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Specialpedagogik och elevhälsa: min ingång

● Det sociala klimatet i lärmiljöer som förebyggande 

specialpedagogik på skolnivå och klassrumsnivå

● Systematiska översikter 

● School, Learning & Mental Health

● Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan 



Elevhälsa, psykisk hälsa och välbefinnande

Barn och ungdomars psykiska hälsa definieras som förmågan att uppnå

och behålla ett optimalt välbefinnande och sätt att fungera

psykologiskt. Denna förmåga ska relateras till de psykologiska och

sociala kompetenserna som etableras under utvecklingen.

Barn och ungdomarnas psykiska hälsa inkluderar självkänsla, känsla av

att ha en trygg identitet och att vara en värdefull person; tillgång till

sunda relationer till andra, förmåga att vara aktiv och kapabel att

utvecklas, förmåga att växa genom att utnyttja utvecklingsmöjligheter

och utmaningar samt kulturella resurser.



Psykisk hälsa och ohälsa

● Internaliserande symptom: oro, ängslighet, nedstämdhet, 

depression, ätstörning, sömnsvårigheter; psykosomatiska 

symptom: magont, huvudvärk

● Externaliserande symptom: beteende och uppförandestörning, 

aggressivitet, anti-socialt beteende; problem med hyperaktivitet, 

uppmärksamhet

● Hälsa: emotionellt, socialt och psykologiskt välbefinnande; 

indikatorer kan vara delaktighet, självuppfattning, engagemang, 

autonomi, kontroll.



Vad är det som är annorlunda för barn och 
ungdomar?

● Optimalt fungerande – men som tar hänsyn till mognad och utveckling 

● Psykisk ohälsa kan visas på andra, atypiska sätt jämfört med vuxna

● Svårare att skatta för barn

● Kvalitet i miljöer (familj, förskola, skola) kan betraktas som mått på 

psykisk hälsa 



Vad visar nationella utvärderingar?

Socialstyrelsen 2017



Skolinspektionen 2018





Utredningar och insatser

Vägledning för 
elevhälsa





Vilka kan orsakerna vara?

● Samhällsförändringar

● Kvalitetsbrister i förskola och skola

● Brister i särskilt stöd

● Skolstart

● Skolövergångar

● Skolmiljöerna kan gynna psykisk hälsa och 

välbefinnande: kan skydda men kan också skada

● Höga krav, små möjligheter att påverka, bristande 

emotionellt stöd, mobbning



Kunskap, motstånd & ifrågasättande

● Det sociala klimatet i lärandemiljöer är ett verktyg för 

lärande och välbefinnande

● Bra relationer stödjer och skyddar

● Dock: nedvärdering av känslomässiga aspekter

● Uppdelning av kognitiva och känslomässiga förmågor

● Den känslomässiga, socio-emotionella utvecklingen är viktig 

men den behandlas inte utförligt i utbildningsdokument

● Är vi överens att detta ingår i lärarens uppdrag?



Managementprinciper i utbildningsektorn
och andra reformer

● Decentralisering, målstyrning, kontroll, konkurrens, 

standards, mätningar. 

● Kvalitetsutveckling drivs av konkurrensen

● Dock: om enheterna inte är homogena, vet man redan 

vem som vinner 

● Effekter: tillbakagång av inkludering och likvärdighet

● Tillkortakommanden läggs på eleverna – och på 

”problemskolor”



En narcissistiskt utbildningssystem

● Idealelev, grandiosa mål

● Icke-realistiska målsättningar av perfektion

● Brist på empati

● Letar efter fel, skambelägger

● Förnekande av barnens autentiska, riktiga behov

● Dubbelbestraffning

● Destruktiva effekter

Allodi M.W. (2017) A Critical Review of Ideology, Policy and Circumstances in the 
Swedish Context Related to Inclusive Education Organisational Climate and Students’ 
Wellbeing. In: Dovigo F. (eds) Special Educational Needs and Inclusive Practices.
Studies in Inclusive Education. SensePublishers, Rotterdam



En skenhelig och enkelspårig 
specialpedagogisk diskurs

● Specialpedagogiska tolkningar och kritik har påverkat 

policy och praktik och kan ha hindrat insatser

● Inkludering har tolkats som likriktning homogenisering 

och passivitet

● …och som om man bör ignorera helt individuella behov   

för att undvika att kategorisera

● Tidiga insatser för barn i behov av stöd motverkas, då 

de uppfattas som utpekande  - och till och med oetiska

inkludering = ignorering



Globala mål 

https://www.globalgoals.org/4-quality-education

https://www.globalgoals.org/4-quality-education


En modell av sociala förmågor (OECD 2015)



Välbefinnande i utbildningspolicy: Ontario  

Positive school climate



http://www.edu.gov.on.ca/eng/students/speakup/preMSAC.html

http://www.edu.gov.on.ca/eng/students/speakup/preMSAC.html


Lundqvist, J., Allodi Westling, M., & Siljehag, E. (submitted). Needs and values of children 
with and without special educational needs in early school years:
A study of young children’s views on what matters to them. 



Aktuellt internationellt

Erasmus 2018

Viktigt att granska effekterna och att använda evidens-baserade program 



Relevanta granskningar från SBU

● SBU. Skolbaserade program för att 

förebygga självskadebeteende inklusive 

suicidförsök. En systematisk 

litteraturöversikt. Stockholm: Statens 

beredning för medicinsk och social 

utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 

241.

● SBU. Program för att förebygga psykisk 

ohälsa hos barn. En systematisk 

litteraturöversikt. Stockholm: Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 

2010. SBU-rapport nr 202. 



Rekommendationer i klassrummet

● Se till att varje barn gör saker som det klarar av – varje dag

● Se till att inget barn upplever ständiga nederlag och 

misslyckanden

● Erbjuda utmaningar som går att hantera

● Utveckla det sociala klimatet och det sociala samspelet för alla 

barn

● Varma relationer ger trygghet så att man vågar växa

● Utveckla inre motivation, autonomi, kreativitet

● Erkänn olika behov och riskfaktorer

● Motverka stereotyper, grupptänkande och diskriminering



Rekommendationer på policy- och organisationsnivå

● Prioritera barnens bästa i utbildningssystemet

● Fatta beslut utifrån kunskap om barns utveckling och behov

● Förstärka och betona humanistiska värderingar och 

målsättningar i utbildningssystemet och i praktik

● Realistiska mål 

● Integrera kunskapsmål och socio-emotionella målsättningar i 

läroplanen

● Minska genomslaget av marknadseffekter

● Sätt upp och följ upp konkreta mål och indikatorer av ökad 

inkludering, likvärdighet och välbefinnande


