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Förord 

Denna studie skulle inte vara möjlig att genomföra utan människors engagemang och vilja att 

ställa upp. Vi vill därför här rikta ett stort tack till alla er som medverkat i vår studie genom 

att dela med er av era erfarenheter och åsikter kring samverkan och psykisk ohälsa. 

 

Vårt första tack vill vi rikta till er intervjupersoner från elevhälsoteamen som alla kunde ställa 

upp. Ni hjälpte oss att göra denna studie möjlig.  

 

Ett varmt tack går också till Marie Rahlén, temaledare för psynkprojektet, som tog sig tid att 

diskutera problematiken kring psykisk ohälsa och samverkan med oss.  

 

Vi vill också rikta ett tack till vår handledare Mats Granlund som varit ett stöd i processen.   

 

Handledare: Mats Granlund, Professor i handikappsvetenskap samt psykologi. 

Examinator: Klas Borell, Professor i sociologi. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att förstå vad det finns för uppfattningar kring psykisk ohälsa i två olika 

elevhälsoteam samt hur dessa samverkar och ser på ansvaret som skola för att arbeta med och 

förebygga psykisk ohälsa. Studien är av kvalitativ karaktär och insamlandet av empiri har 

skett genom individuella intervjuer med medlemmar i två elevhälsoteam. Empirin har analy-

serats med hjälp av en innehållsanalys. Resultatet har visat på att oklarheter finns i arbetet 

kring psykisk ohälsa och hur svårt det är att veta hur långt skolans ansvar sträcker sig. Det har 

framkommit delade åsikter om synen på psykisk ohälsa och hur samverkan ska fungera vilket 

visar att elevhälsoteamen har olika uppfattningar om hur de ska samverka och arbeta med 

psykisk ohälsa. Samverkan inom elevhälsoteamen är komplext, framförallt gällande roller, 

ansvarsfördelning och åsikter om teamets utformning. Hur elevhälsoteamet arbetar påverkar 

den psykiska ohälsan hos eleverna. Därför finns behov av forskning på området och utveck-

ling av det praktiska arbetet. Sammanfattningsvis visar studien på att det finns oklarheter 

inom elevhälsoteamet på hur de ska arbeta och om psykisk ohälsa ingår i deras målgrupp vil-

ket kan leda till brister i samverkan. 

 

Nyckelord: skola, team, roller, ansvar, sociala representationer 
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Abstract 

The purpose of the study is to understand what knowledge the members of two student health 

teams have about mental health, how they collaborate and how they view the schools respon-

sibilities to work with student’s mental health. It is a qualitative study and the data has been 

collected through individual interviews with the members of two student health teams. The 

interviews have been analyzed using a qualitative content analysis. The study shows uncer-

tainties in the work with mental health and also how difficult it can be to know how far the 

schools responsibilities go. The study also shows that collaboration in student health teams is 

complex, especially regarding roles and responsibilities. There are different opinions about 

how the team should be structured. How the student health teams collaborate have an effect 

on student’s mental health. Therefor there is need for more research and development in this 

area. The differences in opinions regarding the structure of the collaboration show uncertain-

ties about how to work with mental health in school and also who they should work for. 

 

Keywords: school, roles, responsibilities, cooperation, teamwork 
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Inledning 

Ett av de största problemen som finns i dagens samhälle då det gäller svenska barn och ung-

domars mående är psykisk ohälsa (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2010). 

Detta är ett stort folkhälsoproblem och framförallt under senare år har många fall av psykisk 

ohälsa uppmärksammats (Liljegren, 2001; SBU, 2010; Socialstyrelsen, 2010). Problematiken 

kring ungdomars hälsa är inte endast begränsat till Sverige utan är idag också ett problem på 

global nivå (Gustavsson et al., 2010). 

 

För barn är skolan en viktig plats där de under sin uppväxt spenderar en stor del av sin tid 

(Backlund, 2007; Liljegren, 2001). Skolan har därför en betydelsefull del i barn och ungas 

utveckling (Backlund, 2007) och får därmed en viktig roll då psykisk ohälsa ska upptäckas, 

diagnostiseras och behandlas (Strand, 2013). Den har en avgörande betydelse för hur det 

kommer gå för barnen i framtiden och därigenom även vilken roll de kommer att få i samhäl-

let (Liljegren, 2001). Detta innebär att skolan bör vara ett uppmärksammat forskningsområde 

inom socialt arbete (Backlund, 2007). 

 

År 2010 kom en ny skollag där det fastslogs att alla grundskolor ska ha tillgång till ett elev-

hälsoteam (SFS 2010:800). Elevhälsoteamet ska arbeta med att hantera problem som ohälsa i 

skolan (Hjörne & Säljö, 2008). Tanken är att detta team ska arbeta genom att flera olika kom-

petenser samverkar kring samma problematik (Thornberg, 2009). Målet med detta är att bar-

nen ska betraktas som en helhet med biologiska, sociala och psykologiska perspektiv att ta 

hänsyn till (Danermark, 2000). Vid samverkan av denna form uppkommer vissa svårigheter. 

Exempel på detta kan vara att varje profession anser att de egna metoderna är bättre än andras 

(Hylander, 2011) eller att det finns otydligheter på vem inom teamet som ansvarar för vad 

(Backlund, 2007). Detta kan leda till brister i samverkan på skolan (Hylander, 2011). Vid 

brister som leder till att barn inte får det stöd som behövs uppkommer självklart problematik 

för barnen men det kan även tillkomma konsekvenser för samhället i framtiden då tillräckligt 

stöd inte har getts i tidig ålder (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2012). Därför blir 

psykisk ohälsa och samverkan ett gemensamt forskningsproblem som bör uppmärksammas.  
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Bakgrund 

Den miljö som studien genomförts på är skolan. Skolan kan ses som ett mindre samhälle där 

liknande problematik existerar som i övriga samhället och bör därför vara ett uppmärksammat 

forskningsområde inom socialt arbete (Backlund, 2007). Skolorna som studeras i denna studie 

ligger båda i Jönköpings län. En skola omfattar årskurs ett till fem och den andra årskurs ett 

till sex, båda har ungefär lika många elever. 

Skolans historia 

Skolan är en av samhällets äldsta och viktigaste institutioner och skolans funktion har påver-

kats mycket av historien. Skolan var en nödvändig grund för att kunna ha ett fungerande skat-

tesystem, ett rättväsende, en fungerande administration och andra viktiga funktioner. Förr såg 

människor inte på skolan som de gör idag. I de första skolorna sågs till exempel våld och fy-

sisk bestraffning som något naturligt och ett bra sätt att få barnen att lyssna. Idag undviks det-

ta sätt att bemöta barnen på och det finns en mer omfattande förståelse för barnens behov i 

skolan (Hjörne & Säljö, 2008).  

 

Sveriges folkskola grundades 1842 och är därför cirka 170 år gammal. Alla hade i början inte 

rätt till utbildning utan faktorer som bakgrund och individuella förutsättningar spelade roll, till 

skillnad från idag där skolan har ett ansvar att stötta alla barn i deras liv och utveckling. Sko-

lan ses som en av de viktigaste faktorerna för att lyckas i livet och skolplikten har förlängts. I 

Sverige finns det läroplaner redan på förskolan (Hjörne & Säljö, 2008). 

 

Det är viktigt att känna till bakgrunden till dagens elevhälsa och hur den har utvecklats genom 

åren då elevhälsoteamet har studerats. Detta är av stor vikt eftersom stora förändringar är nå-

got som skett och då utveckling av elevhälsotemat ständigt pågår. Hur synen på och föreställ-

ningarna av elevhälsoteamet är beror på traditioner, tidsperiod, historia och skolkontext. Vida-

re innebär det att rutiner och arbetsätt påverkas av dessa faktorer (Tinglev, 2005). 

 

På mitten av 1900-talet fanns skolhälsovården etablerad men den var dock inte särskilt orga-

niserad. Hjälpklasser var vanligt förekommande och var till för att ge specialpedagogiskt stöd 

till begåvningsmässigt ”svaga elever”. Förutom barnen med skolsvårigheter var också hjälp-

klasserna till för barn med intellektuella, moraliskt och socialt avvikande beteenden. Det 
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handlade till exempel om att ge emotionellt stöd, hjälp till förlängd utbildning eller anställ-

ning samt individuell och social fostran. Hjälpklasserna kan därför ses som en form av elev-

hälsoteam. År 1962 var ett viktigt år i skolans värld eftersom begreppet ”en skola för alla” 

formades. Detta skedde efter kraven på en individualiserande och effektivare skola med målet 

att skapa en mer jämlik grundskola (Tinglev, u.å.). År 1985 kom en skollag där skolhälsovår-

dens arbete förklarades. I skolvården skulle nu skolläkare och skolsköterska finnas tillgängli-

ga och arbetet skulle leda till att följa barnens utveckling, bevara och förbättra deras fysiska 

och psykiska hälsa samt att verka för sunda levnadsvanor hos eleverna (SFS 1985:1100). 

Skolhälsovårdens arbete liknar dagens elevhälsa på många sätt men en hel del har utvecklats. 

År 2010 kom en ny skollag som säger att det ska finnas tillgång till medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser som framförallt ska arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande (SFS 2010:800).  

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras forskning inom områdena psykisk ohälsa och samverkan som är 

relevant för denna studie.  

Psykisk ohälsa 

Att dra gränsen mellan hälsa och ohälsa är svårt och det är ofta oklart vad som är en naturlig 

del av livet och vad som tillhör kategorin psykisk ohälsa. En svårighet ligger i att tolka ned-

stämdhet, social osäkerhet, trötthet, oro och så vidare eftersom det kan vara normala inslag i 

livet (Ohlsson, 2009). Psykisk ohälsa handlar enligt Sanner (2009) om föreställningarna kring 

vad som är normalt. Vad som är god hälsa är en spegling av samhällets sammanhang och kul-

tur. God psykisk hälsa upplevs vara svårare att definiera än psykisk ohälsa. Tecken på psykisk 

hälsa kan till exempel vara god självkänsla, känsla av tillhörighet och kontroll över livet (Gus-

tavsson et al., 2010). Det är viktigt att hälsa och ohälsa inte endast betraktas som något för-

knippat till fysiska besvär utan även psykiska. Vad som är psykisk ohälsa har kopplingar till 

sociala normer och samhället i övrigt (Ohlsson, 2009). Synen på psykisk ohälsa, hur det ska 

behandlas och vad det beror på har sett olika ut i historien och samhället kämpar fortfarande 

med att förstå vad som faktiskt är psykisk ohälsa och hur det på bästa sätt ska behandlas. 

Samhället och historien är därför något som bör ses till när psykisk ohälsa studeras (Sanner, 

2009).  
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Under 1990-talet ökade antal rapporteringar om svenska barns psykiska problematik. Detta är 

något som fortsatt öka under senare år (Liljegren, 2001). Wiklund (2010) pekar på att psykis-

ka, psykosomatiska och stressrelaterade problem har ökat, särskilt bland tonårsflickor och 

unga kvinnor. Problematiken kring psykisk ohälsa är dessutom ett globalt hälsoproblem som 

måste uppmärksammas. Forskning har också visat på betydelsen av skolmiljön för ungdomars 

välmående och utveckling senare i livet (Gustavsson et al., 2010). Det blir därför av stor vikt 

att arbetet på skolan är välfungerande runt psykisk ohälsa och viktigt att studera hur samver-

kan i elevhälsoteamet fungerar. 

Samverkan i elevhälsoteamet 

Idag är forskning kring samverkan inom skolan och elevhälsoteamet inte tillräckligt utveck-

lad. Framförallt inte då det gäller samverkan inom elevhälsoteamet där det knappt finns någon 

forskning (Hylander, 2011). Den forskning som finns visar däremot på att samverkan har stor 

betydelse i skolan (Backlund, 2007). Samverkan är en strävan efter att ta del av och utnyttja 

varandras kompetenser (Hylander, 2011). Detta innebär att professionerna ska vara lättill-

gängliga för varandra och vara villiga att hjälpas åt (Thornberg, 2009). Samtidigt är samver-

kan något som kan skapa en oro kopplat till konkurrens och uteslutning (Hylander, 2011).  

 

Tanken med samverkan är att professionellas olikas perspektiv ska leda till en helhetsbild av 

de problemområden som finns (Guvå, 2009). För att skapa en lyckad samverkan är det viktigt 

att ha en tydlig struktur kring fördelning av arbete, roller i gruppen, rutiner samt förståelse för 

vilken målgrupp de har. Med andra ord är det att ha en gemensam bild över hur och varför 

samverkan i varje specifikt fall existerar (Danermark, Germundsson, Englund & Lööf, 2008). 

Ett hinder som kan uppkomma vid samverkan är att professionerna vill begränsa sig till sina 

egna områden (Backlund, 2007). Det kan till exempel hända om professionerna ser sina egna 

metoder som de bästa alternativen att bemöta barn och ungdomar på. Det kan även uppstå 

svårigheter på motsatt håll, ifall att professionerna inom teamet upplever problem med att 

skilja på områdena omvårdnad, psykologi och socialt arbete. En annan orsak till att samver-

kan är svår är då arbetssätt och olika professioners regelverk motsätter sig varandras (Daner-

mark et al., 2008).  

 

Ovannämnda faktorer bidrar till att samverkan i skolan kan brista (Hylander, 2011). Viktigt 

att förstå är att samverkan inte är någonting som sätts in och som förväntas fungera perfekt. 
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Istället bör samverkan alltid betraktas som ett arbete som ständigt pågår och utvecklas (Da-

nermark & Germundsson, 2007). 

Typer av team 

Elevhälsan är en form av team inom en organisation (Svensson et al., 2008) och forskare be-

nämner det antingen som ett mångprofessionellt eller ett tvärprofessionellt team. Mångprofes-

sionella team innebär att flera olika professioner samverkar mot samma mål med en tanke att 

kompetenserna ska komplettera varandra. För att avgöra vilken form av mångprofessionellt 

team något är undersöks grad av samordning, grad av ömsesidigt beroende och grad av speci-

alisering (Hylander, 2011).  

 

Tvärprofessionella team är i grunden samma som mångprofessionella med skillnaden att med-

lemmarna ska tillhöra tydliga professioner (Thylefors, 2007a). En av förutsättningarna med 

tvärprofessionell samverkan är att alla professionella i teamet har betydelsefulla inslag att 

bidra med. Dessa former av team är idag en vanligt förekommande arbetsform i flera verk-

samheter. Inom skolan händer det ofta att kommunerna har tvärprofessionella resursteam för 

att stödja elever med speciella behov. Eftersom dessa former av team inte har funnits i skolans 

värld länge är forskningen inom området begränsad och den som finns säger i flera fall emot 

varandra (Guvå, 2009; Hylander, 2011). 

 

Forskning kring mångprofessionella team pekar på omfattande svårigheter i denna form av 

samverkan. En av dessa svårigheter ligger i att dessa team inte utnyttjar sina resurser som de 

bör (Hylander, 2011). Konflikter är också vanligt förekommande eftersom det kan finnas oli-

ka tankar och viljor i samma grupp. Svårigheten bli då att sträva efter ett bra resultat med stöd 

av varandras olika kompetenser, erfarenheter och perspektiv. Värt att poängtera är att konflik-

ter i ett team även kan ha positiva effekter då det visar att de olika perspektiven interagerar 

med varandra (Thylefors, 2007b). 

 

En svårighet i tvärprofessionella team är att det finns ojämlikheter i status och makt. Med-

lemmarna i teamet har olika förutsättningar att våga ifrågasätta och bli lyssnade på. Dessa 

skillnader kan visa sig genom till exempel löner, status eller personlighet. Detta kan vara ett 

hinder för en god samverkan då en grundtanke i teamet är att alla professioner har viktig kun-

skap att komma med. Att våga diskutera kring detta och ha ett öppet samtalsklimat är därför 

av stor vikt för att kunna hantera det (Thylefors, 2007a). 
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Då det finns många svårigheter med samverkansteam är det bra att sätta dessa emot de förde-

lar som kommer ur samverkan. Fördelar med att ha ett välfungerande mångprofessionellt 

team är att kommunikationen mellan professionerna förenklas, deras kunskapsområden sam-

ordnas bättre och risken minskar för att elever försummas. Detta bildar en helhetsbild som är 

till hjälp för att hantera svåra problemsituationer (Thornberg, 2009). Förutom det ökar effek-

tiviteten, kunskapen blir större och det uppkommer flera sätt att förstå problem på (Thylefors, 

2007b). Utöver det utvecklas metoder och teorier, medlemmarna får ett socialt stöd och tid 

och pengar sparas (Thylefors, 2007a). Tvärprofessionella och mångprofessionella team är en 

större benämning på team som kan delas in i underkategorier (Svensson et al., 2008 & Thorn-

berg, 2009). Nedan förklaras några av dess utifrån fokus på elevhälsoteamet 

 

Backlund (2007) och Hylander (2011) anser att elevhälsoteam ofta har likheter med transpro-

fessionella team vilket innebär att professionernas uppgifter och ansvarsområden övergår i 

varandra (Svensson et al., 2008). Deras roller täcker fortfarande upp ett specifikt område, men 

vilken profession personen än tillhör måste de arbeta utifrån varandras styrkor och brister och 

kunna täcka upp för varandra. Fokus ligger på teamets prestationer istället för de enskilda 

individernas. En svårighet med transprofessionella team är att lagar och föreskrifter kan hind-

ra att professionerna att arbetar över gränserna (Thylefors, 2007a). Enligt Hjörne och Säljö 

(2008) bör elevhälsoteamet inte vara lika integrerade utan istället vara ett multiprofessionellt 

team. Detta innebär att samverkan endast fokuserar på informationsutbyte och överlämning av 

ärenden. Rollerna är tydliga och de är klart hur dessa skiljer sig från varandra. Här är rollerna 

specialiserade och fokus ligger på överföring av ärenden och förmedling av information (Thy-

lefors, 2007a). Hylander (2011) anser att elevhälsoteamet bör vara ett mellanting mellan de 

tidigare nämnda teamen i form av ett interprofessionellt team. Tanken i denna form av team är 

att gemensamma ansträngningar är ett krav då resultat ska nås. Det är fortfarande av stor vikt 

att rollerna är åtskilda men alla måste vara aktiva i kommunikationen med de andra och insat-

ser måste samordnas under arbetets gång (Thylefors, 2007a).  

Psykisk ohälsa och samverkan i elevhälsoteamet 

Även fast psykisk ohälsa och samverkan i elevhälsoteamet är två skilda forskningsområden 

finns det flera gemensamma faktorer som bidrar till att de är intressanta att studera tillsam-

mans. Gustavsson et al. (2010) talar om att skolan har en betydelsefull roll i barns hälsa och 

utveckling och ett av de viktigaste målen med elevhälsan är att förebygga psykisk ohälsa 
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(Hjörne & Säljö, 2008; Guvå, 2009). För att lyckas med detta och för att kunna ge bästa stöd 

måste en god samverkan finnas (Hylander, 2011). Ett viktigt syfte med sammansättningen av 

elevhälsoteamet är att professionerna ska samverka för att ge bästa stöd (Hillman, 2007). Var-

för är det då så viktigt att samverka för barn med psykisk ohälsa i skolan? En förklaring av 

detta är att människan bör betraktas som en helhet med individuella delar som interagerar med 

varandra. De biologiska, psykologiska och sociala perspektiven påverkar och påverkas alltså 

av varandra. Till exempel kan psykiska bekymmer vara inblandade i sömnproblem och hu-

vudvärk (Danermark, 2000). Värt att tillägga här är att om samverkan ska fungera och nå 

önskvärda resultat måste teamet ha en uppfattning om vilka de ska samverka för (Danermark, 

2004).  

Begreppsförklaringar 

Nedan följer förklaringar på hur begreppen psykisk ohälsa, samverkan och elevhälsoteam kan 

ses utifrån forskning och andra definitioner.  

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är inte ett begrepp som har en enda förklaring utan olika forskare och organi-

sationer har skilda definitioner. Ett sätt att se psykisk ohälsa på är att det ska försvåra det var-

dagliga livet och tydligt minska välbefinnandet för en person (Ohlsson, 2009). Psykisk ohälsa 

bör även betraktas ur ett tidsperspektiv. Det ska försvåra det vardagliga livet under en längre 

tid. Exempel på symptom vid psykisk ohälsa är oro, nedstämdhet, psykosomatiska besvär, 

impulsivitet och aggressivitet (Petersen et al., 2010). Världshälsoorganisationen har ingen 

tydlig definition på psykisk ohälsa utan istället på vad psykisk hälsa är. De anser att psykisk 

hälsa är ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykiskt och socialt välmående, alltså inte endast 

frånvaron av sjukdom (World health organisation [WHO], 2013). I denna uppsats kommer 

begreppet psykisk ohälsa användas som Olsson (2009) och Petersen et al. (2010) beskriver 

det, alltså att symptomen skapar svårigheter för individer i vardagen samt att symptomen ska 

vara bestående över tid.  

Samverkan 

Samverkan beskrivs på skilda sätt i olika studier. Det kan uppstå svårigheter i att skilja på 

begrepp som samverkan och samarbete. I denna studie kommer ordet samarbete undvikas då 

det ofta kopplas till en beskrivning av hur människor agerar med varandra i vardagen (Brandt, 

Frank, Fredén, Kringeland & Stark, 2007; Danermark, 2004). Istället används begreppet sam-
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verkan. Samverkan kan förklaras som att flera olika personer verkar tillsammans och att det 

ska leda till någon nytta. Personerna ska också sträva mot ett gemensamt mål (Berg, 2012; 

Nationalencyklopedin, 2013b). Hylander (2011) beskriver samverkan som en strävan efter att 

ta del av och utnyttja olika kompetenser. Berg och Hylanders beskrivningar av samverkan 

sammanfattar på ett bra sätt hur begreppet appliceras i denna studie.  

Elevhälsoteam 

År 2010 kom en ny skollag där det fastslogs att alla grundskolor ska ha tillgång till ett elev-

hälsoteam. Enligt Nationalencyklopedin (2013a) är elevhälsan de som arbetar med förebyg-

gande och hälsofrämjande insatser vilket också är ett av deras viktigaste uppdrag (SFS 

2010:800). En del i detta är att arbeta för ett hälsosamt skolklimat då skolmiljön påverkar bar-

nets hälsa såväl psykisk som fysiskt. Förutom det ska elevhälsoteamets olika kompetenser tas 

tillvara på för att få en helhetssyn av barnet (Guvå, 2009). Ett team definieras som en mindre 

grupp som samarbetar med ett bestämt syfte (Nationalencyklopedin, 2013). I elevhälsoteamet 

ska det finnas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 

insatser. Yrkesrepresentanter som ska finnas tillgängliga i ett elevhälsoteam är rektor, skol-

psykolog, skolläkare, kurator, skolsköterska och specialpedagog (Hjörne & Säljö, 2008). 

Nedan följer en presentation av de yrkesgrupper som har intervjuats i denna studie: 

 

Rektor: Rektorn har huvudansvaret för det pedagogiska arbetet på skolan. De ansvarar även 

för organisationen på skolan och är beslutsfattare inom dessa områden. Om risk finns att en 

elev inte kommer uppnå de kunskapskrav som krävs är det rektorns ansvar att se till att ele-

vens behov av särskilt stöd utreds. De ska här samråda med elevhälsan. Rektorn beslutar även 

om åtgärdsprogram (SFS 2010:800).  

 

Skolsköterska: Skolsköterskan är en av representanterna av de medicinska insatserna i elev-

hälsoteamet. En del av arbetet ska vara förebyggande vilket genomförs genom hälsobesök 

minst tre gånger i grundskolan. Eleverna ska även erbjudas undersökning av syn och hörsel 

(SFS 2010:800).  

 

Specialpedagog: Specialpedagoger kan ses som en relativt ny yrkesgrupp, men specialunder-

visning har ändå funnits i skolan ända sen slutet av 1800- talet. Deras huvudområde är kun-

skaper om hur barn och unga lär sig och de arbetar ofta kring barn med viss problematik 



15 

(Guvå, 2009). Målet är att dessa barn ska få likvärdiga möjligheter som andra elever att nå 

skolans mål (Tinglev, u.å.).  

 

Skolkurator: Kuratorn representerar de psykosociala insatserna som ska finnas tillgängliga på 

varje skola (SFS 2010:800). Kuratorn är den på skolan som främst representerar det sociala 

arbetet men denna roll är relativt outforskad. Arbetet kan utföras på många olika sätt. Forsk-

ning visar dock på att mycket av skolkuratorns arbete läggs på tid med enskilda elever (Back-

lund, 2007).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att förstå vad det finns för uppfattningar kring psykisk ohälsa i två 

olika elevhälsoteam samt hur dessa samverkar och ser på ansvaret som skola för att arbeta 

med och förebygga psykisk ohälsa. Detta syfte når vi genom följande frågeställningar: 

 

 Vad har elevhälsoteamets medlemmar för uppfattningar om psykisk ohälsa? 

 Hur långt anser skolorna att ansvaret sträcker sig när det gäller att hantera psykisk 

ohälsa? 

 Vad ser elevhälsoteamets medlemmar det finns för möjligheter och hinder med sam-

verkan? 
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Teori 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna som varit en grund i denna studie. 

Kritisk realism 

Kritisk realism har i denna studie varit en utgångspunkt. Denna kunskapssyn passar ihop med 

syftet då arbetet kring psykisk ohälsa ska studeras. Psykisk ohälsa kan ses som något som 

existerar samtidigt som det kan påverkas och omkonstrueras av samhället. Samverkan är ock-

så viktigt att se i detta perspektiv då det inte är någonting som existerar utan något med ut-

vecklingsmöjligheter som konstrueras av människor. Denna kunskapssyn kan alltså ses som 

ett mellanting mellan social konstruktivism där allt som upplevs är en social konstruktion och 

positivism, där det enda som är sanning är det som bygger på bevisade empiriska iakttagelser. 

Det som ska studeras har vissa egenskaper som inte kan ses som en social konstruktion utan 

något som alltid existerar. Det finns däremot saker som påverkar och som är socialt konstrue-

rade. Dessa två egenskaper ställs emot varandra och skapar tillsammans den verklighet som 

finns (Blom & Morén, 2009). 

 

I kritisk realism är verkligheten uppdelad i olika domäner. Den första är den faktiska domänen 

som är de vanliga händelserna som inträffar vare sig vi uppfattar dem eller inte. Den andra är 

den empiriska domänen, vilket är det som vi kan uppfatta med våra sinnen. Den sista är verk-

lighetens domän, vilket representerar de mekanismer som skapar händelserna i den faktiska 

domänen (Stoehrel, 2007). Ett exempel kopplat till denna studie är att psykisk ohälsa ses som 

något som existerar, det är inte endast något som har skapats genom sociala konstruktioner. 

Men det innebär inte att uppfattningen av den psykiska ohälsan och vad den innebär inte för-

ändras, utan hur ohälsan uppfattas kan förändras utifrån till exempel kultur och samhället i 

övrigt. Att applicera denna kunskapssyn på denna studie har därför varit ett givet val.  

Samverkansteori  

Att olika teorier för samverkan ska vara aktuella som utgångspunkt i denna uppsats blir själv-

klart då syftet med studien är att studera samverkan i elevhälsoteamet. Det finns däremot ing-

en tydlig utarbetad teori kring just samverkan. Någon som har skrivit mycket om hur samver-

kan fungerar är Berth Danermark. Han menar att samverkan är när två eller fler individer in-

teragerar om något för att nå ett gemensamt mål. En av de viktigaste grundtankarna inom 

samverkan är att det måste finnas en klar bild av vad föremålet för samverkan är. Om teamet 
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inte har bestämt vem de samverkar för skapas problem. Syftet med samverkan ska vara att 

gynna målgruppen och vilken målgruppen är måste därför klargöras i god tid för att samver-

kan ska fungera (Danermark, 2004). Samverkan är också ett sätt att kunna arbeta med männi-

skor i ett helhetsperspektiv (Danermark, 2000). Då samverkan ska studeras är det även viktigt 

att veta att flera professioner i samma grupp kan vara svårt att hantera. Detta går att läsa mer 

om under rubriken social representationsteori.  

 

Sättet att samverka på varierar beroende på vilken typ av samverkan det handlar om (Daner-

mark, 2004; Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Enligt Danermark (2000) finns det ett 

antal förutsättningar för en lyckad samverkan. Det ska finnas en bestämd ledning, ett tydligt 

mål och tillräckligt med resurser för att kunna arbeta som önskat. Det ska också vara tydligt 

vilka skillnader som finns mellan professionernas synsätt, regelverk och organisation och 

teamet ska om möjligt göra sig av med de skillnader mellan de olika deltagarna som utgör ett 

hinder. 

 

Det är också viktigt i samverkan att vara medveten om att det finns ett maktperspektiv. Mak-

ten i ett team har inverkan på hur teamet talar med varandra, hur och när medlemmarna vågar 

uttrycka sig och hur det som sägs tolkas. Vem som har mest makt kan till exempel baseras på 

professionens status, chefsroller, regelverk, ekonomi eller social kompetens (Danermark, 

2004). Det är även bra att vara medveten om hur viktig ledningens roll är i samverkan då det 

inte är ovanligt att det finns brister där. Detta kan ha att göra med föreställningen om att led-

ningen inte längre är nödvändig när samverkan är inledd. Ledningen har alltid ett ansvar och 

behöver vara aktiva under samverkansprocessen (Danermark, 2000). 

Social representationsteori 

En stor del av resultatet i studien har analyserats med hjälp av social representationsteori. Det-

ta är en teori som grundades av fransmannen Serge Moscovici år 1961. På ett förenklat sätt 

kan Moscovicis teori förklaras med att personer tillsammans bildar en gemensam bild av hur 

verkligheten är beskaffad (Chaib & Orfali, 1995). Viktigt att betona är att dessa representatio-

ner endast är en bild av verkligheten, inte en exakt återgivning av den. Representationerna 

bildas genom sociala processer och kan uppkomma genom till exempel utbildning, arbete 

eller erfarenheter från vardagen (Danermark, 2004). Individer som ingår i en och samma 

grupp har ofta liknande representationer, vilket grundar sig i deras gemensamma erfarenheter 

och umgängeskrets (Doise, 1995). Hur personer kommunicerar med varandra har även det en 
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stor roll i den sociala representationsteorin. Detta på grund av att talet har en stor del i den 

kognitiva psykologin och är starkt kopplat till social tillhörighet och inflytande vilket har en 

avgörande roll då det kommer till skapandet av sociala representationer (Jodelet, 1995). Ett 

problem som kan uppstå i denna teori är att en grupp till exempel kan förstora upp respektive 

tona ned egenskaper hos objekten. I denna studie kan det handla om att en grupp förstorar upp 

psykisk ohälsa och menar att det är ett hinder för skolgången medan en annan grupp kan för-

söka tona ned samma problematik genom att förstora upp andra svårigheter (Danermark, 

2004). Sociala representationer har stor vikt då samverkan i team ska studeras då teamen ofta 

kan vara uppbyggda av människor med olika sociala representationer. Då detta händer är det 

vanligt att konflikter uppstår. Dessa konflikter kan skapa svårigheter och en ovilja att samver-

ka (Danermark, 2004).  
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Material och metod 

Denna studie utgår från kvalitativa forskningsmetoder. Fördelarna med en kvalitativ ansats är 

att det leder till en fördjupad förståelse av det fenomen som studeras och bidrar till en ökad 

förståelse för hur det sociala sammanhanget påverkar resultatet (Dahlgren, 2009). Genom 

flera olika intervjuer framkommer en gemensam bild av verkligheten (Danermark, 2011).  

Abduktion 

Induktiva och deduktiva metoder är två olika strategier för att nå vetenskapliga slutsatser 

(Andersen, 2012). Ett induktivt perspektiv handlar om ”upptäcktens väg” (Holme & Solvang, 

2010). Grunden i denna metod är att kunskap om teorin formas utifrån empirin (Andersen, 

2012), det vill säga att börja med det empiriska materialet för att sedan utveckla en teori (Ru-

ane, 2006). En annan beskrivning av denna metod är att slutsatser ofta dras utifrån erfarenhe-

ter och observationer (Fejes & Thornberg, 2009). Den andra metoden, deduktion, brukar för-

knippas med tänkandets eller bevisföringens väg. Inom denna metod utgår forskaren från teo-

rier (Andersen, 2012) och tanken är att undersöka om teorier och hypoteser stämmer överrens 

med verkligheten (Fejes & Thornberg 2009). Både induktiva och deduktiva metoder har dock 

kritiserats eftersom enbart ett av perspektiven inte kan leda till nya teorier (Granskär & Hög-

lund-Nielsen, 2008). Det är inte heller i praktiken vanligt förekommande att endast ett för-

hållningssätt används (Fejes & Thornberg, 2009). I denna studie finns en blandning av dessa 

metoder för att nå slutledningar vilket innebär att abduktion används. Abduktion är en metod 

som är lämplig när det handlar om att inte strängt följa någon metod utan istället variera mel-

lan de olika förhållningssätten (Fejes & Thornberg, 2009). Under studiens gång har grundläg-

gande teorier funnits i grunden samtidigt som en öppenhet funnits för den nya empirin.   

Urval 

Insamlandet av empiri har skett på två olika skolor för att studien ska visa mer än en bild av 

hur samverkan kan fungera. I valet av vilka skolor som skulle medverka genomfördes ett stra-

tegiskt urval då det är en bra metod vid ett litet urval (Halvorsen, 1992). Denna metod valdes 

då den kan användas för att skapa variation i ett urval. De personer som har kunskap om äm-

net väljs då ut utifrån deras egenskaper (Andersson & Ahnlund, 2009; May, 2001). I detta fall 

var ett krav att intervjupersonerna skulle ingå i ett elevhälsoteam. Till en början valdes skol-

sköterskor, kuratorer och rektorer ut till att delta i undersökningen. Sedan togs kontakt med 

dem för att få samtycke. Under arbetets gång upptäcktes också vikten av specialpedagogen i 
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elevhälsoteamet och därför inkluderades även de i vår undersökning. En av de största svårig-

heterna var att få alla medlemmar i ett elevhälsoteam att ställa upp på intervjuer. I flera fall 

togs kontakt med skolor där några i elevhälsoteamet kunde tänka sig att ställa upp men som 

inte kunde medverka då alla professioner inte var representerade. Av de skolor i Jönköping 

kommun som var möjliga deltagare i studien var det endast en där alla professioner i elevhäl-

soteamet hade möjlighet att delta och urvalet utvidgades därför till Jönköpings län. Den andra 

skolan som deltog i studien nåddes därför via personliga kontakter. Värt att nämna är att ingen 

av oss som gör studien har en tidigare relation till någon av skolorna.  

Datainsamling  

Data till studien har samlats in genom en litteratursökning och intervjuer med professionella i 

två olika elevhälsoteam.  

Litteratursökning 

Litteratursökningen har främst genomförts för att ge en grundläggande bild över kunskapslä-

get kring psykisk ohälsa och samverkan. Denna sökning ledde till ett införskaffande av infor-

mation av användbara teorier och kunskaper om andras erfarenheter och tankar kring det val-

da ämnet (Andersen, 2012). En sammanfattning av det material som framkom genom vår lit-

teratursökning går att läsa i bakgrunden.  

Intervjuer 

Den del i datainsamlingen som framförallt har inbringat ny data är intervjuerna. Kvale och 

Brinkmann (2009) anser att intervjuer är ett bra verktyg att använda sig av då människors 

uppfattningar av någonting ska studeras. Det passar bra in i detta arbete då vi ska försöka för-

stå hur samverkan och psykisk ohälsa fungerar i skolan. Denna kunskap nås bäst genom att 

fråga personerna som är aktiva i den samverkan som ska studeras. Åtta intervjuer har därför 

genomförts med medlemmar i två skolors elevhälsoteam. De som har deltagit i intervjuerna är 

kuratorer, rektorer och/eller biträdande rektor, specialpedagoger och skolsköterskor. Varje 

profession har intervjuats individuellt. Ett undantag gjordes med en rektor på en av skolorna 

där även biträdande rektor deltog. Intervjuerna har varit semistrukturerade vilket innebär att 

en intervjuguide har funnits (se bilaga 2) samtidigt som det har funnits möjlighet att ha en 

diskussion för att fördjupa och förstå intervjupersonernas svar bättre. En fördel med att ha en 

viss struktur i intervjuerna som har varit nödvändig i detta arbete är att de har gett svar som är 

jämförbara med varandra (May, 2001). Intervjuerna har varit mellan 40 och 55 minuter långa, 
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har spelats in och sedan transkriberats. Kvale och Brinkmann (2009) påpekar flera positiva 

delar med att spela in intervjuer. Inspelningar ger intervjuaren ett material som går att återvän-

ta till flera gånger och som även registrerar alla ord, tonfall, pauser med mera. Materialet kan 

också läggas in på datorn för att förenkla analysprocessen. Det som intervjuaren måste vara 

försiktig med då ljudinspelning används är störande bakgrundsljud eller att inspelningen inte 

startar alls vilket kan leda till att intervjun blir oanvändbar. Dessa faktorer är något som un-

derlättat arbetet. Hur de etiska kraven tillgodosetts beskrivs under rubriken ”etiska över-

väganden”. Alla intervjuer förutom en har genomförts på intervjupersonernas kontor. En av 

intervjuerna genomfördes i ett konferensrum.  

Analysmetod 

Materialet har analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Detta är en vanligt före-

kommande analysmetod då empirisk data ska analyseras (Jacobsen, 2012) och enligt Bryder 

(1985) är målet med metoden att förklara, beskriva och eventuellt förutspå. Kännetecken för 

denna analysmetod är att fokus i första hand handlar om att finna likheter och skillnader i ma-

terialet som framkommit genom datainsamlingen (Graneheim & Lundman, 2003). Med hjälp 

av en kvalitativ innehållsanalys kan samband hittas genom en process som går ut på att finna 

kategorier och teman (Jacobsen, 2012). Texten kategoriseras för att finna skillnader och likhe-

ter och delas senare in i teman för att kunna hitta underliggande meningar. Då en innehålls-

analys genomförs är det viktigt att först bestämma sig för om analysen ska fokusera på mani-

fest eller latent innehåll. Det manifesta innehållet är den synliga mer självklara delen av empi-

rin medan det latenta innehållet handlar om att finna de underliggande meningarna. Analysen 

grundar sig på meningsbärande enheter, vilket är de delar i empirin som kommer vara en del i 

analysen och pekar på det som analysen ska belysa (Graneheim & Lundman, 2003). Det är 

viktigt att teman blir belyst med material från flera olika intervjupersoner. Syftet med analys-

processen är att först förenkla för att sedan kunna fördjupa sig i materialet. Kritik som bör 

nämnas är att metoden skulle kunna bli mer komplett genom bättre tekniker kring kategorise-

ringarna (Jacobsen, 2012).  

 

Analysen i denna studie har till stor del baserat sig på hur Granehem och Lundman (2003) 

beskriver processen av en innehållsanalys. Viss avvikelse från deras metod finns då fokus inte 

har varit att koda materialet utan istället arbetat med de meningsbärande enheterna i sin hel-

het. Analysen innehåller både ett manifest och ett latent innehåll men fokus ligger på det la-

tenta innehållet. Analysen av varje tema inleds med en manifest del där innehållet av empirin 
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beskrivs. Efter denna del kommer en djupare analys av det latenta innehållet. Vår egen ana-

lysprocess inleddes med att de transkriberade intervjuerna lästes igenom flera gånger för att 

lära känna materialet och få en god överblick. Då materialet hade genomarbetats tillräckligt 

väl sorterades det ut vilka delar i empirin som skulle vara meningsbärande enheter. Detta 

gjordes genom att sortera ut alla citat som skulle kunna tänkas ha betydelse för studien. Sedan 

inleddes en uteslutningsprocess där de citat som hade stora likheter med varandra valdes bort. 

Stor vikt lades på att behålla de citat som presenterade åsikter som skilde sig åt. Målet var 

också att finna de delar från intervjuerna som bäst kunde peka på det som senare diskuteras. 

Att finna vilka dessa meningsbärande enheter var har varit en process som framförallt grundat 

sig på att finna skillnader och likheter i empirin. Vikt har lagts vi att försöka bortse från inter-

vjufrågorna och istället finna sammanband i empirin även mellan olika frågor. Utifrån de me-

ningsbärande enheterna skapades kategorier som kändes relevanta utifrån syfte och frågeställ-

ningar. Indelningen i kategorier hjälpte oss till stor del att få en överblick av materialet och se 

vilka ämnen som fanns representerade. Då detta material hade bearbetats sammankopplades 

delar från de olika kategorierna för att skapa slutgiltiga teman vilka är de som kan observeras 

i resultatdelen. Dessa teman framkom genom att kategorierna studerades och jämfördes med 

teorier. Detta hjälpte oss att finna underliggande meningar i kategorierna som bildade våra 

teman. Dessa teman är de som står tydligt i rubrikform i studiens resultatdel. 

Studiens tillförlitlighet 

Resultaten ur en studie bör vara så pålitliga som möjligt (Graneheim & Lundman, 2003). 

Forsknings tillförlitlighet kan mätas i huruvida den är valid och reliabel. Att forskning har en 

god validitet innebär att de resultat som har framkommit är trovärdiga (May, 2001). Jacobsen 

(2012) beskriver att forskning är valid ifall att forskaren har mätt det som har tänkts. För att 

arbeta med denna studies validitet har fokus varit på att intervjufrågorna på ett gott sätt ska 

täcka upp syfte och frågeställningar. Genom att mestadels ställa samma frågor till olika med-

lemmar av elevhälsoteamet har flera parter fått yttra sig om samma ämnen vilket ökar tillför-

litligheten i resultatet (Jacobsen, 2012). Valet att intervjua flera personer i elevhälsoteamet 

utan att utesluta någon som regelbundet deltar i deras samverkan är ytterligare något som 

styrker validiteten. I denna studie har fokus också varit på att jämföra svar och hitta likheter 

vilket ger en trovärdig bild av verkligheten. Detta har sedan kopplats till tidigare forskning 

och teorier vilket styrker denna studies resultat. Forskningens reliabilitet avgörs av huruvida 

det resultat som har framkommit har kommit till på ett trovärdigt sätt. Ett sätt att granska reli-

abiliteten på är att undersöka om samma resultat skulle uppnås ifall att precis samma under-



24 

sökning hade gjorts igen. Om samma metoder och samma mätinstrument skulle ge samma 

resultat har alltså forskningen en hög reliabilitet. I denna studie har därför fokus varit på att 

genomföra den på ett trovärdigt sätt. Upplägget av studien är här viktig (Jacobsen, 2012). Där-

för har planering och föreberedelser varit viktiga innan intervjuerna gjordes. Ett tydligt infor-

mationsbrev och en intervjuguide har gjorts. Det finns dock vissa svårigheter med att få en 

hög reliabilitet i denna studie eftersom ett problem med individuella intervjuer är att platsen 

som intervjuerna görs på kan skapa ett visst resultat samtidigt som resultatet kan påverkas 

beroende på vem som håller i intervjun (Jacobsen, 2012). En medvetenhet finns därför om att 

exakt samma resultat skulle vara svårt att uppnå om studien gjordes igen beroende på var och 

vem som gör den. För att öka reliabiliteten har undersökningen genomförts på två olika sko-

lor. Detta leder till en något klarare bild över huruvida resultaten som framkommit är typiska 

eller ifall att de är specifika för en viss skola. Valet att göra personliga intervjuer har även 

ökat reliabiliteten (Jacobsen, 2012). Slutligen så har studiens tillförlitlighet ökat genom att 

jämföra studiens olika kategorier med varandra och resultatet med tidigare forskning.   

Etiska överväganden 

Etiska problem är någonting som behöver uppmärksammas då det är någonting som hela tiden 

finns med i en undersökning (Kvale & Brinkmann, 2009). Skaerbaek (2012) menar att etik 

handlar om hur forskaren för fram slutsatserna som framkommit, vilka metoder som används 

samt ansvarstagande för det vi inte ser och det vi faktiskt ser. Forskningsetiken är något som 

under hela arbetets gång varit vägledande och som ständigt reflekterats kring. Enligt Kalman 

& Lövgren (2012) är forskningsetiken något som skyddar deltagarna både före, under och 

efter medverkandet i studien.  De etiska kraven har varit till god hjälp här. Vi har strävat efter 

informerat samtycke, att uppfylla konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Kalman & 

Lövgren, 2012). När kontakt togs med olika elevhälsoteam förklarades upplägget och syftet 

med studien noggrant. Vid intresse att delta i studien skickades informationsbrev ut till berör-

da (se bilaga 1). I brevet betonades frivilligheten att medverka i studien, syfte, metod, urval 

samt att materialet skulle behandlas konfidentiellt genom att avidentifiera skolor och deltaga-

re. Genom att kräva konfidentialitet säkerställdes att deltagarnas personuppgifter inte sprids 

samt att intervjupersonerna inte kan identifieras utåt. Anonymitet är något som däremot inte 

nämnts i studien då det oftast är omöjligt att lova (Jacobsen, 2012). I informationsbrevet lova-

des det att intervjupersonerna skulle få ta del av det slutliga materialet. Detta för att deltagarna 

skulle känna sig trygga i att sina uttalanden används på rätt sätt i det slutliga materialet (Kal-

man & Lövgren, 2012). De etiska kraven är enligt Jacobsen (2012) svåra att uppfylla i en 
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verklig undersökning och de bör istället vara något av ett ideal vilket det också har varit i 

denna studie. Förutom dessa etiska aspekter har också det etiska kraven att producera ny kun-

skap samt ha en god kvalité på vår studie beaktats. I en kvalitativ forskning menar somliga att 

kvalitén är extra viktig. Även fast de etiska kraven har försökts uppfyllas har hänsyn tagits till 

att det finns en hel del etik som alltid förbises, sådant som inte kan uppmärksammas av de 

regler som finns kring etiken (Skaerbaek, 2012). 

Metoddiskussion 

Under denna rubrik diskuteras det kritiskt kring de metodval som har gjorts, vilka för och 

nackdelar som finns och etiska svårigheter som har uppkommit. 

Urval 

När det gäller urvalet så är det viktigt att diskutera hur detta har gått till eftersom urvalet spe-

lar stor roll för studiens resultat (Jacobsen, 2012). Att diskutera för och nackdelarna kring det 

strategiska urvalet är därför intressant. Fördelarna med denna urvalsmetod som applicerats är 

att de som har god kunskap om ämnet får delta vilket bidrar till att studiens syfte lättare upp-

nås. Denna metod är också bra vid ett litet urval vilket de två skolorna i denna studie är om en 

jämförelse görs med alla Sveriges skolor. Nackdelar som detta urval kan innebära är vår frihet 

som gör studien att välja intervjupersoner. Denna frihet kan ha påverkat resultatet då vi kunde 

välja de personer som vi hade den bästa personkemin med och som gav det bästa intrycket. 

 

Valet att göra studien på två olika skolor gjordes för att få en bredd i beskrivningarna istället 

för att endast förklara hur det fungerar på en enskild skola. Genom att ha två skolor istället för 

en ökar variationsvidden något. Att specialpedagogens roll i elevhälsoteamet är viktig upp-

täcktes efter de första intervjuerna hade genomförts. Beslutet togs därför att inkludera även 

dem i vår studie. Då detta beslut togs efter att en skola redan hade gått med på att delta upp-

stod en oro över att specialpedagogerna inte skulle ha möjlighet att medverka. Detta hade lett 

till problem då vi ansåg att de var en viktig del i elevhälsoteamets arbete. Genom att utesluta 

specialpedagogen skulle resultatet förmodligen se annorlunda ut och syftet skulle inte tillgo-

doses fullt ut. Detta visade sig inte bli ett problem då specialpedagogerna hade möjlighet att 

delta. Detta är en styrka då alla de professioner som vanligtvis ingår i ett elevhälsoteam får en 

del i studien. En annan aspekt av urvalet som ökat studiens tillförlitlighet är att två stycken av 

varje profession fick delta i studien.  

 



26 

Ytterligare en svårighet som uppstått under studiens gång var urvalet av skolor. Eftersom en-

dast en skolas elevhälsoteam i Jönköpings kommun var villiga ställa upp fick vi genom en 

kontakt ett tips till en annan skola i Jönköpings län. Att utvidga området är något som kan ha 

påverkat resultatet och blivit en brist då den senare skolan var mer positiva till att medverka i 

studien. En fundering som är värd att ta upp är varför det har varit så svårt att få elevhälso-

team att ställa upp? Skolor har talat om tidsbrist, skolinspektion och så vidare. Frågan är om 

orsaken till att de tackat nej kan vara att det finns en osäkerhet kring hur de känner att de kan 

svara på frågor kring samverkan och psykisk ohälsa? Här blir det viktigt att fundera över hur 

studiens syfte och resultatet påverkas av vilka skolor som valt att ställa upp. Är det så att de 

som ställer upp på intervju endast är de som har en god samverkan och därför inget att dölja? 

Om så många skolor säger nej, är det för att deras samverkan inte är av tillräckligt god kvalité 

eller att det finns en rädsla för att tala om psykisk ohälsa? Hänsyn har därför tagits till att detta 

bortfall till viss del kan ha påverkat resultatet. 

Miljö 

Värt att diskutera är miljöns påverkan under intervjuerna. Miljön är enligt Jacobsen (2012) 

viktig då det kan kopplas till kontexteffekten. Forskning säger nämligen att intervjuerna influ-

eras av det sammanhang de genomförs i. Som tidigare nämnts har alla intervjuer gjorts på det 

professionellas kontor förutom en som gjordes i ett konferensrum. Vi föreslog alltid kontoret 

men godtog ändringar ifall att intervjupersonerna önskade detta för att intervjupersonerna 

skulle känna sig trygga. Enligt Jacobsen (2012) är kontoret ofta en naturlig miljö för intervju-

personerna och därför ett bra val av plats. En försvårande aspekt som uppkom på en intervju 

var att två rektorer deltog istället för en vilket inte var grundtanken. Rektorerna hamnade i en 

slags maktposition då de var lika många som oss och på ett sätt även högre uppsatta. Vi fick 

även intrycket av att de ville försvara skolans arbete, vilket kan ha grundat sig i att de var två 

stycken som deltog och att de inte ville tala negativt om skolans arbete inför varandra. Stö-

rande faktorer är något som förekommit på främst två intervjuer. På en intervju ringde telefo-

nen flera gånger där intervjupersonen svarade en gång och i andra fallet lät den fortsätta ringa 

i bakgrunden vilket gjorde att det svårt att koncentrera sig på intervjufrågorna. På en annan 

intervju fanns det under en större del av tiden mycket ljud utifrån som även det störde kon-

centrationen och kan ha påverkat atmosfären på intervjun. Nämnda störande moment är fram-

förallt faktorer utifrån som vi inte kunde påverka. Det är ändå viktigt att poängtera detta efter-

som detta kan ha påverkat resultatet något vilket vi är medvetna om. 
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Analysmetod 

Hur analysen genomförts har som tidigare nämnts grundats på Graneheim och Lundmans 

(2003) förslag av hur en innehållsanalys kan genomföras. Vi har följt deras metod till stor del 

men har avvikit från den i ett avseende, vilket är kodningen av de meningsbärande enheterna. 

Detta valdes framförallt bort på grund av att det är en tidskrävande process vars poäng är att 

göra materialet mer lätthanterligt. Vi kände att vi hade god kontroll över materialet även utan 

kodning. Beslutet togs att arbetet med kodning i relation till den tid som fanns tillgänglig för 

genomförandet av studien gav oss anledning för att utesluta denna del. 

 

Graneheim och Lundman (2003) beskriver både för- och nackdelar med att använda en inne-

hållsanalys. Fördelen är att metoden är så bred att den kan användas i många olika studier 

kring olika ämnen och det finns möjligheter att, som i denna studie, genomföra vissa föränd-

ringar i utförandet. Men detta medför även nackdelar då metoden inte blir exakt och grundar 

sig på teoretiska antaganden som skulle behöva vidareutvecklas. Det faktum att metoden är så 

bred är något som har varit till fördel då det har funnits möjligheter att fokusera på det som vi 

anser vara viktigt i analysen. Under analysprocessen har vi sett det som viktigt att vara försik-

tiga när empirin ska tolkas, framförallt när det gäller att se citaten i sitt sammanhang. Följande 

frågor har beaktats: Vilken fråga svarade de på när de sa detta? Fanns det något annat som kan 

ha påverkat intervjupersonerna? Har intervjupersonens åsikter samma betydelse även om de 

sätts in i ett annat sammanhang? Det är viktigt att fundera över dessa frågor i analysprocessen. 

Om citat sätts in från intervjupersonerna i fel sammanhang kan det påverka resultatet vilket 

även är etiskt fel (Jacobsen, 2012). 

Etiska överväganden 

Under tiden studien genomfördes upptäcktes det hur mycket etiska överväganden det fanns att 

ta hänsyn till och några etiska dilemman uppkom. Som tidigare nämnts har stor vikt lagts på 

att arbeta med de etiska kraven. Vilka som har medverkat i studien har varit en viktig fråga. 

En önskan fanns att få intervjua elever om sina upplevelser, men då de är så unga skulle en 

etisk problematik uppstå. En brukarmedverkan skulle i denna studie innebära att försätta ele-

verna i en obehaglig situation. De skulle bli intervjuade och inspelade samtidigt som de skulle 

beskriva vad de ansåg om elevhälsoteamet på skolan som är i en maktposition. Därför inter-

vjuades inga brukare utan fokus har istället varit på de professionella och deras åsikter och 

attityder kring psykisk ohälsa och samverkan.  
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Runt själva intervjun finns det också etiska aspekter att ta hänsyn till. I alla intervjuer som 

genomförs måste intervjuaren tolka resultatet (Graneheim & Lundman, 2003). Här finns ett 

stort ansvar att inte lägga in personliga attityder och försöka tolka resultat med ett öppet sinne. 

Detta har att göra med den förförståelse som finns från bland annat vår utbildning då den på-

verkar hur vi ser på psykisk ohälsa och hur den bör hanteras i skolan. En medvetenhet har 

funnits om detta och vi har försökt förhålla oss kritiska till vår egen förförståelse under inter-

vjuerna och analysprocessen.  

 

En medvetenhet måste även finnas i tolkningen av resultatet om att båda parterna i intervjun 

påverkar varandra genom tonlägen, ansiktsuttryck och liknande kommunikationssätt. Detta 

kan skapa attityder hos den som blir intervjuad som inte annars hade funnits (Jacobsen, 2012). 

Därför har försiktighet funnits vid tolkning av resultatet då intervjuerna blev av olika karaktär 

beroende på vem som blev intervjuad och vem som intervjuade.  

 

En annan etisk fråga är huruvida anonymitet skulle utlovas. Vi ansåg att anonymitetskraven 

skulle bli svåra att uppnå, istället utlovades konfidentialitet till deltagarna. Om anonymitet ska 

kunna utlovas i en undersökning ska det vara omöjligt att förstå vem det är som har svarat på 

frågorna. Detta är ett vanligt problem när få enheter ska undersökas som i denna studie (Ja-

cobsen, 2012).  

 

Ett dilemma blev att intervjupersonerna skulle kunna känna igen sina egna svar och på så sätt 

lista ut vilka svar som tillhörde de andra deltagarna i samma elevhälsoteam. Här uppstår en 

vikt i att se ifall att det bidrar med extra kunskap att veta vilka intervjupersoner som tillhör 

samma skola. Ifall något inte bidrar till extra kunskap finns det inga skäl att inkludera infor-

mationen och den bör då uteslutas ut studien (Alston & Bowles, 2013) Om informationen 

däremot skulle bidra kunskap finns det en anledning till att använda detta (Andersson & 

Svärd, 2008). I denna studie ansåg vi att det i vissa fall fanns en kunskapsnytta i att skriva ut 

vilka som tillhörde vilken skola då det på några frågor har varit aktuellt att jämföra likheter 

och skillnader mellan skolor. Intervjupersonerna informerades då det fanns ett dilemma i att 

några personer skulle kunna lista ut vilka de var. Att intervjupersonerna därför inte kunde vara 

säkra på sin konfidentialitet inom teamen kan självklart ha påverkat deras svar. Möjligheten 

finns att intervjupersonerna inte talat negativt om sina egna team på grund av detta.  
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Det är viktigt att förstå att ämnet som diskuteras är känsligt, då intervjupersonerna ombeds 

diskutera samverkan med kollegor som de träffar dagligen och inte vill försämra relationen 

med. Detta var även något som märktes under några av intervjuerna vid ett fåtal tillfällen där 

personerna valde att inte svara på några frågor.  
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Resultat 

Nedan beskrivs resultatet utifrån olika teman. Resultatet presenteras enligt följande: Varje 

tema presenteras under en egen rubrik där en beskrivning på vad de olika intervjupersonerna 

har sagt finns. Detta kompletteras med citat för att visa exempel. Efter detta presenteras en 

analyserande del för varje tema där intervjupersonernas uttalanden analyseras i relation till 

tidigare forskning och teorier. Intervjupersonerna har namngivits genom följande förkortning-

ar: 

 

R = Rektor  

BR = Biträdande rektor 

SSK = Skolsköterska 

K = Kurator 

SP = Specialpedagog 

 

Skolorna har ibland betecknats som skola ett och skola två då jämförelser har varit aktuella. 

Beroende på vilken skola intervjupersonerna representerar har 1 eller 2 skrivits efter beteck-

ningarna.  

Psykisk ohälsa 

Vårt insamlade material bekräftar svårigheterna med att förstå och hantera psykisk ohälsa i 

skolan. Frågor som har hamnat i fokus är skolans syn på psykisk ohälsa och huruvida skolan 

har ett ansvar att hantera psykisk ohälsa hos eleverna.  

Representationer av psykisk ohälsa 

Många av intervjupersonerna hade svårigheter att sätta ord på begreppet psykisk ohälsa. De 

professioner som snabbast kunde definiera psykisk ohälsa var skolsköterskorna och kurato-

rerna, som gav intrycket av att ha funderat över liknande frågeställningar innan. På båda sko-

lorna talade flera personer om psykisk ohälsa som själsliga problem kopplat till bland annat 

oro, ångest och förmågan att processa information. Det kunde till exempel låta som nedan: 

 

K1- Psykisk ohälsa för mig kan ju vara, eh, det kan ju vara allt ifrån, eh, ja ont i ma-

gen och det händer flera dagar i veckan, ont i huvudet och, eh, för jag jobbar ju med 

små barn och då är det viktigt att uppmärksamma även de här små sakerna. 
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Gemensamt för många av intervjupersonerna var att de inte kopplade ihop psykisk ohälsa med 

neuropsykiatriska sjukdomar, utan till stor del skilde dessa åt. En av specialpedagogerna visa-

de detta på ett tydligt sätt när hon förklarar varför hon anser att dessa inte tillhör samma kate-

gori: 

 

SP1- Alltså en psykisk ohälsa tänker jag att det är något man kan göra något åt. Det 

är ingen… ja, det är klart att man mår ju kanske psykiskt dåligt om man har en 

ADHD eller så här, men självaste diagnosen är ju, det är ju en diagnos. 

 

Sammanlagt var det två av nio intervjupersoner som kopplade ihop psykisk ohälsa till neuro-

psykiatriska funktionshinder. Dessa personer lade även till att psykisk ohälsa kan visa sig på 

andra sätt. Till exempel skilde en av intervjupersonerna på psykisk ohälsa och att må mindre 

bra i sin psykiska hälsa: 

 

R2- Alltså när man pratar så, psykisk ohälsa, det är ju när jag får ett läkarintyg där 

det står att en läkare har bedömt det. Då kan jag ju jobba utifrån det liksom. Sen kan 

man ju prata om att man mår mer eller mindre bra i sin psykiska hälsa, det vet jag 

inte, det är ju läkaren som i så fall gör det. 

 

En åsikt som skilde sig från många andra var att ohälsa är mer förstorat än vad det behöver 

vara och inte bör ses som något speciellt. Här är ett exempel på detta: 

 

BR1- Alltså, vi definierar inte ohälsa som ohälsa så. […]om man mår dåligt så sätter 

man ju in en insats. Vi, alltså, vi lyfter inte psykisk ohälsa som något speciellt. Utan 

det är ju, mår du dåligt så mår du dåligt och då går du till rätt typ av hjälp. 

Analys - Representationer av psykisk ohälsa 

Att veta hur professionerna på de olika skolorna ser på psykisk ohälsa är en viktig del i att 

skapa en förståelse för sättet de arbetar och samverkar på. Detta går att koppla till teorin som 

tidigare har presenterats om sociala representationer. Som tidigare nämnts handlar sociala 

representationer om hur grupper skapar en gemensam bild om hur världen är uppbyggd. Till 

exempel kan det beskriva vad medlemmarna i ett elevhälsoteam har för bild av psykisk ohäl-

sa. Att ha gemensamma representationer om psykisk ohälsa är något som kan underlätta för 

ett elevhälsoteam då det för med sig en social ordning som underlättar kommunikationen och 
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det gemensamma arbetet (Chaib & Orsali, 1995). Då personer i samma elevhälsoteam ut-

tryckte skilda åsikter om psykisk ohälsa tyder detta på att elevhälsoteamet inte bildat gemen-

samma sociala representationer om detta. Istället kan deras bilder av psykisk ohälsa till exem-

pel ha bildats under deras utbildning. Det som då händer i elevhälsoteamet är att flera perso-

ner med olika sociala representationer ska samverka. Detta kan enligt Danermark (2004) vara 

en grund till konflikter och är något som vi under vissa intervjuer har sett tendenser till. Värt 

att ha i åtanke är att konflikter i ett team inte endast behöver vara negativt. Det kan även vara 

bra då konflikter visar att flera olika sätt att se saker på finns närvarande i gruppen vilket är en 

av grunderna för att samverkan ska få önskad effekt. I ett team utan meningsskiljaktigheter 

finns risken att medlemmarna har alltför gemensamma åsikter vilket motsätter syftet med 

elevhälsoteamet. Skillnader i synsätt kan alltså bidra till utveckling i elevhälsoteamet. Pro-

blem kan uppstå om skillnaderna blir så stora att de istället utgör ett hinder för samverkan 

(Danermark, 2000; Thylefors, 2007b). Ett dilemma uppstår här då en stark överenskommelse i 

elevhälsoteamet för med sig både för- och nackdelar (Chaib & Orsali, 1995 & Thylefors, 

2007b).  

 

Uppfattningarna kring psykisk ohälsa skilde sig mellan professionerna. Framförallt rektorerna 

på en av skolan, vilka är beslutsfattare, hade en annorlunda åsikt än resten av deras team om 

huruvida psykisk ohälsa är något som bör uppmärksammas på skolan. Till exempel ville en av 

rektorerna inte beskriva psykisk ohälsa som något som skiljer sig från fysisk ohälsa. Daner-

mark (2004) beskriver problematiken kring att personer med olika sociala representationer 

kan förstora upp eller förminska saker. I detta fall ansåg rektorn att andra människor förstorar 

upp psykisk ohälsa. Det är då också troligt att motsatsen finns, alltså att andra ansåg att rek-

torn förminskar psykisk ohälsa. Rektorns åsikter skilde sig nämligen från både specialpeda-

gogens, skolsköterskans och kuratorns, som sa att psykisk ohälsa är något som finns och visar 

sig genom till exempel psykosomatiska symptom. Även på den andra skolan fanns vissa skill-

nader om än inte lika stora kring vad psykisk ohälsa är. Att teamen har åsikter som skiljer sig 

kan som tidigare nämnts även innebära att olika synvinklar får ifrågasättas vilket bidrar till 

elevhälsoteamets utveckling. Det bör däremot uppmärksammas att om dessa olikheter blir för 

svårhanterade kan det också påverka samverkan negativt (Thylefors, 2007b; Chaib & Orfali, 

1995).  
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Psykisk ohälsa, en målgrupp för elevhälsoteamet? 

Huruvida skolan har ett ansvar för de barn som lider av psykisk ohälsa är ett ämne som fram-

kommit som alltmer viktigt under studiens gång. Åsikterna om detta har skilt sig åt mellan de 

olika intervjupersonerna. Även inom samma elevhälsoteam har skillnader i åsikter funnits. 

Framförallt rektor och biträdande rektor på en av skolorna hade bestämda åsikter då det hand-

lade om skolans ansvar. De talade mycket om huruvida den psykiska ohälsan var ”skolrelate-

rad” eller inte. Återigen var de tydliga med att inte skilja psykisk ohälsa från fysisk ohälsa. 

 

BR1- Alltså det, vi får inte, vi får inte göra psykisk ohälsa till något annat än en van-

lig ohälsa. För om en unge bryter benet här, kör vi ju dem direkt till vårdcentralen, 

eller till akuten, varför skulle vi göra annorlunda om de mår psykiskt dåligt? 

 

Rektorn på den andra skolan gjorde också jämförelsen mellan psykisk och fysisk ohälsa. Hon 

kopplade det däremot till skolans ansvar att hjälpa eleverna att hantera den i skolan. En del i 

detta blir att hantera det som står i vägen för att eleven ska lyckas och detta inkluderar både 

fysisk och psykisk problematik. 

 

R2- Ja, men psykisk ohälsa, lika väl som man bryter benet eller något annat så är 

psykisk ohälsa, alltså det är ju, skolan har ett ansvar för att eleverna ska klara sko-

lan, om man vänder på det lite. Och då måste vi ju bemöta detta och förbehålla oss 

till det och arbeta med det. Så jag menar det är ju vårt ansvar.  

 

En av specialpedagogerna beskrev psykisk ohälsa som en oundviklig aspekt i skolans värld. 

De problem som barnen upplever på deras fritid följer i många fall automatiskt med till skolan 

och måste därför hanteras där. Detta leder till att skolan får ett ansvar då de inte kan strunta i 

att hantera den problematik som visas på skoltid. 

 

SP1- Och det är ju som, till exempel det här med sociala medier. Vi hade en sån upp-

görelse här idag. Någon hade skrivit elaka saker då, igår kväll. Men jag menar, det 

är ju när de kommer till skolan som de blir osams, så då får vi ta i det i alla fall. 

 

En intervjuperson talade om att psykisk ohälsa hos en elev är starkt sammanlänkat med den-

nes resultat, vilket ligger under skolans ansvar. Därför anser hon att n automatiskt får ett an-

svar samtidigt som det är viktigt att inse att de inte är ensamma om att hantera det. 
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SSK2- Alltså, om man tänker på en resultatinriktad där man tänker ge elever utbild-

ning och låta dem uppnå godkända nivåer på sina betyg för att komma vidare så finns 

det naturligtvis, eh, det ingår ju i bilden så att säga att mår du dåligt så kan du inte 

prestera. Men samtidigt måste vi ändå åberopa föräldraansvaret för det är ju de som 

gäller först och främst, det är ju det som är så viktigt. 

 

Vikten av att veta när det är dags att delegera vidare var något som återkom hos många av 

intervjupersonerna. Något som också har poängterats är att skolan är ett av få ställen som alla 

barn har kontakt med under sin uppväxt, vilket är något som kan bidra till skolans ansvar. 

Något som framkom under intervjuerna var att den profession som skilde sig mest ifrån de 

andra var rektorerna. De andra professionerna hade mer likheter i deras synsätt då de på båda 

skolorna talade om hur fritiden påverkar barnet i skolan, hur psykisk ohälsa påverkar barnets 

inlärningsmöjligheter och om skolan som en institution med möjligheter att upptäcka denna 

problematik. 

Analys – Psykisk ohälsa, en målgrupp för elevhälsoteamet? 

Precis på samma sätt som synen på psykisk ohälsa analyserades innan är det viktigt att funde-

ra på hur synen på skolans ansvar att hantera psykisk ohälsa påverkar elevhälsoteamets sam-

verkan. Ett krav för en god samverkan är enligt Danermark et al. (2008) att teamet har en 

gemensam bild över vilka de ska samverka för. Enligt Backlund (2007) är det dock vanligt i 

organisationer som är människobehandlande så som skolan att målen inte är tydliga, kan säga 

emot varandra och förändras med tiden. Det blir då en av elevhälsoteamets större utmaningar 

att söka efter ett gemensamt mål och även en gemensam målgrupp.  

 

Det blir viktigt för elevhälsoteamet att ta ställning till huruvida psykisk ohälsa ska betraktas 

som skolans ansvarsområde. Om några personer i teamet anser att psykisk ohälsa ligger under 

skolans ansvar samtidigt som andra inte håller med skapas en svårighet för elevhälsoteamet 

att nå resultat. Detta stämmer överens med problemen som kan uppstå enligt den sociala re-

presentationsteorin, det vill säga när vissa professioner förstorar upp problematiken samtidigt 

som andra tonar ner den (Danermark, 2004). Därför finns olika bilder av hur stort ansvar sko-

lan har på skolorna i studien. På skola ett fanns det skillnader i vad rektorerna ansåg om psy-

kisk ohälsa som målgrupp för elevhälsoteamets arbete gentemot vad resten av teamet ansåg. 

Rektorerna ansåg inte att psykisk ohälsa var något som skolan skulle hantera medan de andra i 

teamet ansåg att psykisk ohälsa berör skolan och därför behöver hanteras av dem. Alltså hade 
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beslutsfattarna en åsikt om målgruppen som skilde sig från de resterande i teamet. Danermark 

et al. (2008) talar om att maktpositioner kan avgöra hur mycket tyngd olika åsikter i ett team 

får. Därför kan det vara en fördel att flera av medlemmarna i elevhälsoteamet inte har rekto-

rerna som chef då det kan bidra till en större jämlikhet i teamet. Det bli däremot svårare för de 

medlemmar i elevhälsoteamet som har rektorn som chef att uppnå samma status. Därför finns 

det en möjlighet att rektorernas åsikter kring skolans ansvar får större tyngd än andra med-

lemmars. Skola två skiljer sig från skola ett där intervjupersonernas åsikter om vilken mål-

grupp de ska arbeta med i stora drag liknar varandras. Det är i relation till Danermarks et al. 

(2008) studier en fördel om teamet ska kunna arbeta effektivt.  

Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande 

Ett viktigt verktyg för elevhälsoteamet då det kommer till att veta hur de ska arbeta med psy-

kisk ohälsa är vad skollagen säger om det. Därför frågade vi intervjupersonerna om de upp-

levde att deras arbete i elevhälsoteamet med psykisk ohälsa hade förändrats sedan införandet 

av den nya skollagen där elevhälsoteamet infördes och deras uppgifter förtydligades. Svaren 

liknade till stor del varandra och handlade framförallt om två olika saker: förändringen i det 

praktiska arbetet och hälsofrämjande/förebyggande arbete. Värt att påpeka är att den största 

skillnaden i resultatet ligger i olikheterna mellan de två skolorna. Inom elevhälsoteamen var 

medlemmarna relativt eniga. På en av skolorna höll alla professioner med om att den nya 

skollagen hade inneburit förändringar i elevhälsoteamets arbete. Det handlade främst om för-

bättringar i strukturen och hur arbetet delades upp inom teamet.  

 

SP1- Det är betydligt… den nya skollagen är ju betydligt tydligare än vad den gamla 

var. Det gamla var ju mycket att man, man bör, så här gör man bara, men inte gjor-

de. Nu är det lite mer så här ska det vara. 

 

SSK1- I och med att den nya lagen kom då för några, ett par år sen, vi hade inte så 

innan utan det var lite med uppdelat och så då, så att nu fungerar det mycket bättre. 

 

På den andra skolan ansåg däremot alla att de hade arbetat på liknande sätt redan innan infö-

randet av den nya skollagen. Till exempel sa skolsköterskan följande: 
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SSK2- Jag ska säga så här att vi, när jag började så hade vi inte fått in den nya skol-

lagen, men vårt arbete såg redan då ut på det här sättet och sen innan dess har jag ju 

ingen insikt i, men vi hade ju elevhälsoteamsträffar redan då. Nu har det blivit mer 

frekvent och det har etablerats rutiner naturligtvis, men det fanns även redan då. 

 

Den enda på denna skola som hade känt av förändring var en av kuratorerna som uttryckte att 

hon nu kände ett stöd i att hennes roll har blivit lagstadgad, vilket visar kuratorns nödvändig-

het i de yngre åldrarna. Det finns alltså skillnader mellan skolorna angående vad den nya skol-

lagen har haft för inverkan på deras arbete. Den första skolan har fått ändra mycket medan 

den andra skolan hade arbetat med samma metoder som tidigare. Däremot fanns det intervju-

personer på både skolorna som ansåg att en viss del i skollagen är svår att följa, den del som 

handlar om att elevhälsans arbete ska vara hälsofrämjande och förebyggande (SFS 2010:800). 

De som främst uttryckte tidsbristen till att arbeta på detta sätt var kuratorerna. Båda kuratorer-

na var medlemmar i mer än ett elevhälsoteam och hade många elever att arbeta med. De upp-

levde att deras uppgifter främst blev att hantera akuta ärenden. Detta var något som kuratorer-

na uttryckte att de önskade en förbättring på. 

 

K1- Så man skulle kanske kunna säga att det som inte fungerar är det som egentligen 

man trycker på, eh, att vi, att vi ska jobba förebyggande. 

 

Skolsköterskorna upplevde inte samma problematik. Till skillnad från kuratorerna förklarade 

de att arbetsuppgifterna som de har framförallt är förebyggande och hälsofrämjande. Exempel 

på detta var hälsoenkäterna och tiden som spenderades med att informera eleverna om olika 

hälsoaspekter i klasserna. Skolsköterskorna är den profession på skolan som får träffa alla 

elever även om det inte finns problematik kring barnet sedan tidigare.  

 

SSK2- Mina främsta uppgifter är ju hälsofrämjande uppgifter, att försöka förmedla 

god hälsa till barnen, hur de påverkar den och ge dem bra verktyg för att påverka 

den. 

Analys- Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande 

Det har visat sig finnas skillnad i hur de olika skolorna arbetade innan införandet av den nya 

skollagen. Efter införandet av lagen har skolorna däremot börjar arbeta på liknande sätt. På 

skola ett ansåg att flera att de hade genomfört förändringar i deras arbete i och med den nya 

skollagen. Detta kan kopplas till att de inte hade en kurator anställd på skolan innan kravet på 
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detta kom, något som skola två redan hade och därför inte behövde förändra. Huruvida den 

nya skollagen är något som förenklar deras samverkan blir då en intressant fråga.  

 

En problematik som kan uppstå i samverkan är när de olika professionernas regelverk motsä-

ger varandra (Danermark et al., 2008). Skollagen blir ett gemensamt regelverk som alla behö-

ver rätta sig efter vilket bör förebygga en sådan problematik. Att ha detta gemensamma regel-

verk ska underlätta samverkan mellan professionerna. Även på skola två, där de inte ansåg att 

några stora förändringar hade genomförts talade kuratorn om att det lagstöd hon nu hade i sin 

yrkesroll hade bidragit till att hon upplevde ett ökat stöd. Ett av de krav som finns i skollagen 

är att de ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Då detta är ett gemensamt regelverk 

bör denna form av arbete vara prioriterat. Det finns även tidigare forskning som påpekar vik-

ten av att arbeta på detta sätt. Till exempel så talar Wiklund (2010) om att psykiska, psyko-

somatiska och stressrelaterade problem har haft en stor ökning under senare år och det blir då 

viktigt att kunna upptäcka ohälsan tidigt. Detta kopplat till vad Gustavsson et al. (2010) säger 

om skolans betydelse för ungdomars mående visar betydelsen att arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande i skolan. Ett problem uppstår då när kuratorer på båda skolorna som har deltagit 

i studien anser att de inte har möjligheten att arbeta på detta sätt.  

Samverkan 

Som forskningen har presenterat tidigare i studien finns både fördelar och svårigheter då olika 

professioner ska samverka. Detta har bekräftats genom vårt insamlade material. 

Förutsättningar för en god samverkan 

Faktorerna för god samverkan handlade främst om regelbundna träffar, möten, tydlig struktur, 

bra ledarskap, dokumentation, avstånd, vilja att arbeta för elevernas bästa samt att medverkan 

på mötena.  

 

R2 – Ja, nej men det är ju, vi har ju jobbat fram och tittar ju på vår struktur hela ti-

den. Och det som fungerar bra, det är ju att vi har regelbundna avstämningar. Att vi 

tycker vi har koll ändå […]Och vi kan titta tillbaka, titta på vår dokumentation ett an-

tal år tillbaka och kolla vad skrev vi där? Och också analysera just det här, gjorde vi 

rätt eller inte, för det är inte självklart. Även om vi vill göra rätt så är det ju svårt, så 

att vår struktur är bra. 
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SSK2 – Vi har väl ett bra ledarskap, en rektor som har ett ansvar i sin position men 

ändå har en väldigt god förmåga till att lyssna på vad vi kommer med, det tror jag är 

jätteviktigt, eh, vi har nog ganska så likadan inriktning allihopa här att vi vill elever-

nas bästa, det är det som ligger i främsta rummet och det är jätteviktigt att man har 

det. De två tillsammans tror jag är en väldigt bra, ett väldigt bra recept på framgång. 

 

En person sa att: ”Det bästa sättet som har visat sig som fungerar bra är ju när alla kan vara 

med”. En positiv faktor som förenklade samverkan enligt majoriteten av intervjupersonerna 

var att alla i elevhälsoteamet satt i samma byggnad. En specialpedagog sa: ”Att vi har så nära 

är en jättestyrka. Att man inte sitter någonstans långt borta i någon byggnad. Vi kan ju liksom 

samverka hela tiden”. Att kunna se vad som behöver göras samt viljan att arbeta för elevernas 

bästa var också en positiv faktor. Vad som kan utläsas i detta resultat är att det finns flera lik-

heter i vad som är goda faktorer i de olika skolornas samverkan, det vill säga avståndet till 

varandra samt de gemensamma mötena. Något som endast nämndes på en av skolorna var 

vikten av dokumentation. Värt att nämna är också vikten av ledningens åsikter kring samver-

kan. En av rektorerna menade att allting med deras samverkan fungerar bra samtidigt som den 

andra rektorn pekar på svårigheten att alltid göra rätt.  

Analys- Förutsättningar för en god samverkan 

Det nära avståndet och de regelbundna träffarna var något som belystes av flera olika perso-

ner. På båda skolorna fanns de professionellas kontor i samma byggnad bredvid varandra vil-

ket underlättade mycket i deras arbete. På en av skolorna var alla intervjupersoner inte place-

rade i samma byggnad. Då flera olika personer nämnde att en fördel vid samverkan är då alla 

är placerade i samma byggnad blir en frågeställning om detta är någonting som påverkar deras 

samverkan? I resultatet ovan beskrivs ledningens olika åsikter, vilket är intressant att koppla 

till de teorier som finns om samverkan. Danermark (2000) menar att en av de viktigaste 

aspekterna i samverkansprocessen är just ledningens funktion, att den är klar och tydlig. Det 

är därför värt att framhäva ledningen åsikter och fundera vidare på vad de har för inverkan på 

skolan arbete. Enligt Danermark (2000) ska samverkan också vara en process med utveck-

lingsmöjligheter vilket inte stämmer överrens med en av rektorernas åsikter om att allting 

fungerar. Däremot fanns det personer inom teamen som betonade vikten av utveckling. Sam-

verkan med rektorerna inom teamen var dock någonting som framhölls fungera bra på båda 

skolorna. 
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Försvårande faktorer 

Att prata om hinder och brister i samverkan har visat sig vara svårt. Det tog tid för intervju-

personerna att svara på frågor inom detta ämne. En av intervjupersonerna uttryckte sig på föl-

jande sätt: 

 

SSK1 – Ja, alltså jag tycker att det som jag också har nämnt här innan att var och en 

håller på sin bit och att man liksom är så rädd för att släppa in någon annan, det är 

ju en väldigt, det försvårar samverkan väldigt mycket. 

 

En kurator upplevde att hennes största hinder var att prioritera mellan olika skolor. Detta var 

något hon kände försvårade samverkan då hon inte alltid kunde medverka på de olika mötena.  

 

K1 – Men jag har ju ibland svårigheten som jag ibland upplever att eh, att jag ibland 

måste prioritera mellan EHT. Jag har ju en annan skola där EHT är varje måndag 

och där har jag till exempel inte varit nu på tre veckor. 

 

Gemensamt för flera professioner var att de ansåg att de alltid kunde bli bättre och utvecklas. 

Till exempel säger en av rektorerna: ”Ja, men vi måste ju alltid ställa oss frågan hur vi blir 

bättre och hur, det handlar ju inte bara om elevhälsoteamet utan det handlar om alla som 

arbetar runt eleverna, att vi måste prata samma språk”. En intervjuperson pratade om svårig-

heterna på följande sätt: ”Det är viktigt tycker jag att varje profession får komma in i tid i 

samtalet så att inte en profession tar över hela samtalet och där ju rektorn väldigt viktig och 

styr upp tiden man har”. Ett hinder som framkom var också att det ibland kunde vara bristan-

de tillit i teamet. Något som saknades enligt specialpedagogen i deras samverkan var att ha en 

skolpsykolog mer ute i verksamheten för att bland annat handleda personal. 

 

SP2 – Det är ju när man känner att man behöver göra en ordentlig utredning runt en 

elev. Då behöver vi skolpsykologen. Hon tittar ju på sin del, det som vi andra inte är 

kompetenta att bedöma. Det man skulle önska är ju att hon kanske då kunde finnas 

lite mer ute i verksamheten, se hur de här barnen fungerar i sina sammanhang och 

handleda personalen lite. 

 

Kurator i förskoleklass var också något som fanns behov av då problematik även kunde upp-

komma redan då enligt specialpedagogen. 
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SP2 – Något som är, som inte är bra tycker jag, det är att vi inte, vi har faktiskt inte 

skolkuratorsinsatser i förskoleklassen. Skolkuratorns tjänst omfattar från årskurs ett 

och uppåt och ibland kan vi ju hitta elever redan i förskoleklass som behöver stöd, 

och det tycker jag är en brist.  

 

Det skiljde sig mellan skolorna hur det talades om svårigheter och hinder i deras samverkan 

då känslan var att personerna på en av skolorna hade lättare för att tala om det. Likheter mel-

lan skolorna var främst att det fanns svårigheter att släppa in varandras professioner i samtal 

samt att inte utesluta varandra. Brist på resurser, till exempel tid och antal anställda var en 

annan del som gjorde samverkan svårt för båda skolorna. En stor brist på skola två var avsak-

naden av kuratorsinsatser i förskoleklass vilket är värt att belysa.  

Analys- Försvårande faktorer 

Svårigheten att släppa in varandras professioner stämmer väl överrens med det som Backlund 

(2007) beskriver, alltså att ett hinder i samverkan kan vara att professionerna begränsar sig till 

sina egna områden. Detta kan enligt Hylander (2011) bero på att professioner vill hålla sig till 

sina egna metoder. Det är något som personer på båda skolorna har pekat på. Så varför är det 

ett problem att professionerna begränsar sig?  

 

Meningen med samverkan är att ha ett utbyte, det vill sig hjälpa och ta nytta av varandras 

kompetenser. Då professioner begränsar sig för mycket kan det alltså motverka syftet med 

samverkan. Detta kan till viss del basera sig på sociala representationer. Då olika sociala re-

presentationer existerar i samma team kan konflikter uppstå (Danermark, 2004). Dessa skill-

nader i synsätt kan skapa en ovilja att släppa in andra på sitt eget område och därigenom för-

svåra samverkan.  

 

Resurser och tidsbrist är en annan del som flera ansåg försvårade samverkan. Resurser som 

saknades på en av skolorna var framförallt en skolpsykolog i verksamheten och kuratorsinsat-

ser i förskoleklass. Varför det inte finns kurator i förskoleklass är en fråga värd att fundera 

över. Behöver inte barnen i förskoleklass samma insatser som äldre barn på skolan? Några 

intervjupersoner beskriver hur barn kan må dåligt även i förskoleklass. Detta bör uppmärk-

sammas då skolkurator ska finnas tillgänglig för även förskoleklass (SFS 2010:800). Detta 

kan kopplas till vad Danermark (2000) säger om resurser då han menar att det är av stor vikt 
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att det finns tillräckligt med resurser för en god samverkan. Bristande resurser kan därför vara 

något som försvårar samverkan. 

En optimal samverkan 

På en av skolorna var intervjupersonerna enade om att en god samverkan handlade om att 

utnyttja varandras kompetenser fullt ut och att ha tillit till varandra. Att inte ha någon prestige 

var något som nämndes ofta. 

 

BR1 – Ja, totalt sett är det ju att man är prestigelös. Det är det viktigaste. Vi tillför ju 

olika kompetenser allihopa och när det funkar så, så gör vi ju det. Då bevakar vi ju 

inte egna intressen eller något. 

 

En av intervjupersonerna påpekade att det var betydelsefullt att ha ett öppet arbetsklimat vil-

ket innebär att alla ska våga uttrycka sina åsikter. 

 

SSK1- Ja det är ju när man känner att man kan gå och prata utan att man känner sig 

dum eller så utan att man kan prata med de man ska samarbeta med utan att man ska 

känna om man ska våga ungefär, det ska vara att man öppet ska kunna gå och prata 

med varandra. 

 

På den andra skolan sa rektorn följande: ”En god samverkan är när vi är genuina, vi har 

samma mål för ögonen och öppenhet”. Specialpedagogen tyckte följande var viktigt: ”Det är 

när det är korta kontaktvägar, att man lätt når varandra, att man möts relativt frekvent, man 

har ett bra samtalsklimat i elevhälsoteamet”. För kuratorn var tillit och att dela med sig ”la-

gom” mycket av informationen om barnen betydelsefullt: ”God samverkan är ju att man kan 

lita på varandra och att man pratar lagom mycket, alltså inte berätta allt men säga vissa ut-

valda saker som gör att det leder vidare för barnet sen är man tyst”. Vad som krävs för att 

samverkan ska vara god upplevdes inte vara en svår fråga att svara på. De flesta personerna 

höll med om vikten av tillit till varandra i teamet och att ha ett öppet arbetsklimat med korta 

kontaktvägar. Skillnader som visat sig i resultatet är att intervjupersonerna på en av skolorna 

även betonade värdet av att ha ett gemensamt mål och på den andra skolan framhävdes vikten 

av att utnyttja varandras kompetenser: 
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SP1 – Ja, det är ju när man använder varandras kompetenser på ett optimalt sätt. 

Och det handlar ju också om tilltro, mycket sånt också… känna varandra[…] Ibland 

har vi ju haft en del svåra saker men hon är jättelätt att samarbeta med av den anled-

ningen, det räcker att vi tittar på varandra så vet vi liksom hur långt, vad vi ska säga. 

Analys – En optimal samverkan 

Flera personer talade som sagt om att professionerna bör finnas lättillgängliga för varandra, 

vilket kan styrkas av Thornberg (2009). Att ta del av varandras kompetenser och inte känna 

prestige var också ett vanligt förekommande svar. Detta går att koppla till flera andra saker 

som intervjupersonerna nämnde, till exempel att ha ett öppet samtalsklimat och att ha tillit till 

varandra. Thylefors (2007a) nämner just samtalsklimatet som ett sätt att hantera ojämlikheter i 

teamet. Därför blir det viktigt med ömsesidig respekt för att kunna vara prestigelös i samver-

kan. Även Hylander (2011) talar om detta, att tanken med elevhälsoteamet är att professioner-

na ska komplettera varandra. Hinder som kan uppkomma kan vara det som en specialpedagog 

förklarar, om samverkan hämmas på grund av att personer inte vågar fråga varandra om saker. 

En intervjuperson talade om att detta kunde grunda sig på för stor respekt för varandras pro-

fessioner. Detta leder till att professioner inte vågar ifrågasätta varandra (Thylefors, 2007a). 

Under intervjuerna uppfattades att det finns goda kunskaper kring vad som krävs för en god 

samverkan. Något som intervjupersonerna däremot inte talade mycket om var behovet av ett 

gemensamt mål. Danermark (2004) beskriver ett gemensamt mål som en nödvändig del för 

god samverkan och därför något som elevhälsoteamen bör ha en klar bild över. 

Samverkans funktion 

En viktig fråga då samverkan studeras är varför samverkan ska finnas. Första rektorn sa föl-

jande: ”Alla mår väl i det om man samverkar på ett positivt sätt. Är man på ett ställe och kan 

prata direkt med alla då går det ju fortare”. En annan anledning till att samverka var att allas 

olikas kompetenser används för barnets bästa. 

 

SSK1 – Ja men det är ju jätteviktigt, det är ju för att som jag säger att vi är här för 

barnens bästa och det är viktigt att allas kompetenser då kommer till del, kommer till 

del för barnet då så man kan se det från olika synvinklar. 

 

Ena specialpedagogen uttryckte att: ”Ja det finns väl inget annat än fördelar med god sam-

verkan”. Samverkan sågs även som en metod för att barnen skulle känna trygghet och få bästa 

stöd. Kuratorn uttryckte detta på följande sätt: ”Eleven ska kunna känna tryggheten med oss. 
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Det märker barnen direkt om man inte har ett bra samarbete och då gagnar det inte barnen”.  

Enligt en skolsköterska var syftet med samverkan att dra nytta av varandras kunskaper. Att 

det går fortare att samverka var en annan viktig aspekt då tidsbrist ofta nämndes. En special-

pedagog sa följande: ”Jag tror att man kan hjälpa de elever bättre som har psykisk ohälsa 

naturligtvis, om det här teamet fungerar. Då hittar man naturligtvis dem snabbare och kan 

börja hjälpa dem lite snabbare.” Att kunna hjälpas åt var ytterligare en viktig del av arbetet 

med samverkan. Alla intervjupersoner visade på stora likheter gällande varför de ansåg att 

samverkan bör finnas. Det svar som endast kom från en person var att samverkan leder till: 

”Högre måluppfyllelse och elever som mår bra”. 

Analys- samverkans funktion 

En intressant fråga att diskutera och analysera är varför samverkan bör bedrivas. Danermark 

et al. (2008) pekar på vikten att ha en gemensam bild över varför samverkan ska ske. Är det 

något som faktiskt gynnar barn med psykisk ohälsa? Backlund (2007) menar att forskningen 

som finns visar att samverkan i skolan är betydelsefull. Den slutsatsen kan också dras av in-

tervjuerna i denna studie. Enligt intervjupersonerna finns det fördelar med en god samverkan 

då den sparar tid och är till barnets bästa. Detta understryks också av Svensson, Johnsson & 

Laanemets (2008) som anser att det viktigaste med samverkan är att den ska gynna de som 

behöver hjälp. 

 

Att professioner kan hjälpas åt var en annan viktig orsak till samverkan. Då krävs det att olika 

professioner är villiga att hjälpa och ta hjälp av varandra (Thornberg, 2009). En vanlig åsikt 

som uppkom under intervjuerna var att arbetet går fortare vid samverkan. En hög grad av ef-

fektivitet är enligt Thylefors (2007b) ett tecken på god samverkan inom tvärprofessionella 

team. Värt att påpeka är att endast positiva åsikter kring samverkan framkom under intervju-

erna. Ingen av intervjupersonerna tog upp att samverkan kan leda till något negativt. Deras 

liknande åsikter kring varför samverkan är viktig tyder på att detta är sociala representationer 

som teamet har utvecklat tillsammans (Doise, 1995). För att få fram en annan syn på samver-

kans för- och nackdelar skulle det behövas åsikter från personer som har andra perspektiv än 

teamets medlemmar. 

Elevhälsoteamets struktur och fördelning av uppgifter 

När det gäller elevhälsoteamets struktur och fördelning av uppgifter har tidigare forskning, i 

likhet med vår studie, pekat på omfattande svårigheter då det framförallt finns otydligheter i 
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de professionellas roller och ansvar. Ansvarsområdena inom elevhälsoteamet på skola ett har 

enligt flera intervjupersoner varit svåra att skilja på. Skolsköterskan talade om att hon inte 

anser att hon endast ska ha det medicinska ansvaret utan önskade att få större inblick på flera 

områden. Detta på grund av att ett barn måste ses som en helhet. Hon talade om att det kunde 

vara farligt att ha en för stor respekt för själva professionerna. Till exempel fanns det uppgif-

ter som skulle kunna falla på både henne och kuratorn och hon ansåg att professionerna borde 

släppa in varandra mer på sina områden och hjälpas åt.  

 

SSK1 – […] Jag tycker fortfarande det kan vara lite att man delar upp det att jag står 

bara för det medicinska till exempel, så det är någonting som sitter i ryggmärgen på 

dem (skratt) eller liksom att de fortfarande kan vara så att nu ska vi bara prata om 

pedagogiska saker så nu kan du gå kan de säga sådär. Eh och då känner jag ibland 

att det är väldigt bra för mig att också veta om vilka elever som har svårigheter och 

så, för om de kommer in i andra sammanhang så är det ju viktigt att man kan ta in 

den delen också. För återigen barn är ju inte bara en del utan en helhet, och det tror 

jag att vi har lättare för att se alltså skolsköterskorna än var rektorerna har till ex-

empel och även specialpedagogerna. Det är så oerhört inne på sitt, det här är mitt 

liksom, det är mitt område, ingen får vara inne och tassa på det (skratt), eh, inom pe-

dagogiken då. För vi ser ju och lär oss väldigt mycket med även om inte vi är peda-

gogiskt utbildade så ser vi väldigt mycket med och kan ha mycket att tillföra då. Så 

kan det vara och det är ju många som fått kämpa med det. 

 

Rektorernas ansvar är däremot relativt klart eftersom de anser att deras uppgift främst är att se 

till att uppgifter hamnar på rätt bord. De styrker däremot att det kan finnas en svårighet kring 

rollfördelningen men att detta är något de har lärt sig att hantera. En av specialpedagogerna 

ansåg att det tidigare har varit oklart med rollfördelningen men att detta är något som förbätt-

rats. Hon sa att professionerna endast bör göra det de är utbildade för och inte gå in på var-

andras ansvarsområden.  

 

SP1 – Det är viktigt att se till att man inte klampar in på varandras ansvarsområden 

utan att man samråder i elevhälsoteamet om det. Ungefär som att jag aldrig ringer 

hem och föreslår vaccinationer eller något sånt där. Naturligtvis är det viktigt att 

man kan hålla isär de delarna, vilka är våra professioner […]Jag tycker man ska 

vara noga med att man är professionell i sitt, ja i sitt jobb. Att man liksom inte går 

över gränser. 
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Rektorerna på skola ett var nöjda med rollfördelningen men kuratorn och skolsköterskan såg 

vissa svårigheter med det. Kuratorn tyckte rollerna känns ganska klara men påpekar att hen-

nes roll är relativt ny på skolan och att det fortfarande ses över hur hon ska arbeta.  

 

På skola två ansåg många att ansvarområdena flyter ihop. Den som inte ansåg detta var speci-

alpedagogen som sa att rollerna är klara. Rektorn ansåg att det finns tydliga roller och att de 

måste vara strikta i de olika professionerna i agerandet. Däremot sa hon att professionerna kan 

gå in på varandras områden under mötena och det då blir viktigt att ha förtroende för var-

andra. 

 

R2 – När vi sitter och diskuterar hjälps vi åt. Alltså då handlar det ju om att verkligen 

hitta vad det är att diskutera och sådär. Då kan man ju gå in på varandras. Alltså jag 

har ju ingen av de här professionerna som de har, man får ju diskutera[…] och där 

tycker jag vi är klara. Och då kan kanske skolsköterskan säga att nej de där inte mitt 

område, det är kuratorns område. Och det handlar ju om att det är öppet, alltså att vi 

har förtroende för varandra. 

 

Skolsköterskan tyckte de visste vem som gör vad. Specialpedagogens och rektorns roller an-

såg hon är klara men det kan vara en svårighet att skilja på skolsköterskans och kuratorns 

uppgifter. Till exempel kan psykiska problem visa sig fysiskt. Därför bör elevhälsoteamet 

enligt skolsköterskan inte dra exakta gränser för vad som faller på vems bord utan istället 

hjälpas åt. Skolsköterskan beskrev deras elevhälsoteam som ett tvärprofessionellt team med 

multiprofessionell kunskap. 

 

SSK2 – Egentligen ska man kanske inte dra gränsen att det är din profession och det 

är din profession och det är din profession utan att det är ett teamarbete som ska 

räcka till, att man får tömma sina resurser och verkligen se över om man har, om 

man har hittat och tittat på allt som behövs tittas på. 

 

Kuratorn menade på att ansvarsområdena bör överlappa varandra för barnens bästa. Till ex-

empel att även specialpedagogen kan ha samtal med barnen om denna har fått en god kontakt.  
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K2 – Ja, det måste överlappas, för det är ju för barnens skull vi är här, och där bar-

nen lättast kan ta kontakt ska man självklart snappa upp det och inte säga nej du får 

gå till någon annan utan det gäller också att våga ta den ångesten som barnet kom-

mer med. Och har den då öppnat sig för någon personal tycker jag att man ska behål-

la det till viss del där och kanske jobba vidare på det viset så att man inte snabbt 

skyfflar över det till nästa person. 

 

Hur elevhälsoteamet ser på ansvar och roller har skiljt sig åt både inom skolorna och emellan 

skolorna. Likheter mellan skolorna är främst svårigheterna och otydligheterna som finns i 

vissa ansvarsbitar inom teamen. På båda skolorna framkom otydligheten som kan finnas mel-

lan kuratorns och skolsköterskans ansvar och båda skolsköterskorna menade att de inte borde 

hålla så hårt på sina roller och professioner utan samverka mer. På en skola fanns olika åsikter 

om hur mycket de borde släppa in varandra på sina ansvarsområden medan personerna på den 

andra skolan verkar vara eniga kring att det är okej att ibland överskrida sina vanliga ansvars-

områden om det hjälper barnen. Att roller kan överlappas och gå in i varandra har också 

framkommit tydligt. Rektorernas åsikter var liknande då de ansåg att rollerna är klara i 

teamen. Ur resultatet framkommer det att rektorerna och en specialpedagog anser att rollerna 

är tydliga medan de övriga ser flera otydligheter i det. 

Analys – Elevhälsoteamets struktur och föredelning av uppgifter 

Att det finns svårigheter kring ansvar och rollfördelningen är någonting som såväl tidigare 

forskning som denna studie visar. På båda skolorna menar flera intervjupersoner att det mest 

oklara ansvaret är mellan kuratorerna och skolsköterskorna vilket även Hylander (2011) talar 

om då hon menar att det är svårt att skilja på omvårdnad, psykologi och socialt arbete. Det 

intressanta är hur skolorna hanterar denna svårighet. Framförallt en av skolorna hanterar detta 

genom att dela upp ansvaret för varje specifikt fall genom att de hjälps åt för barnens bästa.  

 

Enligt Hylander (2011) är ett av problemen i mångprofessionella team att de olika professio-

nerna inte utnyttjar sina resurser som de bör. Detta kan vara aktuellt då professioner håller för 

hårt på sina specifika yrkesroller och inte drar nytta av varandra. Även Backlund (2007) anser 

att det motverkar samverkan ifall professionerna begränsar sig för mycket till sina egna roller. 

På båda skolorna fanns blandade åsikter om hur mycket de bör släppa in varandra på sina an-

svarsområden. En av skolsköterskan är väldigt tydlig med att hon inte endast bör ha det medi-

cinska perspektivet utan behöver se andra delar också för att kunna se till hela barnet. Även 
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Danermark (2000) tar upp att ett barn behöver ses som en helhet med både sociala, biologiska 

och psykologiska delar. Skolsköterskan berättade vidare att hon ibland uteslutits från delar av 

möten eftersom det inte varit hennes ”område”. Detta visar tydligt på det som Backlund 

(2007) beskriver, nämligen att vissa professioner endast vill begränsa sig till sina egna områ-

den. Skolsköterskan ansåg att detta blev ett problem då hon i sin medicinska roll kan ha hjälp 

av att veta vad som händer i de andra delarna i barnets liv. Specialpedagogens åsikter skiljer 

sig från skolsköterskans då hon menar att man inte bör klampa in på varandras ansvarsområ-

den och att det är viktigt att dra gränser. Här finns det olika uppfattningar om vilket sorts team 

elevhälsoteamet borde vara.  

 

Skolsköterskans beskrivningar av hur hon anser att elevhälsoteamet bör vara utformat har 

likheter med beskrivningen av ett transprofessionellt team, alltså att ansvarsområden och upp-

gifter övergår i varandra och medlemmarna i teamet är ömsesidigt beroende av varandra 

(Backlund, 2007; Hylander, 2011). De hinder som denna form av team kan föra med sig är att 

lagar och föreskrifter kan vara i vägen för att professionerna ska kunna arbeta över gränserna 

(Thylefors, 2007a). Specialpedagogens åsikter kan istället liknas vid multiprofessionella team 

där professionerna är klart åtskilda och fokus i samverkan ligger på informationsutbyte 

(Svensson et al., 2008). Det är tydligt att det finns olika tankar inom detta elevhälsoteam om 

hur ansvarsfördelningen bör se ut. Otydligheter kring detta är något som Backlund (2007) 

beskriver som ett hinder i samverkan. 

 

På skola två fanns det också vissa olikheter kring ansvar och roller. Här benämner skolskö-

terskan i en intervju att elevhälsoteamet är ett tvärprofessionellt team med multiprofessionell 

kunskap. Enligt Thylefors (2007b) handlar tvärprofessionell kunskap främst om att använda 

flera kunskaper och sätt att förstå problem på. Detta säger skolsköterskan tydligt att de gör 

genom att alla professioner hjälps åt för att komma fram till beslut. Att hon benämner deras 

samverkan som multiprofessionell visar också på att hon anser att samverkan bör vara av så-

dan karaktär att den främst inriktar sig på informationsutbyte. Detta stämmer överrens med 

det rektorn på samma skola säger då hon uttrycker att professionerna måste vara strikta i sina 

roller i agerandet. Däremot anser skolsköterskan och kuratorn att det finns oklarheter i roller-

na vilket inte stämmer överens med Thylefors (2007a) beskrivning av ett multiprofessionellt 

team där roller ska vara tydliga och det är klart hur de skiljer sig från varandra. Det kan istäl-

let tyckas finnas mer likheter med ett interprofessionellt team i detta fall, där det arbetas 
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mycket genom informationsutbyte samtidigt som det läggs vikt vid att kommunikationen ska 

vara aktiv och insatserna samordnas (Svensson et al., 2008).  

 

För att en samverkan ska fungera krävs en tydlig struktur av fördelningen kring arbetet (Da-

nermark et al., 2008). Detta innebär att det bör vara klart hur teamet arbetar med rollfördel-

ning och ansvar. Danermark (2000) pekar också på vikten av att det ska finnas en tydlighet 

angående skillnaderna som finns mellan professionernas synsätt och regelverk. Om dessa 

skillnader utgör hinder i arbetet är det också någonting som måste hanteras. På båda skolorna 

tar personer upp att skolkuratorns och sjuksköterskans roller i vissa situationer kan kännas 

oklara. En intervjuperson trodde att detta bland annat kan vara kopplat till att skolkuratorns 

roll är relativt ny. Skolsköterskan talade om vikten av att våga prata även när det gällde saker 

utanför sin yrkesroll för att kunna se till hela barnet. Att våga prata och ha ett öppet samtals-

klimat är enligt Thylefors (2007a) viktigt då svåra situationer ska hanteras. Detta kan vara 

problematiskt med tanke på de olikheter i makt som ofta finns i team och därför olika förut-

sättningar för att ifrågasätta och bli lyssnad på (Danermark, 2004). Därför är det ett gott teck-

en att flera av intervjupersonerna talar om ett bra samtalsklimat. Det fanns däremot några som 

nämnde detta som ett problem. En av intervjupersonerna beskrev att det kan finnas för stor 

respekt för professionerna.  

 

Ett annat viktigt perspektiv för god samverkan är att människan måste betraktas som en helhet 

(Danermark, 2004). Flera av de som ansåg att rollerna bör övergå i varandra använde detta 

som argument. Enligt kurator, sjuksköterska och specialpedagog på skola ett är det svårt att 

skilja på rollerna och det är därför intressant att rektorerna inte ser detta som ett problem. När 

det gäller rollerna på den andra skolan ansåg alla att de måste samspela men åsikterna skilde 

sig kring hur mycket. Kurator menar att rollerna måste överlappas för barnets bästa. Detta 

stämmer väl överens med det Danermark (2004) beskriver om att samverkan ska gynna mål-

gruppen och det som Hylander (2011) säger, att yrkesgrupperna bör dela med sig av och ut-

nyttja varandras kompetenser. Skolsköterskan framhäver svårigheten att skilja på främst hen-

nes och skolkuratorns roll vilket även var en svårighet på den andra skolan. Här verkar det 

vara ett bekymmer att skilja på socialt arbete och omvårdnad vilket inte är så konstigt då om-

rådena på flera sätt går in i varandra (Hylander, 2011). Rektorns åsikter är intressanta då hon 

tycker de har klara roller fast att de ändå flyter ihop ibland. Roller och ansvar är viktigt att 

diskutera då det finns så olika åsikter både inom skolorna och emellan skolorna om hur det 

faktiskt bör vara. Hur ska man veta när rollfördelningen och ansvarbiten är optimal för bar-
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nens bästa? Och vilket typ av team bör elevhälsoteamet egentligen vara? Detta är frågor som 

diskuteras vidare i slutdiskussionen. 
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Slutdiskussion 

Syftet med denna studie var att förstå vad det finns för uppfattningar kring psykisk ohälsa i 

två olika elevhälsoteam samt hur dessa samverkar och ser på ansvaret som skola för att arbeta 

med och förebygga psykisk ohälsa. Det är detta som ligger till grund för studien och det som 

strävats efter att besvara. 

 

Hur kunskapen kring psykisk ohälsa sett ut i de olika elevhälsoteamen är någonting som vi 

har fått en klarare bild av under studiens gång. Det som framkommit är framförallt hur olika 

denna kunskap ser ut beroende på vilken skola som undersökts och att många av intervjuper-

sonerna hade stora skillnader i deras syn på psykisk ohälsa. Vad leder det då till att veta detta? 

I inledningen nämndes det hur stor problematiken kring psykisk ohälsa har blivit i dagens 

samhälle och även hur betydelsefull skolan är som en plats att upptäcka och bemöta psykisk 

ohälsa på. Då detta ställs i relation till resultatet av denna studie, alltså att det på skolorna 

finns en osäkerhet kring vad psykisk ohälsa är uppstår en tydlig problematik. Problematiken 

grundar sig alltså i hur betydelsefulla skolorna är i arbetet med psykisk ohälsa kopplat till 

elevhälsoteamets bristande kunskap i ämnet. För att skolan ska kunna arbeta på ett bra sätt 

med psykisk ohälsa bör det finnas en god kunskap kring ämnet.  

 

Här måste vi som genomför studien vara kritiska till huruvida resultatet är relevant. Ska sko-

lan lägga energi på att hantera psykisk ohälsa och då lägga resurser på att öka kunskapen 

kring detta eller går det alltför långt ifrån deras egentliga arbete, vilket är det pedagogiska? 

Studien har därför också fokuserat på skolans ansvar att hantera psykisk ohälsa. Framförallt 

rektorerna och specialpedagogerna som hade en pedagogisk utbildning visade på en önskan 

att inte komma för långt bort från skolans pedagogiska grunder. Samtidigt talade kuratorerna 

och skolsköterskorna om vikten av att arbeta med psykisk ohälsa i skolan. Här talar olika yr-

kesgruppers åsikter emot varandra. Detta går även att koppla till vad elevhälsoteamet ansåg 

om sitt ansvar att hantera psykisk ohälsa på skolan. 

 

Om skolan är en så viktig plats för att hantera psykisk ohälsa som många forskare nämner, 

blir det då ett problem att det inte finns en gemensam bild över hur långt skolans ansvar bör 

stäcka sig? Just skolans ansvar är något som denna studie har visat på att det finns en kun-

skapslucka kring. Det är därför något som det skulle behövas ytterligare forskning runt. Är 

psykisk ohälsa något som ligger under skolans ansvar och i så fall till vilken grad? Behövs det 
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tydligare bestämmelser för hur långt detta ansvar går och hur detta arbete ska se ut? Då skolan 

har en stor möjlighet att upptäcka psykisk ohälsa, bör i så fall denna möjlighet utnyttjas till en 

större grad än vad det görs idag?  

 

Att samverkan inte är lätt är något som konstaterats i denna studie. Samtidigt är det någonting 

som idag ses som en självklarhet i många organisationer, framförallt i elevhälsoteamet. Något 

värt att diskutera är därför varför samverkan egentligen ska finnas?  Denna studie och tidigare 

forskning visar mestadels på fördelarna med att samverka men frågan är om samverkan verk-

ligen är en fördel om det framförallt innebär svårigheter, hinder och konflikter? För att sam-

verkan ska bli optimal måste det finnas kunskaper och en förståelser för varför samverkan är 

nödvändig (Danermark et al., 2008). I denna studie har det funnits en hel del olika åsikter 

kring vad samverkan leder till. Som tidigare nämnts i studien finns det bristande forskning på 

elevhälsoteamens samverkan. Synen på hur de ska samverka har i denna studie sett olika ut 

inom och mellan teamen vilket är intressant då tidigare forskare också har olika åsikter kring 

ämnet. Nya frågeställningar som uppkommit är, vilken typ av team bör egentligen elevhälso-

teamet vara och vad är egentligen den bästa samverkansformen för att det ska gynna barnen 

med psykisk ohälsa?  

 

Enligt denna studie har flera olika personer visat tecken på att multiprofessionella team är det 

mest fördelaktiga. Detta stämmer överrens med det som Hjörne och Säljö (2008) kommit 

fram till, det vill säga att elevhälsoteamet bör ha fokus på informationsutbyte och målsättning 

samtidigt som rollerna och kunskaperna är klara och tydligt uppdelade mellan professionerna. 

Denna syn på elevhälsoteamet delades dock inte av alla då flera andra tillsammans med Hy-

lander (2011) och visar indikatorer på att elevhälsoteamet bör vara ett interprofessionellt 

team. Här är gemensamma ansträngningar ett mål för att nå bästa resultat samtidigt som rol-

lerna ska vara klara. Kommunikation och insatser måste också samordnas (Thylefors, 2007a). 

Sist men inte minst menar också några på att elevhälsoteamet bör vara ett transprofessionellt 

team vilket innebär att fokus ligger på teamets prestationer istället för de individuellas och att 

de professionella ska kunna täcka upp varandras uppgifter (Thylefors, 2007a).  

 

Hur elevhälsoteamet ska samverka är därför ett område som det behöver forskas mer kring. 

Att arbeta för barnets bästa har också varit ett viktigt fokus för många vilket stämmer överrens 

med det som är en grundtanke med samverkan (Danermark, 2004). Men frågan är vilken typ 

av funktion elevhälsoteamet bör ha för att hjälpa barnen med psykisk ohälsa? Detta flyter ihop 
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med det som tidigare diskuteras, det vill säga skolans ansvar för barnen med psykisk ohälsa. 

Något som inte får hända är att dessa barn faller mellan stolarna vilket en god samverkan kan 

förebygga. Denna studie kan därmed styrka svårigheterna med att olika professioner samver-

kar men även fördelarna. Vad som kan utläsas är att det finns goda förutsättningar ute i prak-

tiken då det finns kunskaper men framförallt en vilja att samverka. Den stora frågan är varför 

det finns så olika uppfattningar om hur deras samverkan bör se ut, och vad den ska innebära? 

Vidare forskning kring denna fråga krävs därför för att samverkan i elevhälsoteamen ska kun-

na utvecklas och bli ännu bättre. Genom ny forskning och kunskap om dessa svårigheter som 

kan uppstå tror vi att en större förståelse kan skapas för varandra inom teamen och därmed en 

bättre samverkan. 
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Slutsatser  

Uppfattningar om psykisk ohälsa har visat sig vara något som till stor del varierat mellan in-

tervjupersonerna. Några menar att psykisk ohälsa främst visat sig genom psykosomatiska 

problem och andra själsliga besvär så som ångest och oro. Andra liknar det med neuropsykiat-

riska funktionshinder och vissa menar att psykisk ohälsa inte bör lyftas som något större än 

vad det egentligen är. Denna oenighet kring psykisk ohälsa kan vara en orsak till varför psy-

kisk ohälsa är så svårhanterat på skolan. Samtidigt finns en god potential inom elevhälso-

teamen då individerna tillsammans har en bred kunskap kring ämnet. Denna kunskap bör ut-

nyttjas mer genom samverkan.  

 

När det gäller skolans ansvar i arbetet med psykisk ohälsa har skilda åsikter framkommit. Vis-

sa menar att skolornas uppgift är att lära ut och att de därför inte ska hantera varken fysisk 

eller psykisk ohälsa. Andra menar att skolan är ansvarig för att barnen ska lyckas i skolan och 

ser arbetet kring psykisk ohälsa som en del i detta. Alla intervjupersoner har däremot varit 

eniga om att skolan inte ska hantera alltför svår psykisk problematik utan att det är viktigt att 

veta när det är dags att lämna över ansvaret till någon som har tillräckligt med kunskap för att 

hantera dessa situationer. Elevhälsoteamen bör därför lägga energi på att specificera mål för 

elevhälsoteamet och därigenom även målgrupp. Dessa skilda åsikter kring skolans ansvar för 

psykisk ohälsa ökar svårigheten att samverka effektivt. 

 

De hinder som denna studie uppmärksammar när det kommer till hur elevhälsoteamet sam-

verkar handlar om bristande resurser i form av skolkurator i förskoleklass samt skolpsykolog 

ute i skolans verksamhet. Den största problematiken som framkommit handlar dock om struk-

tur i teamet, framförallt gällande ansvar och roller. Det finns olika åsikter kring hur samver-

kan ska vara utformad och hur mycket de olika professionerna bör gå in på varandras yrkes-

områden. Vissa vill ha en tydlig uppdelning mellan professionerna och att samverkan endast 

ska handla om informationsutbyte. Andra anser att samverkan bör gå djupare än så och att det 

ska finnas möjligheter att utföra uppgifter som inte ligger under sin egen profession.  

 

Sammanfattningsvis är slutsatserna att alla intervjupersonerna anser att samverkan fyller en 

viktig funktion med alla dess möjligheter och bör därför finnas i skolans verksamhet. Fram-

förallt eftersom möjligheterna bidrar till att kunna arbeta för barnens bästa, dra nytta av var-

andras kompetenser samt att tid och pengar sparas. Det finns därför behov av fortsatt utveck-
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ling i skolan både när det gäller området psykisk ohälsa och samverkan inom elevhälsoteamen 

då samverkan har visat sig vara problematiskt. Mer forskning som innefattar båda dessa äm-

nen är därför något som behövs för att kunna gå vidare med detta och för att applicera det fullt 

ut i socialt arbete. Vi har under studiens gång uppfattat att både synen på psykisk ohälsa och 

hur samverkan ska fungera skiljer sig mellan skolor, professioner och individer. I båda teamen 

som studerats skiljer sig åsikterna om skolans ansvar kring psykisk ohälsa, roller i teamet och 

mål med teamet vilket nämns av olika forskare som grunder till en god samverkan. Detta visar 

att det finns stor anledning för skolorna att specificera varför, hur och för vem samverkan ska 

finnas. 
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Bilaga 1- Informationsbrev  

Hej! Vi är två socionomstudenter från hälsohögskolan i Jönköping som nu under våren skriver 

vår C- uppsats. Syftet med studien är att förstå hur skolan samvekar kring psykisk ohälsa. 

Anledningen till att just ni får delta i studien är att ni arbetar på låg - och mellanstadienivå i 

Jönköpings län. Vi ska genomföra vår studie på två skolor för att se hur samverkan fungerar 

på olika skolor. På dessa skolor ska vi ha enskilda intervjuer med rektorer, kuratorer, special-

pedagoger och skolsköterskor. Vi kommer båda två att delta under intervjuerna och målet är 

att dessa intervjuer ska vara öppna och diskuterande. Intervjuerna beräknas ta en timme och 

för att underlätta för vårt fortsatta arbete vill vi gärna spela in intervjuerna. Den slutliga upp-

satsen kommer finnas tillgänglig för alla som vill ta del av den. Ni kommer naturligtvis få 

uppsatsen skickad till er då den är färdig.  

 

Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att skolornas och intervjuper-

sonernas namn inte kommer att nämnas i studien. De personer som har tillgång till denna in-

formation är vi som skriver uppsatsen och vår handledare Mats Granlund.  

Deltagandet i undersökningen är frivilligt och ni kan när som helst avsluta er medverkan.  

Genom ert engagemang och deltagande bidrar ni till ny kunskap och utveckling inom det so-

ciala arbetet. Därför vill vi redan nu tacka er för att ni har valt att delta i studien.  

 

Om ni har några frågor eller funderingar kan ni höra av er till oss via följande uppgifter: 

 

Sara Gardell  Ida Hansson 

070- 000 00 00  070- 000 00 00 

XXXX@student.hj.se  XXXX@hotmail.com 

 

Vänliga hälsningar 

Sara och Ida 

  

mailto:XXXX@student.hj.se
mailto:XXXX@hotmail.com
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Bilaga 2- Intervjuguide 

Inledande information 

o Information om vilka vi är, syfte med studien, frivillighet, skyddad identitet, samtycke 

till inspelning, frågor osv. 

o Hur länge har du arbetat på detta ställe? Vilka är dina huvudsakliga uppgifter? Har du 

någon utbildning?  

Psykisk ohälsa 

 Vad är psykisk ohälsa enligt dig? 

 Ser du annorlunda på psykisk ohälsa hos killar/tjejer? 

 Vad fungerar bra/mindre bra i ditt arbete med psykisk ohälsa? 

 Tillvägagångssätt för att upptäcka psykisk ohälsa? 

 Agerande då psykisk ohälsa upptäcks? 

 Handlingsplan? Använder du den?  

 Svårigheterna -arbetet med psykisk ohälsa? 

Samverkan i elevhälsoteamet 

 Berätta hur ni i elevhälsoteamet arbetar. 

 Möten, hur ofta och hur? Roller? Ansvar? 

 Hur påverkar den nya skollagen er samverkan? 

 Vad fungerar bra/mindre bra i er samverkan? 

 Är det viktigt att ha en god samverkan i elevhälsoteamet? Varför? 

 Vad är en god samverkan? 

 Finns det något som försvårar samverkan i ert elevhälsoteam? 

 Hur samverkar ni kring ett barn som har psykisk ohälsa? 

 


