o.s.v. Tolkningen är därmed i princip en oändlig 

process, där man för varje steg når djupare förståelse. I praktiken upphör emellertid 

tolkningen när delarna bildar en logiskt sammanhållen helhet.  

I föreliggande arbete har den hermeneutiska filosofin fungerat vägledande i 

samband med genomförande av intervjuer samt tolkning av den transkriberade texten. 

 

6.3 Kvalitativ intervju  

En kvalitativ intervju syftar till att generera beskrivningar av respondenternas livsvärld 

för att uttolka de beskrivna fenomenens mening (Kvale, 2009). Under intervjun strävar 

intervjuaren efter att förstå innebörden av vad den tillfrågade svarar på dennes frågor. 

 En variant av kvalitativ intervju är den semistrukturerade intervjun, vilken delvis kan 

liknas vid ett vardagssamtal (Kvale, 2009). Den semistrukturerade intervjun möjliggör, 

till skillnad från en strukturerad intervju, för förändringar vad det gäller frågornas form 

och ordningsföljd. Vid semistrukturerade intervjuer används en intervjuguide med olika 

teman. Denna kan även innehålla förslag på frågor (ibid.). De olika teman som beskrivs 

i guiden formuleras utifrån de forskningsfrågor som studien vill belysa.  

Under datainsamlingen användes en semistrukturerad intervju, i enlighet med 

Kvales beskrivningar (ibid.). Intervjuguiden finns med som bilaga A. 
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 Den semistrukturerade intervjun ger en bra balans mellan struktur och flexibilitet i 

samtalet. Jag bedömer att en ostrukturerad intervju hade inneburit en risk för att 

samtliga frågeställningar inte diskuterats, medan en strukturerad intervju hade medfört 

att respondenterna fått för lite utrymme till att framföra tankegångar som låg utanför de 

på förhand bestämda frågorna. 

 

6.4 Urval  

Sammanlagt deltog fyra kvinnliga specialpedagoger i studien. Samtliga av dessa var vid 

intervjutillfällena yrkesverksamma inom skolans verksamhet och har en flerårig 

erfarenhet av att arbeta i en mångkulturell skola. Förhoppningen var till en början att 

genomföra ett strategiskt urval (Trost, 2010), genom att finna informanter med skiftande 

yrkeserfarenheter, utbildningsbakgrund, kön respektive erfarenhet av arbete inom 

stadsdelen. Syftet med strategiska urval är att få en så heterogen grupp som möjligt, för 

att kunna skildra bredden i upplevelserna av ett visst fenomen (Kvale, 2009). 

Andelen manliga specialpedagoger inom stadsdelen var mycket låg, vilket 

resulterade i att några manliga informanter inte kunde inkluderas i studien. Av 

bekvämlighetsskäl tillfrågades dessutom endast informanter som arbetade i samma 

stadsdel som undertecknad vid datainsamlingstillfället.  

Samtliga tillfrågade personer som kunde delta inkluderades i studien. De 

tillfrågades ålder, utbildningsbakgrund och antal år inom yrket framgår i resultatdelen. 

Heterogeniteten i gruppen bedömdes som acceptabel, med undantag för bristen på män. 

Således bedöms urvalet som ett bekvämlighetsurval, variationen bland respondenterna 

hade dock bedömts som tillräcklig för att urvalet skulle kunna betecknas som ett 

strategiskt om en man kunnat medverka. Undertecknad har träffat samtliga informanter 

ett fåtal gånger i yrkessammanhang, dock i grupp och under formella omständigheter. 

Samtliga tillfrågade arbetar i en av Sveriges största städer i en och samma stadsdel men 

på olika skolor. Informanterna som grupp arbetar med elever i samtliga läsår, från 

förskoleklass t.o.m. årskurs 9. 

  

6.5  Informanternas bakgrund 

Inledningsvis beskrivs informanternas bakgrund. Fyra specialpedagoger deltar i studien. 

Samtliga är delaktiga i ett specialpedagogiskt nätverk, inom den stadsdel där 

datainsamlingen skett. För att underlätta läsbarheten i föreliggande arbete benämns 

varje deltagare utifrån sin huvudsakliga funktion på sin nuvarande arbetsplats. 

Benämningarna kan vara något missvisande, men ger en generell bild av informanternas 

bakgrund och nuvarande arbetsuppgifter. Nedan följer dock en preciserande beskrivning 

av varje informants bakgrund. 
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Utredaren 

Utredaren har arbetat i 10 år som specialpedagog och arbetar med utredningar inom tal 

och språkområdet, handledning m.m. Hon är i grunden lågstadielärare och arbetar i låg- 

och mellanstadiet. Utredarens yrkesroll består dels av enskilt stödjande 

specialpedagogiskt arbete med elever, dels beställda utredningar inom tal 

språkstörningar. Utredaren ingår i ett specialistteam, där hon arbetar på ett flertal skolor 

i stadsdelen. 

 

Nätverksledaren 

Den respondent som benämns som Nätverksledaren har arbetat som specialpedagog i 15 

år. Hon är grundutbildad till förskollärare, men är anställd på stadsdelsförvaltningen och 

arbetar organisatoriskt med vidareutveckling och fortbildning inom skola och 

barnomsorg. 

 

Lågstadiepedagogen 

Lågstadiepedagogen är grundutbildad till förskollärare. Hon arbetar som specialpedagog 

sedan 2 år tillbaka. Hon är i grunden förskollärare, och arbetar i förskoleklass och i 

lågstadiet. 

  

Ungdomspedagogen 

Ungdomspedagogen har arbetat 3 år som specialpedagog. Hon är i grunden 

förskollärare och arbetar i mellan- och högstadiet. 

 

6.5 Verktyg  

Papper och penna användes i samband med intervjuerna.  Även det som inte direkt 

uttalades, såsom tonfall, kroppsspråk samt undertecknads subjektiva upplevelse av 

situationen nedtecknades.  

 

6.6 Forskningsetiska aspekter 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) har fungerat 

vägledande i planering och genomförande av den aktuella studien. Dessa principer utgör 

normer för hur för forskare bör förhålla sig gentemot forskningsdeltagare för att skydda 

dessa mot ”otillbörlig insyn, t.ex. i sina livsförhållanden” respektive ”psykisk eller 

fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning”. Rådet ställer fyra huvudkrav på forskning, 

vilka här kommer att beskrivas i korta ordalag. Informationskravet innebär att 

deltagarna skall informeras om studiens syfte. Samtyckeskravet bygger på att 

studiedeltagarna ges rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet ställer krav på att alla uppgifter om forskningsdeltagarna skall 
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ges största möjliga konfidentialitet och att alla personuppgifter skall förvaras på ett 

säkert sätt så att inga obehöriga kan komma åt dem. Nyttjandekravet innebär att alla 

data som berör enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. 

I föreliggande studie har Informationskravet och Samtyckskravet tillgodosetts 

genom muntlig och skriftlig information till respondenterna, med information om 

studien, dess syfte och om respondenternas rätt att själva bestämma om sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet har tillgodosetts genom att information som kan röja 

respondenternas identitet inte har redovisas. Detta har i några fall inneburit att 

källhänvisningar till statistik som beskriver den stadsdel där studien genomförts har 

behövts utelämnas. Inga personliga uppgifter om respondenterna har sparats. 

Nyttjandekravet har uppfyllts genom att ingen annan än undertecknad har haft tillgång 

till datamaterialet.   

 

6.7 Procedur 

Studien genomfördes i en större svensk stad i en stadsdel där många elever riskerar att 

inte nå kunskapsmålen. För att hitta respondenter kontaktades samtliga 

specialpedagoger i det specialpedagogiska nätverket i stadsdelen via e-post, med en 

förfrågan att delta i undersökningen. Förfrågan finns med som bilaga A. De 

respondenter som snabbast svarade på min förfrågan, kontaktades därefter via telefon, 

för inbokning av intervju. I samband med den första telefonkontakten informerades 

specialpedagogerna om studiens syfte, metod samt forskningsetiska riktlinjer. Ett 

missivbrev innehållande information om dessa riktlinjer skickades även ut innan 

datainsamlingen påbörjades (se bilaga B). Intervjuerna genomfördes på lugnast möjliga 

plats på informanternas egna arbetsplatser. Varje intervju tog mellan en timme och en 

och en halv timme att genomföra. Under samtalen antecknades intervjupersonernas svar 

i en strävan att fånga dessa så ordagrant som möjligt. Dessutom fördes anteckningar 

över andra aspekter av intervjusituationen än det som förmedlades direkt i ord, såsom 

exempelvis pauser, gester och tonfall. 

 

6.8 Innehållsanalys av intervjuer 

Analysen av datamaterialet genomfördes med hjälp av så kallad meningskoncentration, 

en metod som lämpar sig vid analys av större, ofta komplexa, intervjutexter. Texten 

delas initialt in i ”naturliga meningsenheter”, vilka därefter koncentreras till ”centrala 

teman”. Meningskoncentration kan tillämpas vid ett flertal olika kvalitativa 

forskningsapproacher, däribland den fenomenologiska (Kvale, 1997). Dessutom har 

hermeneutiska tankegångar varit ett rättesnöre under analysen, i ett försök att skapa 

djupare förståelse för det sagda. Under Analys analyseras även empirin utifrån 

teoretiska perspektiv på specialpedagogik, vilka beskrivits under Teori. 
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6.9 Reliabilitet, validitet, trovärdighet och generaliserbarhet 

Inom kvalitativ forskning berör begreppet validitet forskningsprocessens samtliga delar, 

och i vilken grad dessa är giltiga och relevanta i relation till frågeställningen. För att en 

kvalitativ studie ska kunna betecknas som valid, ska det även finnas en röd tråd mellan 

forskningsprocessens delar (Harboe, 2013). Reliabilitet berör i vilken grad data är 

tillförlitliga; om man kan lita på insamlade data (Harboe, 2013).  

Kvalitativa forskare använder sällan begreppet reliabilitet eftersom reliabilitet och 

validitet ofta är sammanlänkade i kvalitativa studier. Istället får begreppet validitet ofta 

en vidare betydelse (Patel & Davidson, 2003). Inom kvantitativa studier berör 

reliabiliteten i en studie mätredskapens tillförlitlighet, och huruvida samma data erhålls 

vid upprepade mätningar (Harboe, 2013). I samband med kvalitativa studier behöver 

dock erhållandet av olika data vid upprepade mätningar inte nödvändigtvis tolkas som 

tecken på låg reliabilitet. Här betonas istället att man fångar det unika i situationen 

(Patel & Davidson, 2003). 

Ahrne och Svensson (2011) betonar att trovärdighet är särskilt viktigt vid 

kvalitativa studier, och beskriver olika sätt att skapa detta. Författarna nämner tre 

komponenter som de anser särskilt viktiga för att skapa trovärdighet: transparens, 

triangulering och att återkoppla till fältet. Transparens berör huruvida en studie är 

möjlig att granska kritiskt, genom att forskningsprocessen beskrivits med tillräcklig 

noggrannhet. Triangulering uppnås genom att flera olika forskare, 

datainsamlingsmetoder eller teorier används för att beskriva ett fenomen från olika håll. 

Om olika metoder ger liknande resultat så kan detta öka studiens trovärdighet. 

Författarna menar också att generaliserbarhet kan öka trovärdigheten och listar olika 

typer av generalisering, vad gäller kvalitativa studier. Dessa berör huruvida resultaten 

går att överföra till andra personer, verksamheter, sociala kontexter, tidsperioder, 

kulturer. Vidare beskrivs så kallad teoretisk generalisering, vilket innebär att en studies 

resultat ställs i relation till en teori eller generella begrepp.  
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7 Resultat  
Nedan följer resultatet av innehållsanalysen av de transkriberade intervjuerna. Centrala 

teman redovisas, sammanfattas och kommenteras. Resultaten redovisas under fyra 

sammanfattande rubriker, som utgår ifrån forskningsfrågorna. 

 

7.2 Hälsofrämjande 

7.2.1 Begreppet hälsofrämjande 

Intervjupersonernas egna definitioner av begreppet hälsofrämjande arbete är något 

uppdelad. Lågstadiepedagogens och Ungdomspedagogens definitioner utgår ifrån att 

man samtalar om hälsa i undervisningen, på såväl grupp som individnivå. Utredaren 

tycks anse att hälsofrämjande är synonymt med “dagliga promenader”. Nätverksledaren 

menar att hälsofrämjande arbete är förknippat med alla barns rätt till trygghet och hälsa, 

samt jämlikhet vad gäller elevers tillgång till resurser. Hon menar att målet med arbetet 

är att barnen ska leva länge och hälsosamt. Nätverksledaren är den enda som påtalar 

skolans likvärdighet vad det gäller tillgång till hälsofrämjande resurser på skolan, vilket 

kan tolkas som elevers tillgång till Elevhälsa. 

 

-”[hälsofrämjande betyder för mig att] fördela resurser jämnt mellan barn så att alla 

barn lever långt och hälsosamt(...) och alla barns rätt till trygghet och hälsa” - 

Nätverksledaren 

 

7.2.2 Hälsofrämjande insatser i praktiken  

Intervjupersonerna tycks skilja sig åt, i ganska stor utsträckning, i hur de bedriver 

hälsofrämjande arbete. Lågstadiepedagogen och Ungdomspedagogen beskriver olika 

slags kontakter med övrig personal i Elevhälsan, för att få kännedom om elevers hela 

situation. Utredaren och Nätverksledaren uppger att de arbetar utifrån olika projekt; med 

promenader respektive ett projekt baserat på generella insatser som fungerar 

hälsofrämjande genom att skapa trygghet i klassrummet. Lågstadiepedagogen berättar 

att hon sprider kunskap om nyttan av kost och motion. Både Lågstadiepedagogen och 

Ungdomspedagogen nämner också individuella samtal med elever, den senare berättar 

”att sådana samtal ibland initieras på grund av oro för den individuella eleven, men 

även kunde gå ut på att diskutera värdegrund eller att höja elevernas motivation” 

 

7.2.3 Fördelar med hälsofrämjande insatser 

Utredaren och Nätverksledaren menar att en av fördelarna med det hälsofrämjande 

arbetet är att barnen håller sig friska. Utredaren och Lågstadiepedagogen förefaller 

relativt överens kring att hälsofrämjande arbete underlättar lärandet.  
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”Man mätte inte barnens kondition under de dagliga promenaderna, men det gavs 

tydliga resultat i form av emotionella och språkliga vinster som märktes tydligt av inne i 

klassrummen.” – Utredaren 

 

Utredaren och Ungdomspedagogen menar att hälsofrämjande insatser skapar mer aktiva 

barn. Lågstadiepedagogen hävdar att arbetet leder till att eleverna blir friskare, gladare 

och att deras koncentration förbättras. Nätverksledaren menar att arbetet kan innebära 

att eleverna får tillgång till en bra skollunch, vilket hon anser har många hälsorelaterade 

fördelar. Lågstadiepedagogen uppger att en ökad medvetenhet om kostens och sömnens 

betydelse resulterar i ökad ork och självkännedom, vilket även ger sociala fördelar.  

  

7.2.4 Svårigheter relaterade till hälsofrämjande insatser  

Utredaren och Ungdomspedagogen tar upp behovet av drivande personer för att få all 

personal att arbeta gemensamt som ett möjligt hinder för hälsofrämjande arbete.  

 

”Någon måste vara drivande och dra gruppen mot gemensamma mål” – Utredaren 

”Det är lättare om det finns någon i arbetslaget som är positiv till förändringar och 

som kan hjälpa till att föra arbetsgruppen framåt”-Ungdomspedagogen 

 

Utredaren menar också att många elever lever segregerat vilket kan försvåra arbetet på 

flera sätt. Nätverksledaren anser att själva implementeringen av hälsofrämjande insatser 

är en svårighet i sig. Lågstadiepedagogen nämner svårigheter med att få stöd av 

föräldrar och lärare i arbetet. Ungdomspedagogen nämner att arbetet ställer stora krav 

på samarbete mellan berörda parter samt att lärarna inte anser sig ha tid till sådant 

arbete. 

 

7.3 Förebyggande  

7.3.1 Begreppet förebyggande 

Nätverksledaren, Lågstadiepedagogen och Ungdomspedagogen tycks vara 

samstämmiga kring att förebyggande arbete handlar om att upptäcka svårigheter vid rätt 

tidpunkt. Utredaren menar däremot att sådant arbete handlar om att man utgår ifrån 

barnets utvecklingsnivå i samband med undervisning och insatser.  Utredaren och 

Lågstadiepedagogens definitioner samstämmer relativt väl. Båda betonar att 

förebyggande handlar om att “förbättra” eller “underlätta” för eleverna. De betonar 

också att förebyggande arbete möjliggörs genom god kunskap om avvikelser och 

funktionshinder bland personalen. Utredaren menar att viktiga komponenter i detta 

arbete är att man kan arbeta motiverande, samt att man har tillgång till lugn och 

intresserad personal som behärskar och kan vidareförmedla det svenska språket. I 

Nätverksledarens redogörelse för begreppet nämns vikten av att personalen ges visst 
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utrymme till att anpassa verksamheten efter barnets behov. Lågstadiepedagogen menar 

att bra samarbete mellan skolhälsa och övrig personal ingår i förebyggande arbete. Även 

Ungdomspedagogen nämner samarbete, men menar här samarbete med personer i 

närmiljön, såsom föreningslivet. 

7.3.2 Förebyggande insatser i praktiken  

Vad gäller insatser betonar samtliga respondenterna att de verkar för att hitta arbetssätt 

där man utgår ifrån elevens utvecklingsnivå eller särskilda behov. 

”Det är allra viktigaste är att se var barnet befinner sig i sin kunskapsutveckling, och 

arbeta utifrån elevens behov och förutsättningar till lärande” – Utredaren 

Utredaren nämner också att hon arbetar förebyggande genom att: sträva efter att alltid se 

elevernas hela situation; “stöttning” av eleverna; låta eleverna vara delaktiga; 

deltagande i planering av undervisning; handleda lärarna samt genom att värna om 

samarbete mellan lärare. Nätverksledaren berättar om att hon tidigare har utformat 

arbetsmaterial till lärare och elever med målet att förbättra arbetsklimat och bekämpa 

mobbing, och att hon värnar om samarbete mellan skola och hem.  Lågstadiepedagogen 

beskriver att hon arbetar förebyggande genom att eliminera inlärningshinder kring 

elever, uppföljning av insatser, miljöanpassningar, utredning av enskilda elevers 

historik från förskolan för att hitta tidigare fungerande strategier, egen fortbildning 

genom handledning av skolpsykolog, att hon värnar om att elevhälsoteamens 

kompetenser utnyttjas och att hon värnar om en positiv gemensam syn på elever och 

elevarbete inom personalen. Ungdomspedagogen beskriver att hon tillämpar 

förebyggande insatser genom: observationer; kontakt med elever; “mingel”; kontakt 

med all personal på skolan och inom Elevhälsan för att tidigt få kännedom om elever i 

ev. behov av extra stöd och stöttning; positivt bemötande; att utgå ifrån elevens 

utvecklingsnivå; en särskild fokus på språk och kommunikation. 

 

7.3.3 Fördelar med förebyggande arbete 

Två av fyra intervjuade personer, menar att förebyggande arbete på olika sätt kan 

underlätta lärande. Utredaren menar att detta hänger ihop med arbete med tal och språk, 

vilket kan hjälpa elever att klara sig i samhället. Nätverksledaren anser att förebyggande 

arbete förhindrar mobbing. Lågstadiepedagogen menar att om man samarbetar kring 

eleven i det förebyggande arbetet kan man vinna viktig information om dennes mående 

och sociala omständigheter. Vidare menar hon att det kan leda till att personalen arbetar 

enligt en gemensam strategi för att hjälpa en elev. Ungdomspedagogen menar att 

förebyggande arbete kan leda till att svårigheter upptäcks och åtgärdas tidigt, vilket 

besparar barnet lidande och ger mer tid åt skolan att åtgärda problem innan hindren 

hinner växa sig större.  
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“Didaktiken i undervisningen har stor betydelse i det förebyggande arbetet. 

Förebyggande arbete handlar om (…) det hörs på ordet, att bygga något före det 

händer. Verksamheten ska anpassa sig till eleverna och inte tvärtom”- Nätverksledaren 

 

7.3.4 Svårigheter relaterade till förebyggande arbete 

Utredaren och Nätverksledaren nämner svårigheter vad gäller samarbetet med 

ämneslärare som hinder för förebyggande arbete.  Både Utredaren och 

Lågstadiepedagogen menar att bristande svenskakunskaper hos lärare och arbetslag 

försvårar för elever att klara sig i skolan och samhället.  

 

”I stadsdelen har vi problem med att rekrytera svensktalande personal inom både 

förskolan och skolan, med svenska som modersmål. Det, samt mot den bakgrunden att 

många barn lever i språktorftiga miljöer, ger ett helhetsperspektiv på barns bristande 

svenskakunskaper. Språket är det allra viktigaste” - Utredaren 

 

Utredaren tar upp ett flertal hinder: att man inte uppmärksammar misstänkta svårigheter 

tillräckligt tidigt, bristande språkkunskaper hos pedagoger, att beslutsfattare med 

bristande kompetens har en övertro på simpla eller snabba lösningar, samt att man inte 

får möjlighet att arbeta långsiktigt. Nätverksledaren upplever att ämneslärarna ibland 

uttrycker en ovilja till att pröva nya eller “annorlunda” insatser, samt att ämneslärarna 

inte ges tid till att reflektera kring sina arbetssätt i mötet med enskilda eller grupper av 

elever. Lågstadiepedagogen nämner stigmat som olika former av diagnoser kan 

medföra. Ungdomspedagogen tar upp svårigheter relaterade till ämneslärarna, deras 

arbetsbelastning, samt att de inte anser sig ha tid till att dokumentera misstänka 

svårigheter, så att dessa ofta hinner växa sig onödigt stora. Hon tycker också att 

atmosfären i arbetslagen på skolorna inte är tillräckligt stödjande. 

7.4 Särskilda arbetssätt och utmaningar relaterade till socialt utsatta 

områden 

“Allt man gör, gör man för att göra det lite bättre, men vi har inte skapat det”  

 – Nätverksledaren 

Lågstadiepedagogen och Ungdomspedagogen betonar att språksvårigheter kräver större 

grad av tydlighet i kommunikation med föräldrar i socialt utsatta områden. Utredaren 

belyser svårigheterna med att personal på förskolan inte sällan har bristande svenska 

kunskaper, vilket på sikt kan ha betydelse för barns språkutveckling. Ett problem 

relaterat till detta är att det inte helt sällan uppkommer svårigheter i att få tag på tolkar 

med tillräcklig förståelse för specialpedagogisk problematik, för att missförstånd ska 
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kunna undvikas. Såväl Utredaren som Ungdomspedagogen menar också att det är 

vanligare att föräldrar i utsatta områden känner skuld och skam när svårigheter påvisats 

hos deras barn, vilket bl.a. kan medföra att de i högre grad ställer sig negativa till 

särskilda stödinsatser, en form av förnekelse. I övrigt skiljer sig svaren i hög grad.  

Utredaren menar att i rikare områden är föräldrar mer krävande vad gäller insatser, 

föräldrarna kan ofta ha ont om tid men kan då döva sitt samvete med att köpa tjänster 

som t ex läxhjälp. I fattigare områden kan bristande svenskakunskaper innebära olika 

utmaningar, föräldrarna har t.ex. svårare för att företräda sina barn, eller hjälpa dem 

med vissa läxor.  

Nätverksledaren menar att personalen i fattigare områden har lägre utbildningsnivå, 

och kortare erfarenhet inom området, vilket innebär större svårigheter med att 

implementera insatser. Detta beskrivs vara relaterat till att mycket personal flyttar till 

mindre utsatta områden, efter att de börjat bygga på sin kompetens och erfarenhet. Hon 

menar också att det i fattigare områden inte finns tillgång till tillräckligt kompetent 

personal för de eleverna med allra störst behov av stöd.  

Lågstadiepedagogen nämner att stora kulturella skillnader ställer högre krav på 

samarbete med föräldrarna då man har olika syn på saker som studieteknik, vikten av 

utbildning, och skuld/skam över avvikelser/svårigheter. Hon beskriver samtidigt att hon 

i högre grad utgår ifrån erfarenheter och bakgrund i undervisningen med utlandsfödda 

men att detta är något som kräver mer tid.  

Ungdomspedagogen menar på att i de socialt utsatta områdena ställer högre krav på 

att personalen har täta kontakter med föräldrar, att de utlandsföddas erfarenheter utgör 

en tillgång i undervisningen, att man i socialt utsatta områden får hantera en högre grad 

av känslouttryck och gör mycket fler “brandkårsutryckningar” och att arbetet i dessa 

områden både utgör större utmaningar och större glädje” 

”Alltför ofta är dagens agenda planerad med saker som ska utföras, men så händer det 

oförutsedda saker så all planering kastas om och bara det allra viktigaste blir gjort”- 

Ungdomspedagogen 

 

7.5 Organisatoriska faktorer i relation till hälsofrämjande och 

förebyggande arbete 

Nätverksledaren och Lågstadiepedagogen nämner stabilitet i styrningen av 

organisationen som viktig. I övrigt skiljer sig personerna i sina svar.  

Utredaren förefaller först ovillig att besvara frågan men nämner sedan samarbete 

med “fritidslivet” där elever får prova nya saker. Nätverksledaren förefaller osäker men 

nämner att hennes kommande utbildningsprojekt eventuellt kan underlätta. Vidare 

nämner hon gruppinsatser i form av hjälp med läxläsning, vikten av att insatser följs upp 
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samt att det är av stor betydelse att lärare ges tid till reflektion över sitt arbete. Hon 

betonar också chefernas roll - att de har adekvat utbildning samt att dessa skapar en 

lokal plan över hälsofrämjande och förebyggande insatser. Lågstadiepedagogen nämner 

vikten av att man får möjlighet att hjälpa elever efter behov utan dröjsmål, att 

specialpedagogernas kompetens höjs, att man får möjlighet att tillvarata elevernas syn 

på lärande samt att det ges utrymme till gymnastik och dans. Ungdomspedagogen 

betonar egenskaper hos rektorer såsom: kunskap, förståelse, långsiktighet och mod.  

Hon tycker också att det är viktigt att lärare ges förändringsmandat att göra vissa 

anpassningar i schemat, att man uppmuntrar och visar positiva förväntningar gentemot 

lärarna, att man uppmuntrar kontakter med vårdnadshavare snarare än det motsatta, att 

elevernas önskemål om utveckling kan tas tillvara på, att organisationen är positivt 

inställd till förändring samt att skolan om möjligt ges mandat för att bestämma 

ordningsregler som ger studiero. 

 

8 Analys 

Undersökningen utgick från syftet som besvarades med hjälp av respondenter och 

litteraturstudier. Min roll var att spegla resultat utifrån den bild som respondenterna 

beskrev i sina intervjuer och förena deras svar med adekvat forskning. 

 

8.1 Känsla av sammanhang (KASAM) 

Avslutningsvis var syftet med mitt arbete att belysa hur specialpedagoger som är 

verksamma på skolor i socialt utsatta områden arbetar förebyggande och 

hälsofrämjande. Resultatet kan ses som en bild i vilken respondenterna skildrar sina 

tankar kring förebyggande och hälsofrämjande arbete framträder . Resultatet utgår ifrån 

bakgrunden och två perspektiv: det salutogena synsättet resp. en Känsla av 

sammanhang (KASAM) och det sociokulturella perspektivet på mänsklig utveckling. 

Den teoretiska referensramen som har antagits i denna specialpedagogiska studie är det 

kategoriska respektive det relationella perspektivet. 

Min tolkning av resultatet är att ingen av respondenterna uttryckligen uppger att de 

arbetar aktivt med elevernas Känsla av sammanhang (KASAM). Många av de 

arbetsmetoder och synsätt som specialpedagogerna beskriver kan dock förstås i termer 

av KASAM, och dess delkomponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Nedan följer en analys av studiens resultat utifrån KASAM, där varje delkomponent av 

KASAM redovisas under en separat rubrik. Det sammantagna resultatet indikerar att 

respondenternas hälsofrämjande och förebyggande arbete ofta kan anses vara inriktat på 

KASAM. Man tycks vara särskilt inriktad på området hanterbarhet, vilket möjligen kan 

tänkas vara relaterat till specialpedagogens yrkesroll. 
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8.1.1 Hanterbarhet  

Analysen utgår ifrån Antonovskys definition av begreppet hanterbarhet.  Begreppet har 

beskrivits ingående under Teoretiska perspektiv. Kortfattat berör begreppet i vilken grad 

individer upplever att de inre och yttre resurser som finns tillgängliga för dem är 

tillräckliga för att de ska uppleva att de kan hantera omvärldens krav. Samtliga 

respondenter uttrycker att de i förebyggande insatser dagligen arbetar aktivt för att 

arbetet ska utgå från elevens utvecklingsnivå, autonomi eller särskilda behov. Detta kan 

tolkas som en metod för att för att göra tillvaron mer hanterbar för elever. Om man inte 

tar hänsyn till individers särskilda behov eller utvecklingsnivå finns risken att det ställs 

högre krav på dem än de klarar av att hantera (Antonovsky, 1991).  

Lågstadiepedagogen och Ungdomspedagogens tycks mena att skolan måste göras 

begriplig för att eleverna ska kunna hantera den. De förordar att elevernas uppgifter ska 

tydliggöras för elever och föräldrar, exempelvis med hjälp av gemensamma mål. Vidare 

betonar de båda att det är viktigt att personalen är påläst och kunnig i sina ämnen; detta 

för att skapa en god lärandesituation.  

Lågstadiepedagogen och Ungdomspedagogen uppger även att många elever med 

olika skolsvårigheter inte får tillräckligt stöd i skolarbetet av föräldrar och lärare, vilket 

gör det svårt för dem att klara av sin skolgång. Både Lågstadiepedagogen och 

Ungdomspedagogen uppger dessutom att det kan vara svårt att få med sig lärare och 

föräldrar i arbetet med extra och särskilda anpassningar. Enligt min uppfattning är det 

troligt att dessa elever inte upplever sin skolsituation som särskilt hanterbar. 

Utifrån min tolkning av Nätverksledarens beskrivningar, tycks denne verka för att 

implementeringen av nya projekt och generella insatser inte ska resultera i att 

skolpersonal upplever lägre grad av hanterbarhet i tillvaron. Hon förordar därför 

exempelvis att det ska få ta tid för nya projekt och idéer att implementeras i ordinarie 

arbete, så att personalen inte upplever tidspress.  Föreliggande studie är inriktad på 

specialpedagogiska insatser i skolundervisningen, så personalens upplevelse av 

hanterbarhet i tillvaron kanske därför inte förefaller som relevant i sammanhanget. Om 

man antar att personalens upplevelse av högre eller lägre grad av hanterbarhet kan 

överföras till barnen, exempelvis genom social inlärning, kan dock sådana 

implementeringsinsatser ses som en hälsofrämjande insats riktad gentemot elever såväl 

som lärare. 

I resultatet framkommer det att stadsdelen erbjuder läxhjälp till skolelever. Detta är 

snarare en generell insats än en specialpedagogisk sådan. Utifrån Ungdomspedagogens 

beskrivningar av fördelar med läxhjälp tycks detta dock vara en särskilt viktig insats för 

att öka upplevelsen av hanterbarhet bland de elever som inte har tillgång till resursstarka 

föräldrar.  
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Sammantaget visar resultatet att respondenterna har olika strategier som de och 

lärarna använder sig av för att hjälpa eleverna att hantera sin skolsituation. Tyvärr 

framkommer det inte av resultatet hur eleverna upplever sin hanterbarhet i skolan 

8.1.2 Begriplighet  

Analysen utgår ifrån Antonovskys definition av begreppet begriplighet. Begreppet har 

beskrivits ingående under Teoretiska perspektiv. Kortfattat berör begreppet individers 

förmåga att förstå och förklara olika företeelser. Begriplighet skapas bl.a. genom 

kontinuitet och förutsägbarhet i tillvaron.  

Resultatet i föreliggande studie indikerar att samtliga respondenter anser att det är 

oerhört viktigt att skolan arbetar aktivt med att främja elevers tal och språk. Min 

tolkning av språkets betydelse i mångkulturella områden är att elevers språkkunskaper 

kan fungera främjande, såväl som hindrande vad gäller att skapa möjligheter för elever 

att skapa begriplighet i sin tillvaro. Utredaren tar exempelvis upp flera problem som 

tycks inverka negativt på elevernas möjligheter till att göra tillvaron begriplig.  Hon 

menar exempelvis att man inte uppmärksammar misstänkta svårigheter tillräckligt tidigt 

på förskolan. Problemet förskjuts därmed, och det blir allt svårare för eleverna att ta till 

sig språkundervisningen. Vidare menar hon bl.a. att pedagogers bristande 

svenskakunskaper inverkar negativt på elevernas möjligheter till att tillägna sig det 

svenska språket.  

Nätverksledaren beskriver under intervjun att hon anser att det är viktigt att man 

som personal är medveten om man inte har skapat problemen i stadsdelen, utan att man 

i sitt arbete gör sitt bästa för att hjälpa barn och ungdomar som växer upp.  

En möjlig tolkning av detta är att när Nätverksledaren inte tänker på sig själv som 

bärare av samhällsproblematiken så blir hennes uppdrag mera begripligt och hanterbart 

för henne själv. Det kan även tänkas att detta i sin tur gör det lättare för henne att hjälpa 

elever till att göra tillvaron mer begriplig och hanterbar. 

Sammantaget visar resultatet att ingen av respondenterna beskriver skolan som en trygg 

och viktig plats för elever i socialt utsatta områden. Det framkommer inte i 

undersökningen att skolan i sitt värdegrundsarbete strävar efter att vara en trygg plats, 

som ger möjlighet för elever att skapa struktur i vardagen. Antonovsky beskriver 

begreppet begriplighet i termer av kontinuitet och förutsägbarhet vilket skolan kan antas 

representera för många elever. Begriplighet innebär enligt Antonovsky(1991) i vilken 

utsträckning som personen upplever yttre och inre stimuli som förnuftsmässigt gripbara, 

detta har tyvärr inte upp uppmärksammats i intervjuerna. Skolans roll som 

strukturbärare och tydlighet kan för många elever skapa en form av begriplighet där 

skolans yttre och inre stimuli kan ses av eleven som begriplig. En möjlighet kan vara att 

personal som studiehandledare eller hemspråkslärare förklarar uppgiftens innehåll och 



 

 

34 

 

mål för eleven, för att minska missförstånd och konflikt på skolan i enhet med 

Antonovskys begrepp och tankar om begriplighet i skolan. 

8.1.3 Meningsfullhet  

Analysen utgår ifrån Antonovskys definition av begreppet meningsfullhet. Begreppet 

har beskrivits ingående under Teoretiska perspektiv. Kortfattat berör begreppet i vilken 

mån individer upplever mening i de uppgifter och utmaningar de står inför. 

Sammanfattningsvis skiljer sig respondenterna åt i sina beskrivningar av insatser som 

kan tolkas som inriktade på meningsfullhet. 

Utredaren nämner bl.a. att hon vill arbeta med elevens hela lärandesituation, att hon 

låter elever vara med och planera sin undervisning och att hon även verkar för 

delaktighet bland lärare och vårdnadshavare.  

Inget som framkommer i intervjun med Nätverksledaren tycks vara förknippat med 

arbete utifrån meningsfullhet. 

Lågstadiepedagogen är av åsikten att skolan som organisation ska tillvarata 

elevernas syn på lärande, för att därmed underlätta hälsofrämjande och förebyggande 

insatser. Detta kan enligt min åsikt ses som en insats på gruppnivå, där man verkar för 

att öka elevers meningsfullhet. 

En av de hälsofrämjande insatser som Ungdomspedagogen uppger att hon ägnar sig 

åt är individuella samtal. Dessa kan gå ut på samtal kring värdegrund eller vara 

inriktade på att höja elevernas motivation. Dessa samtal tycks, enligt min mening, i hög 

grad vara inriktade på att skapa meningsfullhet, eftersom de är inriktade på att 

tydliggöra kopplingen mellan elevernas utveckling över tid, och deras värderingar och 

val. En elev kan därmed bli medveten om att hur denne väljer att spendera sin lediga tid 

har betydelse för hur dennes livssituation formas, på kort eller lång sikt.  

 

Sammantaget visar resultatet att begreppen begriplighet och meningsfullhet har många 

gemensamma beröringspunkter. Respondenterna beskriver hur de i sitt arbete 

tillsammans med eleverna involverar dem i sin egen läroprocess. De anser att genom att 

involvera eleverna i sitt eget lärande så skapar det engagemanget en form av 

meningsfullhet. I resultatet framgår det att metoder som har använts är samtal med 

elever där specialpedagogen förklarar och tydliggör uppgiften för eleven. Mindre kraft 

antas ha lagts på att medvetandegöra för elever vad som är målet med uppgiften.  

Utifrån min tolkning hade det för eleven skapat en större begriplighet i enlighet med 

Antonovskys begrepp.  En möjlighet kan vara att applicera mer av Antonovskys tankar 

om begriplighet i skolan. Detta kan ske då all personal som studiehandledare eller 

hemspråkslärare förklarar uppgiftens innehåll och mål för eleven. Så kanske en del 

missförstånd och konflikter kunnat minskas på skolan. 
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8.2 Specialpedagogiska perspektiv  

Analysen utgår ifrån Emanuelsson, Persson & Rosenqvists (2001) och Nilholms (2007) 

definition av de relationella och kategoriska perspektiven. Som redan nämnts menar 

företrädare för ett kategoriskt perspektiv att skolproblem bottnar i brister hos eleven, 

medan relationella förespråkare menar att problemen har att göra med kontextuella 

faktorer. Ingen av respondenterna uppger uttryckligen att de arbetar i enlighet med vare 

sig ett relationellt eller kategoriskt perspektiv.  Många av de arbetsmetoder och synsätt 

som specialpedagogerna beskriver kan dock tolkas som antingen i huvudsak 

relationella, eller i huvudsak kategoriska. Det sammantagna resultatet ger indikationer 

på att respondenternas hälsofrämjande och förebyggande arbete främst baseras på ett 

relationellt perspektiv.  Bland samtliga specialpedagoger, undantaget Nätverksledaren, 

går det dock att se inslag av ett kategoriskt perspektiv. Specialpedagogerna närmar sig 

ett kategoriskt perspektiv exempelvis genom att tala om “elever med svårigheter” eller 

“elever som behöver stödinsatser”. 

 

8.2.1 Kategoriskt perspektiv 

Utredaren ger uttryck för det kategoriska perspektivet då hon talar om “elever med tal 

och språksvårigheter”.  

Nätverksledaren ger inte uttryck för det kategoriska perspektivet under 

intervjuerna. Detta kan vara förknippat med att hon, till skillnad från övriga 

respondenter, inte arbetar direkt med elever utan arbetar på organisationsnivå. Övriga 

respondenter kan dels själva observera enskilda elever, och dra slutsatsen att dessa “har 

svårigheter”, men de kan också oftare få rapporter från andra om “svårigheter” hos 

enskilda elever.  

Lågstadiepedagogen tar utgångspunkt i ett kategoriskt perspektiv då hon talar om 

“elever som har språksvårigheter”. Samtidigt problematiserar hon diagnostisering av 

elever då hon påtalar att diagnoser ofta kan leda till att elever stigmatiseras. 

Även Ungdomspedagogen ger uttryck för ett kategoriskt perspektiv.  Hon talar om 

“elever som har språksvårigheter i skolan”, och “elever som är i behov av extra stöd 

och stöttning”.  

 

8.2.2 Relationellt perspektiv 

Det relationella perspektivet kan konkretiseras då samtliga respondenter, med undantag 

av Nätverksledaren, uttrycker att de i sin specialpedagogiska verksamhet arbetar 

stödjande och inkluderande, samt anpassar verksamheten efter elevernas behov.   

Det relationella perspektivet kan även märkas av i analysen, utifrån Utredarens, 

Lågstadiepedagogens och Ungdomsledarens intervjusvar, vilket visar på att dessa i hög 

grad betonar vikten av ett bra bemötande, samt att skapa en god relation mellan lärare 
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och elev. De menar även att en god relation gör det lättare att upptäcka elever “i behov 

av särskilt stöd” vilket då belyser det relationella perspektivet.  

 

Ytterligare aspekter som betonar det relationella perspektivet uttrycks av ovanstående 

respondenter, att lärarens inkluderande arbetssätt och individanpassade stöd kan 

förbättra elevers självförtroende, vilket i sin tur kan underlätta måluppfyllelsen. 

Samtliga respondenter, med undantag av Nätverksledaren, uttrycker att de i sin 

specialpedagogiska verksamhet arbetar stödjande och inkluderande, samt anpassar 

verksamheten efter elevernas behov.   

Analysen av Utredarens, Lågstadiepedagogens och Ungdomsledarens intervjusvar 

visar på att dessa i hög grad betonar vikten av ett bra bemötande, samt att skapa en bra 

relation mellan lärare och elev. De menar även att en bra relation gör det lättare att 

upptäcka elever “i behov av särskilt stöd”. Vidare beskriver ovanstående respondenter 

att lärarens inkluderande arbetssätt och individanpassade stöd, kan förbättra elevers 

självförtroende, vilket i sin tur kan underlätta måluppfyllelsen. 

Lågstadiepedagogen och Ungdomspedagogen) nämner även vikten av samarbete med 

eleven, vårdnadshavare, kollegor och andra berörda.  

Såväl Utredaren som Lågstadiepedagogen och Ungdomspedagogen uttrycker att de 

upplever svårigheter i att försöka få lärarna att omvärdera sin syn på lärosituationen, i 

arbete med elever som anses vara i behov av särskilt stöd.  

Nätverksledaren arbetar på en organisatoriskt övergripande nivå, med 

skolutveckling och fortbildning av personal som huvudsakliga arbetsuppgifter. Detta är 

rimligtvis orsaken till att hon aldrig nämner något om det egna arbetet med elever. Man 

kan enligt min tolkning ändå ibland ana en förkärlek för det relationella perspektivet: 

hon talar om vikten av att lärare erbjuds möjlighet att reflektera kring sina arbetssätt i 

samband med enskilda eller grupper av elever; vikten av ett bra arbetsklimat för såväl 

lärare som elever samt att alla elever måste få känna sig trygga.  

När Utredaren beskriver sitt specialpedagogiska arbete, är elevens delaktighet, 

medbestämmande och inflytande viktiga komponenter. Hon betonar även elevens egen 

lust till att lära. Utredaren menar vidare att: 

 

 “Elever som har möjlighet vill lära nytt och lära om - bara möjlighet ges”. 

 

Lågstadiepedagogen beskriver bland att det uppstår problem när miljön i 

grundskolan behöver anpassas efter “elevens svårigheter”. Hon hävdar att förskolan har 

kommit längre i detta arbete. Ungdomspedagogen betonar vikten av ökat samarbete 

mellan all personal i skolan.  Samarbete mellan lärare, elever och vårdnadshavare 

betonas också. Vidare menar hon att personalen behöver arbeta gemensamt för att skapa 

motivation och lust till att lära hos eleverna. Hon nämner också vikten av god didaktik, 

där innehållet framstår som tydligt för alla elever. Ungdomspedagogens uttalande kan 
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tolkas som att hon ser skolan som en samarbetsarena för elever, där många personer 

kring eleven kan tänkas skapa någon form av trygghet. 

Sammanfattningsvis tycks resultaten visa att respondenterna främst arbetar relationellt i 

sin empiri. Respondenternas uppfattningar om vad förebyggande och hälsofrämjande 

arbete tycks inte överrens stämma med vad som beskrivs i litteraturen. Att resultaten 

visar en osäkerhet kring begreppet relationellt perspektiv kan månhända bero på att inte 

är har debatterats om begreppet och dess innebörd på sistone, vilket kan ha påverkat 

resultatet. 

8.2.3 Sociokulturella perspektiv 

Analysen utgår ifrån Vygotskijs definition av begreppet den proximala zonen. 

Begreppet har beskrivits ingående under Teoretiska perspektiv. Det framkommer i 

resultatet att respondenternas syn på det sociokulturella perspektivet där Vygotskij 

beskriver att barn lär sig av varandra i en interaktion tillsammans med andra barn och 

vuxna, inte beskrivs samstämmigt. Vygotskij teori om begreppet den proximala zonen 

som synliggör den intellektuella tillväxtzonen som finns mellan det ett barn klarar själv, 

det som barnet behöver hjälp av omgivningen med för att klara av.  

Resultatet visar att Utredaren betonar att eleven själv är delaktig i planeringen av 

sina studier i arbetet med henne. Nätverksledaren ger inte utryck för det sociokulturella 

perspektivet i intervjun, vilket i sig kan ses som ett resultat. Lågstadiepedagogens och 

Ungdomspedagogens intervjusvar visar att de bygger sin undervisning på olika vis 

beroende på den enskilda elevens svårigheter. Ungdomspedagogen menar att äldre 

elever kan mer aktivt vara delaktig i sin lärprocess då de strävar efter att höja sina betyg. 

Lågstadiepedagogen anser att läraren tidigt bör uppmärksamma elevers svårigheter och 

anpassa undervisningen därefter. Sammantaget visar resultatet att respondenterna har 

olika syn på begreppet, vilket kan bero på att de arbetar inom skilda områden i skolans 

verksamhet. 

9 Diskussion 

Syftet med föreliggande studie har varit att belysa hur specialpedagoger arbetar 

förebyggande och hälsofrämjande kring elever i socialt utsatta områden. Det empiriska 

materialet utgörs av data ifrån semistrukturerade intervjuer med fyra kvinnliga 

specialpedagoger, verksamma på olika skolor i en och samma stadsdel i en av Sveriges 

största städer.  Analysen av datamaterialet genomfördes med hjälp av så kallad 

meningskoncentration. Inledningsvis sammanfattas delar av studiens resultat och sätts i 

relation till lagrum, specialpedagogiska teoretiska perspektiv samt tidigare forskning. 

Därefter följer en diskussion av betydelsen av valda metoder för studiens resultat. 
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Slutligen ges förslag på vidare forskning.  

 

9.1 Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis tycks respondenterna ha en annan uppfattning om 

hälsofrämjande och förebyggande insatser än vad som beskrivs i litteraturen. Man tycks 

anse att hälsofrämjande endast berör fysisk hälsa och nämner i detta sammanhang 

insatser såsom promenader eller hälsosamtal. Ingen av respondenterna har i studien 

belyst att hälsofrämjande även handlar om elevers psykiska hälsa. Elevhälsans roll var 

inte tydligt preciserade i resultatet, utan beskrevs i stora drag mer som ett team som 

respondenterna samarbetade med tillsammans med övrig skolpersonal.  

 När förebyggande insatser diskuteras nämns oftast insatser som rör stöd “runt 

eleverna”, såsom att arbeta med miljöanpassningar, bemötande, att förstå barnets hela 

situation eller att handleda lärare. Således tycks begreppen hälsofrämjande och 

förebyggande till viss del sammanblandas, på så sätt att båda begreppen beskrivs utifrån 

ett salutogent och relationellt perspektiv. Detta kan möjligen vara en indikation på att 

man i lagrum och vägledande dokument inte varit tillräckligt tydlig med vad som 

egentligen åsyftas med hälsofrämjande och förebyggande, och att man bör sträva efter 

enhetlighet vad gäller dessa begrepp. I skollagen (2010:800) så förekommer exempelvis 

såväl begreppet “främjande” som “hälsofrämjande” ombytligt. En mängd olika begrepp 

för hälsofrämjande insatser förekommer även i litteraturen, och i de miljöer där sådana 

insatser utvecklats (Nilsson, Elevhälsans uppdrag 2012). Denna begreppsförvirring är 

sannolikt inte gynnsam när man i enlighet med skollagen ska erbjuda alla elever en 

likvärdig utbildning.   

Resultaten är i linje med Guvås intervjustudie (2013), som visar på att 

specialpedagoger inte gör någon större åtskillnad mellan hälsofrämjande och 

förebyggande insatser, och att de talar om begreppen som om de vore samma sak. 

Kanske beror denna sammanblandning av begrepp på en djupgående ovilja bland 

specialpedagoger till att patologisera elever. Det skulle då inte handla om okunskap utan 

snarare en förkärlek för ett relationellt synsätt, där man helst söker förklaringar och 

lösningar i omgivningen.  Tidigare forskning (Lindqvist et. al, 2011; Guvå, 2013) visar 

även på att specialpedagoger ofta tenderar att förespråka ett relationellt salutogent 

synsätt. 

 Det är en nackdel att inte elevperspektivet har lyfts fram mer i undersökningen 

utifrån Antonovskys(1991) definition av begreppet hanterbarhet. Utifrån ovanstående 

data, är min tolkning att man kan åskådliggöra en diskurs av Antonovskys begrepp 

hanterbarhet. Detta kan exemplifieras genom att skolan kan uppfattas som kravfylld av 

eleverna. För att individen ska få möjlighet att klara av kunskapsmålen, kan resurser 

som finns kring eleven vara avgörande för elevens skolframgång. Skolans resurser 



 

 

39 

 

skulle kunna hjälpa individen att klara av kraven genom att lägga kraven på en rimlig 

nivå och försöka göra tillvaron mer i enlighet med begreppet hanterbar. Undersökningen 

hade antagligen blivit mer intressant om elevernas delaktighet hade framkommit i 

materialet. 

 

9.2 Metoddiskussion 

Grunden för undersökningens metodologiska val har tidigare beskrivits i avsnittet 

Metod. I följande avsnitt kommer istället möjliga problem och brister i metodvalet att 

diskuteras.  

Ahrne och Svenssons (2011) beskrivningar av metoder för att skapa trovärdighet 

och generaliserbarhet i forskningstexter ligger till grund för följande reflektioner. I 

föreliggande studie är forskningsprocessen tydligt beskriven vilket innebär att den har 

god transparens. Triangulering har inte använts i studien. Det hade kanske varit 

gynnsamt att använda flera sorters datainsamlingsmetoder, såsom både observationer 

och intervjuer, eller fler “forskare”. Eftersom fenomen inom mjuka vetenskaper ofta kan 

vara mycket komplexa och se olika ut ifrån olika perspektiv hade det dock varit svårt att 

begränsa studiens omfattning om trianguleringsmetoder såsom dessa använts. Det är 

svårt att bedöma den aktuella studiens resultats överförbarhet eftersom alla data 

kommer ifrån en och samma stadsdel och det inte heller tycks finnas några snarlika 

studier att jämföra med där undersökningen har utgått ifrån socialt utsatta områden.  

Det finns dock visst stöd för att resultaten ska kunna överföras till liknande miljöer. 

För det första är heterogeniteten bland respondenterna relativt god. De tillfrågade har en 

relativt likartad bakgrund där tre av fyra är förskollärare i sin grundutbildning och en är 

grundskollärare.  Antalet respondenter kan ha påverkat underlaget och resultatet, 

önskvärt vore om fler respondenter hade deltagit i studien. Utifrån det låga antalet 

respondenter i undersökningen, går det inte att dra några generella kopplingar till det 

framkomna resultatet. Dock är respondenternas svar en form av resultatet, som bör 

beaktas utifrån dess relevans. 

 Att ingen av respondenterna har en bakgrund som mellanstadielärare eller 

högstadielärare skulle kunna ha haft en betydelse för resultatet utifrån deras svar och 

utgångspunkt. Dessutom har resultaten jämförts med liknande studier, vilka har fått 

liknande resultat. Slutligen har resultaten relaterats till olika teorier. Mer djupgående 

teoretiska analyser av resultaten hade dock varit gynnsamt för den teoretiska 

generaliserbarheten. Olika strategier har även tillämpats för att öka validiteten, utifrån 

Patel & Davidson (2003). 

Datainsamlingen var från början planerad att bli inspelade via en app. på mobilen, 

det uppstod dock ett tekniskt fel som uppdagades kvällen innan den första intervjun 

skulle genomföras. På grund av det tekniska felet kom därför samtliga intervjuer att 

nedtecknas. Påverkan på dataunderlaget har motverkats genom att anteckningar om det 
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verbalt uttalade kompletteras med noteringar om aspekter av intervjusituationen, som 

inte utgörs av bokstavliga verbala uttalanden, såsom exempelvis tonfall och gester. 

Vidare har talspråket bevarats i den transkriberade texten. Undertecknad har även verkat 

för den s.k. kommunikativa validiteten genom att intervjupersonerna har fått ge 

feedback kring huruvida slutsatser och tolkningar är rimliga. Fördelarna med att 

dataunderlaget kom att antecknas, ser jag som övervägande positiva, då jag i min roll 

som undersökare kom att bli mer koncentrerad på den andre i samtalet. Som 

undersökare var jag tvungen till att koncentrera mig på helheten i situationen. 

Nackdelen med att föra anteckningar var att alla verbala uttalanden kanske inte 

nedtecknades. Sammantaget kan jag dock se missödet som en tillgång, då jag nödgades 

uppsöka informanterna ytterligare en gång till för att säkerhetsställa resultatet, vilket jag 

anser har gynnat studiens resultat. 

 

9.3  Förslag på vidare forskning 

Två av de tillfrågade betonar brister i svenska språket bland lärare och övrig personal 

som ett hinder för förebyggande arbete. Det vore intressant att se vidare forskning på 

huruvida detta verkligen stämmer rent generellt, och i så fall varför. Det är tänkbart att 

många av de med “bristande svenskakunskaper” behärskar ett flertal språk. Som tidigare 

nämnts betonar Vygotsky att barn lär sig genom social interaktion i samband med 

aktiviteter som kräver kommunikativa eller kognitiva funktioner (Tharp & Gallimore, 

1988). Hur påverkas sådana aktiviteter av personalens språkbakgrund i interaktion med 

elevernas språkbakgrund? “Mångspråkiga” lärare kan t ex tänkas uttrycka sig på ett 

annat sätt när de undervisar.  Med utgångspunkt i Vygotskys teorier går lärande delvis 

ut på att över tid bli allt bättre på att självständigt lösa uppgifter. Således “serverar” inte 

läraren färdig kunskap i form av fakta som ska uttryckas på perfekt svenska, utan det 

handlar i detta fall om att hjälpa eleven att utveckla sin förmåga att lösa uppgifter. Det 

kanske därmed inte är givet att mycket goda svenskakunskaper alltid underlättar lärande 

eller förebyggande arbete.  

Ytterligare ett forskningsområde som hade varit intressant att fördjupa sig i, hade varit 

att belysa elevperspektivet i en liknande undersökning. Det skulle vara intresseväckande 

att synliggöra elevernas syn och tankar på Antonovskys teori om KASAM, samt koppla 

samman teorin till deras upplevelser i sin skolvardag.  

Slutord 

Förhoppningen är att mitt självständiga arbete, eventuellt kan skapa en viss inblick i 

området. Min önskan är att arbetet kan komma att väcka tankar hos de politiker eller 

styrande som är intresserade av förebyggande och hälsofrämjande arbete i socialt utsatta 

områden och att det på sikt möjligen kan leda till ett förändringsarbete i förorterna. 
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11 Bilagor 

Bilaga A E postutskick 

 

Hej alla kollegor i nätverket! 

 

Då vi är många kollegor som ingår i vårt specialpedagogiska nätverk så förmodar jag att 

inte alla känner till att jag arbetar med mitt självständiga arbete på min fritid.  För att 

klara av detta skulle jag behöva er hjälp. 

Det självständiga arbetet kommer att bygga på en kvalitativ undersökning där jag ämnar 

intervjua specialpedagoger i den xxx delen av stadsdelen.  Den kommer att handla om 

specialpedagogers förebyggande och hälsofrämjande arbete med elever i socialt utsatta 

områden. 

Det är frivilligt att delta och ni kan när som helst avbryta intervjuerna. Svaren behandlas 

anonymt . 

Den som känner att detta skulle kunna vara ett tillfälle att få göra sin röst hörd är 

hjärtligt välkommen att mejla sitt intresse till mig. 

De som väljer att delta kontaktar jag för vidare information och tidsbokning av 

intervjun. 

 

Ett stort tack på förhand 

Vänligen Desirée Arksund 

www.xxx.xxx@xxx.com 
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Bilaga B Missivbrev 

 

MISSIVBREV 

Hej! 

Mitt namn är Desirée Arksund och jag studerar på det specialpedagogiska programmet 

vid Linnéuniversitet i Växjö. 

Under våren 2015 utför jag mitt självständiga arbete där jag vill belysa hur 

specialpedagoger arbetar förebyggande och hälsofrämjande kring barn och elever som 

bor i socialtutsatta områden. I den här studien planerar jag att intervjua 

specialpedagoger som arbetar med elever i socialtutsatta områden och önskar din 

medverkan för att få del av dina för mig värdefulla synpunkter. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan avsluta det när helst du 

önskar. Ditt svar kommer att sammanställas och behandlas konfidentiellt enligt gällande 

forskningsetiska regler. 

Ett stort tack på förhand! 

Desirée Arksund mobil: xxxxxxxxxx  

www.xxx.xxx@xxx.com 

Specialpedagogiska programmet 

Handledare: ulla.gadler@lnu.se 

Linnéuniversitet Växjö 
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Bilaga C Intervjufrågor  
 

1. Vilken grundutbildning/lärarexamen har du och hur länge har du arbetat som 

 

specialpedagog? Hur beskriver du din nuvarande arbetsplats? 

 

2. Mot vilka årskurser arbetar du? 

 

3. Vad betyder begreppet förebyggande arbete för dig? 

 

4. Vad betyder begreppet hälsofrämjande arbete för dig? 

 

5. Hur arbetar du med det förebyggande arbetet kring eleverna? 

 

6. Vilka vinster och fördelar kan du se med att arbeta förebyggande? 

 

7. Vilka svårigheter kan du se med att arbeta förebyggande? 

 

8.  Hur arbetar du med det hälsofrämjande arbetet kring eleverna? 

 

9. Vilka vinster kan du se med att arbeta hälsofrämjande? 

 

10. Vilka svårigheter kan du se med att arbeta hälsofrämjande? 

 

11. Hur anser du att skolans organisation bör vara uppbyggd för att fungera optimalt ur 

ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv? 

 

12. Finns det någon gemensam modell i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet 

som används i din verksamhet och hur används den i så fall? 

 

 


