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Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om skolors elevhälsoarbete utifrån beskrivningar 

från medlemmar i tre elevhälsoteam. Det är medlemmarnas berättelser om elevhälsoarbetets orga-

nisation, meningsskapande insatser och utvecklingsområden som är utgångspunkten i studien. I 

undersökningen ingår tre skolors elevhälsoteam kallade X, Y och Z. Skolorna kommer från tre 

olika kommuner.  

Det är en undersökning med kvalitativ data från observationer, intervjuer och dokumentanalys av 

tre elevhälsoplaner. De teoretiska utgångspunkterna är teorin om praktikgemenskap samt det 

kommunikativa relationsskapande perspektivet, som är ett specialpedagogiskt perspektiv. Båda har 

sin grund i den sociokulturella teoribildningen, där samspel och kommunikation utgör grunden i 

lärandet. 

I den föreliggande studien visar resultatet både likheter och variationer i medlemmarnas beskriv-

ningar av skolornas elevhälsoarbete. Det framkommer i undersökningen att tydliga mål, uppdrags- 

och ansvarsfördelning, samt samspel i elevernas lärmiljö är några av förutsättningarna för ett fram-

gångsrikt elevhälsoarbete, vilket också överensstämmer med tidigare forskning. 
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The aim of this study is to increase the knowledge about schools´ student health care work based 

on the experiences of members in three student health teams. The core of this study is the mem-

bers´ stories about the student health care´s organization, intentional actions and the areas of de-

velopment. The study includes three schools´ student health care teams called X, Y and Z. The 

schools are from three different municipalities. 

The empirical research consists of qualitative data from observations, interviews and document 

analysis of three student health plans. The theory of community of practice and the communica-

tive relational perspective are the theoretical foundations in the study. Both of them are founded 

on the socio-cultural theory in which interaction and communication are basis for learning. 

In the study, the results show both similarities and variations in the members´ stories of the 

schools´ student health care work. The results show that clear goals, distribution of roles and re-

sponsibilities, as well as interaction in the students´ learning environment are some of the condi-

tions or a successful student health care, which is in line with previously conducted research.  
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Inledning  

Mitt intresse för elevhälsoarbete har funnits med på olika sätt genom min yrkesväg. När jag som tjugoåring 

fick en tjänst som innebar att vara ett stöd till en elev med rörelsenedsättning, började jag fundera på skolans 

arbetssätt och förhållningssätt. Efter vidare studier har jag arbetat inom olika verksamheter i skolan. Jag har 

alltid förhållit mig engagerad och intresserad för alla barns och elevers rätt till ett utvecklande lärande, särskilt 

för de elever som behöver det lilla extra. Idag är mitt huvudsakliga uppdrag att bedriva utvecklingsfrågor 

inom elevhälsan och elevhälsoarbetet i en kommun.   

Begreppet elevhälsan trädde i kraft i början av 2000-talet och ersatte det tidigare begreppet elevvård. Med 

detta ville man försöka utvidga det mer vårdande eller botande perspektivet på skolans elevvårdande funkt-

ioner, till att även inkludera och fokusera på hur skolan kan arbeta för att utgöra en grundläggande god miljö 

där elevernas hälsa och välbefinnande främjas i ett helhetsperspektiv. Varje skola ska enligt lagstiftningen 

ha en organiserad elevhälsa. Den samlade elevhälsan omfattas av medicinska, psykologiska, psykosociala 

och specialpedagogiska kompetenser. Var för sig och tillsammans har dessa professionella kompetenser till 

uppgift att planera och genomföra vad man benämner som hälsofrämjande respektive förebyggande insatser 

i skolan, för att eleverna ska utvecklas och nå målen i sin utbildning (SFS 2010:800). Elevhälsoarbetet ska 

skapa goda lärmiljöer för att säkra en framgångsrik utveckling för eleverna (Prop. 2001/02:14; SFS 2010:800; 

SOU 2000:19). Som avgörande faktorer för detta, benämns i förarbetena; hälsa, trygghet och lärande, vari-

ation i undervisningen, tydliga mål och skolans förmåga att samla de olika insatserna inom en gemensam 

ram. Forskningen visar på vikten av att använda sig av medvetna strategier för att skapa en systematik i 

arbetet med att utveckla en god skolmiljö för eleverna (Gustafsson, 2010; Hjörne & Säljö, 2008; Partanen, 

2012; Thornberg, 2009).  

Skolan har idag en stor utmaning att möta alla elever i sitt lärande. Kunskapskraven ökar samtidigt som det 

finns elever som på olika sätt saknar trygghet och motivation för skolarbetet. I skolan finns olika processer 

igång, men det är inte alltid som de synkroniseras med varandra.  Ett exempel på processer inom lärande är 

pedagogiken och specialpedagogiken i skolan, som ibland saknar ett helhetsperspektiv. Ett annat exempel 

på processer är elevhälsans olika perspektiv och på vilka sätt de kan bli gemensamma tillgångar och möjlig-

heter för eleverna. Det handlar om olika professioner som kan tillföra olika kompetenser för att göra skillnad 

för elevernas utveckling. Medlemmarna i elevhälsoteamen har, enligt min uppfattning, en stor kompetens 

men frågan är hur vi använder oss av den och vilka insatserna blir. En annan intressant fundering är huruvida 

samspel, kommunikation och delaktighet är synligt hos medlemmarna i elevhälsoteamet för deras elevhäl-

soarbete. Detta har medfört att jag är nyfiken och vill fördjupa mig inom skolans elevhälsoarbete. En annan 

anledning är att det finns lite forskning i området. Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om 

skolors elevhälsoarbete utifrån beskrivningar från medlemmar i tre elevhälsoteam. Den här studien grundar 

sig på observationer, intervjuer och de aktuella skolornas formulerade elevhälsoplaner.       
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Bakgrund 

I avsnittet kommer några grundläggande aspekter lyftas fram som påverkar hur elevhälsoarbetet är organi-

serat i dagens skolor. Först görs en historisk tillbakablick för att synliggöra utvecklingen från skolhälsovår-

den till elevhälsan. Därefter lyfts elevhälsoarbetet fram utifrån skollagen och den forskning som är relevant 

för undersökningen.   

Från skolhälsovård till elevhälsa 

Nedan beskrivs utvecklingen av skolans elevhälsoarbete från tidigt 1900-tal fram till idag. Genom litteratu-

ren, vilken består av forskning, utredningar, betänkanden och propositioner, framkommer hur begreppen 

och verksamheten genom åren omdefinierats och utvidgats från skolhälsovård, över elevvård, till dagens 

elevhälsa.   

Skolhälsovård 

Under mitten av 1800-talet fanns skolläkare anställda endast vid några enstaka läroverk i Sverige (Andersson, 

Bergling, Rask & Sandegård, 1986; Hammarberg, 2001). Skolhälsovården ökade dock succesivt i de större 

städerna under början av 1900-talet. Skolläkarens främsta uppgift var att ge läkarvård till fattiga elever. Under 

samma tidsperiod inrättades tjänster för skolsköterskor vars främsta uppgift var att bistå skolläkarna. Under 

flera decennier var skolhälsovården den verksamhet som tog sig an elever i skolsvårigheter och de som kom 

från bristande hemförhållanden (Andersson, et al. 1986).  

Enligt Statens offentliga utredning (SOU 1948:27) noterades att hälsovården genom åren hade blivit allt 

bättre för eleverna men det framkom även att eleverna behövde hjälp med olika svårigheter i skolan; främst 

med skolarbete och självinsikt. 1946 års Skolkommission resulterade i att psykologer började anställas på 

skolor och deras främsta uppgifter bestod i att bedöma, testa och ge förslag på åtgärder för de avvikelser 

som fanns hos eleverna (Andersson, et al. 1986). Vid samma tidpunkt började ett fåtal kuratorer etablera sig 

i skolans värld. Kuratorernas verksamhet startades i samband med att ett flertal elever visade sig möta olika 

svårigheter efter skolgångens slut. De svårigheter som uppenbarade sig var exempelvis individers förmåga 

och möjlighet att etablera kontakt med arbetslivet, bostadsmarknaden samt att anpassa sig till samhället i 

stort. Kuratorernas verksamhet fick en tydlig social inriktning och beskrevs med ett positivt resultat, exem-

pelvis stärktes elevernas situation i skolan, hemmet och under fritiden (SOU 1947:11).   

1900-talets utveckling av elevhälsoarbetet har i ett generellt perspektiv rört sig från att behandla och vårda 

stora fysiska behov till att alltmer uppmärksamma förekomsten av social och psykisk ohälsa bland skolelever 

(Lundin, 2006). Under den första delen av seklet innebar de fysiska behoven sjukdomar, svält och dåliga 

bostadsförhållanden. När behoven i mitten av 1900-talet övergick till att mer karaktäriseras av psykisk 

ohälsa, innefattade det exempelvis relationella och disciplinära problem för eleverna. Det är en del av för-

klaringen till att den tidigare dominerande skolhälsovården övergick till elevvård (a.a.).   
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Elevvård 

Elevvård som begrepp, omnämndes första gången offentligt i 1957 års skolberedning (SOU 1961:30). I 

betänkandet definierades omsorgen om eleverna enligt följande ansvar; läraren skulle ha kunskap om ele-

vens resultat, dess fysiska och psykiska hälsa samt eventuell kontakt med hemmet och övrig personal inom 

elevvården skulle vara ett stöd för elevens situation i skolan. Följande läroplaner; Läroplan för grundskola 

1962, Lgr 62, (Skolöverstyrelsen 1962) och Läroplan för grundskola 1969, Lgr 69 (Skolöverstyrelsen, 1969) 

gav en tydligare förklaring till vad begreppet elevvård innefattade. De svårigheter och personliga problem 

som uppstod i skolan skulle åtgärdas. I läroplanerna definierades skolsvårigheter som exempelvis använ-

dandet av alkohol och tobak, snatteri och aggressivitet. Arbetet i elevernas vardagliga undervisning benämn-

des som viktiga för elevvården. I Lgr 69 infördes begreppet elevvårdskonferens. Fortfarande betonades 

lärarens och rektorns ansvar för elevernas utveckling. Elevvårdskonferensen innebar deltagande av flera 

professioner, där man med stöd från skolsköterska, psykolog, kurator samt studie- och yrkesvägledare sökte 

bringa klarhet i vad som låg bakom en elevs skolsvårigheter och vilka åtgärder som var lämpliga. Den seg-

regerade specialundervisningen kritiserades under 1960-talet och gav anledning till ett förtydligande i Lgr 69 

(Andersson, et al. 1986). Elevernas aktiva medverkan betonades och undervisningen skulle ske i den ordi-

narie klassrumssituationen i möjligaste mån. 

I Statens offentliga utredning (SOU 1974:53), diskuterades miljöns betydelse för elever i skolsvårigheter. 

Individualiseringen för elever i form av mindre undervisningsgrupper ifrågasattes (SOU 1974:53). Enligt 

Bladini (1990) medförde skolans inre arbete en övergång från ”teknologiskt individinriktad syn på problem, 

till ett sociologiskt perspektiv” (s. 31), där samspel i miljön betonades som viktigt. För elevvårdens personal 

innebar detta att de gick ifrån att tillhöra en serviceverksamhet till ett mer aktivt förebyggande arbete (SOU 

1974:53). För eleverna innebar det konkreta förslag till ett ökat elevinflytande som exempelvis klassråd och 

elevråd (Bladini, 1990). Elevinflytande har funnits med som begrepp sedan 1946 års skolkommission. Det 

demokratiska uppdraget gällande elevers ökade inflytande har pågått i svensk skola under flera decennier 

(a.a.).    

Bladini (1990) betonar det betydelsefulla i att man i Läroplan för grundskolan 1980, Lgr 80, (Skolöversty-

relsen, 1980) valde att frångå formuleringen elever med skolsvårigheter och istället började använda sig av 

benämningen elever med särskilda behov. Författaren menar att skolan på detta sätt uppmärksammades på 

uppgiften att utveckla arbetsformer som kunde anpassas till varje elevs behov, dvs. se alla möjligheter för 

att motverka att skolsvårigheter uppstod. Varje skola skulle ha ansvar för alla elever och förebygga skolsvå-

righeter. Samtidigt nämndes begreppet särskild undervisningsgrupp. Enskilda elever fick stöd i en annan 

miljö, dvs. i en segregerad undervisningsgrupp, samtidigt som önskan av ett lugnare klassrum uppfylldes 

(a.a.). 

Under 1980-talet ökade de psykosociala problemen i skolan. Elevvårdspersonal uppmanades att uppmärk-

samma elevernas behov och utveckla ett hälsoförebyggande arbete på skolorna för att öka elevernas trygghet 
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(Guvå, 2001). Skolläkare, skolsköterska, kurator och psykolog var främst de professioner som tillhörde elev-

vården och de organiserades ofta inom en egen arbetsenhet (a.a.). I SIA-utredningen framfördes behovet 

av att elevvårdspersonal i högre grad närmade sig lärarnas undervisning och elevvården förutsattes finnas 

med i samspelet mellan elevens olika vardagliga miljöer som exempelvis rasterna, korridorerna, matsalen, 

klassrummen och elevernas fritid samt hemmiljö. Elevvårdens kunskaper ansågs vara ett komplement för 

att finna de rätta åtgärderna för eleverna (Bladini, 1990; SOU 1974:53).  

Lgr 80 ersattes med Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 (Skolverket, 2010). Där betonades 

ytterligare att undervisningen behövde formas på olika sätt för att alla elever skulle kunna nå utbildnings-

målen. Skolans särskilda ansvar för elever som av olika anledningar har skolsvårigheter lyftes fram. Enligt 

Statens offentliga utredning (SOU 1997:108c) framhölls alla elevers rättighet till en likvärdig utbildning. Det 

framkom i utredningen att likvärdighet innebar ett flexibelt lärande som anpassades utifrån elevernas förut-

sättningar och behov, såväl i skolans organisation som i undervisning.  

Elevhälsa 

Under början av 2000-talet utfördes flera förarbeten inför den nya skollagen som trädde i kraft 1 juli 2011. 

Det var betänkanden och propositioner som har haft betydelse för elevhälsan som nytt verksamhetsbegrepp 

(Österlind, 2008).  

I Statens offentliga utredning (SOU 2000:19) användes uttrycket från dubbla spår till elevhälsa. Syftet var 

att utreda elevvården och den pedagogiska verksamheten. Elevvården innefattade skolläkare, skolsköterska, 

kurator, psykolog och den pedagogiska delen var lärare med olika inriktningar. I skrivelsen påvisades en 

brist på samverkan mellan de olika spåren, vilket man menade försämrade möjligheterna att skapa en god 

miljö för eleverna. Likaså konstaterades brister i målformulering för de samlade resurserna, i dokumentation, 

samt gällande resultat och kvalitetssäkring för skolans arbete med att hjälpa alla elever att nå kunskapsmålen.  

Det går även att utläsa i betänkandet att det i praktiken ofta tycktes finnas tre parallella spår; pedagogiskt-, 

elevvårdens- och skolhälsovårdens spår, istället för de ovan nämnda dubbla spåren. Det uppstod oönskade 

avstånd mellan skolläkares och skolsköterskors verksamhet (skolhälsovård), psykologers och kuratorers in-

satser (elevvård) och lärare med olika inriktningar (pedagogik). Exempel på förslag som lyftes fram var 

följande: 

 Elevhälsans personalgrupper ska delta i skolans arbete för att skapa miljöer som främjar lärande,  

 god allmän utveckling och en god hälsa för varje elev. Personalen ska ha ett särskilt ansvar för att  

 undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. (SOU 2000:19, s. 46) 

I statens offentliga utredning (SOU 2000:19) framkom förslaget att förena elevvården och den pedagogiska 

delen till ett nytt verksamhetsbegrepp, elevhälsan. Det föreslogs att elevhälsan skulle innehålla yrkesgrupper 

med psykosocial, psykologisk, medicinsk och specialpedagogisk kompetens. Det framfördes även ett behov 

av lagstöd för vilka som skulle ingå i elevhälsan. 
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I regeringens proposition (2001/02:14) föreslog riksdagen att elevhälsan skulle bli ett nytt verksamhetsom-

råde i skolan. Regeringen konstaterade att skolan har ansvar för att skapa en god lärandemiljö för elevernas 

kunskapsutveckling. Hälsa, lärande och trygghet benämndes som generella, men avgörande faktorer för 

elevers skolframgång. Det konstaterades vidare att relationer, arbetssätt, tydliga mål och skolans fysiska miljö 

är viktiga områden för en positiv utveckling för eleverna.  

Det ansågs att elevhälsans olika yrkesgrupper skulle arbeta på ett medvetet sätt för att vara nära i elevernas 

vardagliga situationer (Prop. 2001/02:14). Hälsofrämjande respektive förebyggande betonades som ett ge-

mensamt arbete för alla professioner inom elevhälsan, för att ge eleverna stöd i deras utveckling.  I det 

hälsofrämjande arbetet lyftes elevernas”upplevelser av sammanhang, helhet, delaktighet, inflytande och möj-

lighet att påverka de villkor under vilka hon lever och får återkoppling på det man gör” (a.a, s. 26). Vidare 

beskrevs i det förebyggande arbetet behoven av att minska stress, mobbning och oro i skolan. Viktiga om-

råden benämndes, ”diskriminering och kränkande behandling som exempelvis mobbning och sexuella tra-

kasserier” (a.a. s. 35). Det dröjde tio år innan elevhälsan fick en tydlig formulering i den nya skollagen som 

trädde i kraft den 1 juli 2011. I skollagen (SFS 2010:800) reglerades grundläggande bestämmelser om skol-

väsendet, vidare skyldigheter och rättigheter för den pedagogiska verksamheten. Följande formulerades för 

elevhälsans verksamhet:    

 För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan,                        

 gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta                          

 medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst                              

 vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.                          

 (Skollagen, kap 2, 25§) 

Enligt Lgr 11 ska skolledning och undervisande lärare samråda med elevhälsan när en elev riskerar att inte 

nå målen för att tillgodose behovet av särskilt stöd (Skolverket, 2011).  

Elevhälsoteam 

Framgångsrika team består av medlemmar som har en gemensam vision, är målinriktade och kan samspela 

tillsammans för ett önskat resultat (Nellis, 2012; Senge, 2005). Nellis och Senge menar att team kan göra 

skillnad i skolan. Samtidigt konstaterar Yeager och Nafukho (2011) att organisationer ofta misslyckas med 

att utveckla framgångsrika grupper och team. Författarna menar att struktur, systematik i arbetet, medve-

tenhet om varandras identitet, tydliga roller och ledarskap är faktorer som bidrar till utvecklingen av fram-

gångsrika grupper och team (Senge, 2005; Wenger, 2008; Yeager & Nafukho, 2011). För att uppnå detta 

behöver alla intressenter engageras på ett meningsfullt sätt och bli delaktiga genom diskussion, i planering 

och genomförande av insatser (a.a.). Detta underlättar hela processen i teamets arbete, både för medlem-

marna inom teamet samt de som berörs av deras arbete dvs. uppdragsgivaren. En fungerande organisation 

är beroende av ett system där medarbetarnas kunskaper och engagemang kan framträda, vilket är förutsätt-

ningar för att insatserna blir mer effektiva och de uppställda målen i arbetet kan leda till ökat resultat (Nellis, 

2012; Senge, 2005; Wenger, 2008; Yeager & Nafukho, 2011). 
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Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska elevhälsoarbetet byggas främst på hälsofrämjande och förebyggande 

insatser för att möjliggöra elevernas måluppfyllelse. Under ledning av rektor organiseras elevhälsoteam be-

stående av de fyra tidigare nämnda kompetenserna. Hjörne och Säljö (2008) beskriver elevhälsoteam, där 

olika yrkesverksamma professioner träffas för att samtala kring elever i skolsvårigheter. På elevhälsoteams-

möten kan beslut tas om olika insatser och hur resurserna på skolan kan användas. Författarna visar på att 

samordning mellan professionerna är viktigt för att utveckla elevhälsoteamen och elevhälsoarbetet på sko-

lorna.  

Beroende på hur skolan är organiserad är det inte ovanligt att även andra yrkesgrupper, förutom medicinsk, 

psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens, har uppdrag i elevhälsoteamen. Guvå (2009) 

och Hylander (2011a) visar på att det finns stora variationer mellan skolor angående vilka som kan ingå i 

elevhälsoteamen. När det gäller det specialpedagogiska perspektivet kan det exempelvis vara en specialpe-

dagog, speciallärare eller en rektor med specialpedagogisk kompetens som ansvarar för området (a.a.). Enligt 

författarna kan även andra professioner som exempelvis socialpedagog, resurspedagog, studie- och yrkes-

vägledare m.fl. närvara i elevhälsoteamet. Man konstaterar vidare att utformningen av teamen påverkas i 

hög grad av hur den centrala organisationen i kommunen ser ut, dvs. om elevhälsans professioner finns på 

skolan eller är organiserade på förvaltningsnivå. Hjörne och Säljö (2004) lyfter fram att det behövs en mång-

fald med olika professioner i ett elevhälsoteam för att få varierande ingångar som bidrar till rätt arbetssätt 

för elevernas bästa och ett dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete. Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska 

det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras på både huvudmanna-, och enhetsnivå. Flera forskare anser 

att alla i elevhälsoteamet behöver veta sina roller, vilka uppdrag var och en har och likaså att detta är väl 

förankrat hos all personal på skolan (Bremberg, 2004; Gustafsson, 2010; Hjörne & Säljö, 2008; Partanen, 

2012). Elevhälsoarbetet behöver vara dokumenterat i någon form som exempelvis en elevhälsoplan för att 

vägleda arbetet framåt (a.a.). 

Backlund (2007) visar i sin studie om resurser och organisering av elevhälsoarbetet på skolnivå att tillgången 

på professionerna inom elevhälsan varierar stort från skola till skola. Författaren beskriver i resultatet att 

skolsköterskan har en tydlig roll i sitt uppdrag och i mötet med eleverna samt att det finns en likvärdig 

formulering av skolsköterskans roll i samtliga skolor som ingår i studien. Materialet i undersökningen visar 

att psykologen har större möjlighet än kuratorerna att bestämma vad de gör, samtidigt som kuratorerna, 

enligt intervjupersonerna i studien, har en mer central roll i kontakter och stöd än psykologerna. Gemensamt 

för de båda yrkeskategorierna är att de styrs av de förväntningar som finns i omgivningen. Vidare pekar 

resultat på att specialpedagogerna inte utnyttjades nämnvärt som stöd för skolans ledning (a.a.). Inom den 

specialpedagogiska kompetensen är det även en otydlighet på skolorna kring speciallärarens respektive spe-

cialpedagogens roll och uppdrag (Ahlefeld Nisser, 2009).  
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Medicinsk kompetens 

Den medicinska delen i elevhälsan består av skolläkare och skolsköterska (Golsäter, 2012; Gustafsson, 2010; 

Guvå, 2009). De hälsobesök som eleverna får ta del av vid olika tidpunkter innebär att skolsköterskan möter 

alla elever samtidigt som skolläkaren kan ses som en konsult till skolsköterskan och möter upp eleverna vid 

behov (a.a.). Eftersom skolsköterskan är den profession inom elevhälsan som möter alla barn innebär det 

en betydelsefull roll och kontakt för alla elever samt deras vårdnadshavare. På det viset har skolsköterskan 

ett hälsofrämjande uppdrag för alla elever, men också förebyggande uppdrag för enskilda elever och de 

medicinska situationer som kan uppstå (Golsäter, 2012).  

Psykologisk kompetens   

Psykologernas arbete i skolan innebär varierande uppdrag (Gustafsson, 2010; Schad, 2009). De bidrar med 

kompetens i det utvecklingspsykologiska perspektivet som bl.a. innebär att reflektera över hur elever förmår 

hantera sin situation i relation till omvärlden.  Vidare har psykologer ett viktigt uppdrag när det gäller be-

dömningar och utredningar i förebyggande syfte. Författarna lyfter fram att psykologerna ofta möter elever 

och vårdnadshavare som befinner sig i svåra situationer.  

Skolor efterfrågar framförallt utredningar och bedömningar av psykologer och i mindre utsträckning kon-

sultationer och samtal (Backlund, 2007; Guvå, 2001; Partanen, 2012). Forskningen menar att skolan inte 

använder sig av psykologernas fulla kompetens, vilket behövs för att elevhälsoarbetet ska utvecklas vidare. 

Psykologerna behöver finnas mer i det operativa och hälsofrämjande arbetet på skolorna, vilket i många fall 

hindras av att psykologerna är organiserade på central nivå i många kommuner (a.a.).  

Psykosocial kompetens 

Utifrån lagstiftningen i den nya skollagen (SFS 2010:800) har kuratorn fått ett utvidgat uppdrag, att verka 

från förskoleklass och uppåt i skolåldern (Backlund, 2007). Kuratorn har numera tillhörighet i hela den 

obligatoriska skolan och gymnasieskolan. Kuratorn ska vara tillgänglig för elever i alla åldrar, utifrån tanken 

om att de hälsofrämjande och de tidiga förebyggande insatserna från kurator kan göra skillnad för elever i 

komplicerade situationer (Backlund, 2007; Gustafsson, 2010).  

Samtal med elever och vårdnadshavare är i fokus för kuratorns uppdrag i skolan (Backlund, 2007; Gustafs-

son, 2010). Författarna beskriver även arbetet med olika elevgrupperingar som kan innehålla förebyggande 

samtal kring exempelvis alkohol och mobbing. I kuratorns uppdrag ingår även eventuell kontakt med soci-

altjänsten. 

Specialpedagogisk kompetens 

I Skollagen (SFS 2010:800) står att det ska finnas tillgång av personal med specialpedagogisk kompetens på 

skolan för att elevernas behov ska tillgodoses. Den specialpedagogiska kompetensen kan variera från skola 

till skola. Det kan innebära olika professioner exempelvis speciallärare, specialpedagog eller lärare med spe-

cialpedagogisk kompetens (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Guvå (2009) har i sin studie fått 
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kunskap om att varje kommun eller skola tolkar innebörden av specialpedagogisk kompetens och insatserna 

på olika sätt, vilket kan innebära både hälsofrämjande och förebyggande insatser.  

Om det framkommer att en elev kan vara i behov av särskilt stöd, ska en utredning genomföras (SFS 

2010:800). Här har specialpedagogen en viktig funktion (Ahlefeld Nisser, 2009; Gustafsson, 2010).  Speci-

alpedagogen har fördjupad kunskap i att omsätta en pedagogisk utredning till pedagogiska strategier och 

arbetssätt för att göra lärmiljön tillgänglig för alla elever (a.a.).  

Elevhälsoarbete i skolan 

I följande text belyses några av förutsättningarna för att utveckla elevhälsoarbetet på skolan. Utifrån Skolla-

gen (SFS 2010:800) ska elevhälsan arbeta främst med hälsofrämjande och förebyggande insatser. Men vad 

innebär detta i praktiken? Finns det några klara definitioner på begreppen? I avsnittet kommer pedagogisk 

differentiering, relationellt och kategoriskt perspektiv, samverkan, tillhörighet respektive tillgänglighet, kom-

munikation och samtal samt hälsa och livskvalité lyftas fram, för att kunna närma sig betydelsen och förstå-

elsen för hälsofrämjande respektive förebyggande elevhälsoarbete. 

Pedagogisk differentiering 

Differentiering är processer som avser att möta elevers varierande förutsättningar för lärande (Persson, 

2001). Det bör eftersträvas att differentieringen sker genom undervisningens planering och genomförande 

och genom flexibla lösningar för att möta elevernas mångfald (a.a.). I Statens offentliga utredning (SOU 

1999:63) visar kartläggningen att istället för att anpassa verksamheten löser skolan elevers olikheter med 

specialundervisning där elever särskiljs från den ordinarie undervisningen. Begreppet differentiering får sin 

betydelse i undervisningen och ska omfatta alla elever och de svårigheter som uppkommer (Emanuelsson 

et al., 2001). En kontinuerlig dialog om differentiering krävs för att utveckla förståelse och kunskaper för 

att förnya flexibla valmöjligheter i praktiken (Haug, 1998). Det pedagogiska och specialpedagogiska förhåll-

ningssättet behöver finnas i en gemensam kontext för att utveckla elevernas lärande (Emanuelsson, et al. 

2001).  Båda perspektiven behövs i undervisningen för att komplettera varandra för elevernas bästa möjliga 

utveckling (a.a.). Om skolan accepterar olikheter och tar vara på mångfalden blir konsekvenserna att eleverna 

erbjuds varierande lärstilar (Persson, 2001). 

Relationellt och kategoriskt perspektiv    

I en kunskapsöversikt belyser Emanuelsson, et al. (2001) två perspektiv; det kategoriska respektive det re-

lationella perspektivet, som utgår från skilda sätt att möta elevers olika förutsättningar och behov. I det 

kategoriska perspektivet anser forskarna att eleverna sorteras med utgångspunkt av ett normalitetstänkande, 

dvs. i perspektivet formuleras elever med svårigheter. Det relationella perspektivet har sitt fokus i samspelet 

mellan eleven och dess miljö, vilket innebär ordvalsförändring till elever i svårigheter (a.a.). Det centrala i 

det relationella perspektivet är det som äger rum mellan miljöer, relationer och samspelet mellan deltagarna, 

alltså inte hos den enskilda individen (Persson, 2001). Trots att ansträngningar gjorts för en utveckling åt 
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det relationella perspektivet finns det orsak att tro att det kategoriska perspektivet dominerar skolans verk-

samhet även idag (Persson, 2001). 

Samverkan för elevernas bästa 

Elevhälsans arbete är en process med start i elevernas lärmiljö (Gustafsson, 2010). Det hälsofrämjande ar-

betet i skolan innebär, enligt författaren, en helhetssyn på elevernas skolsituation för att de ska må bra och 

lyckas. För att möjliggöra denna, behöver vuxna i skolan öka sitt intresse och sin förståelse för elevernas 

egna upplevelser och erfarenheter. En värdefull och grundläggande hälsofrämjande faktor är en väl funge-

rande miljö i klassrummet med bra kunskapsförmedling av engagerade lärare (Gustafson, 2010; Hjörne & 

Säljö, 2004; Partanen, 2012). I detta arbete kan medlemmarna i elevhälsoteamet ge stöd till både lärare och 

elever genom att se, bekräfta och vara nära de vardagliga skolsituationerna. Det innebär ett helhetsperspektiv 

kring alla sammanhang som eleven befinner sig i, ett samband mellan hälsa, lärande, trygghet som ger för-

utsättning för elevens utveckling. Forskarna för ett resonemang kring elevhälsoarbetet i klassrummet, bely-

ser elevhälsoteamen med den grundläggande kompetensen samtidigt som de anser att arbetslaget tillför den 

största kompetensen kring eleverna. När flera professioner samspelar i arbetet med elevernas lärmiljö, 

skapas förutsättningar för elevhälsoarbetet i den operativa vardagsarenan på skolan. Med operativa vardags-

arenan avses exempelvis klassrummet och arbetslagen, dvs. där eleverna finns (Partanen, 2012). Profession-

erna inom elevhälsoteamet beskrivs utgöra en viktig funktion genom att vara nära det operativa arbetet för 

att utveckla hälsa, lärande och trygghet för eleverna. Ett tydligt ledarskap av rektor är en förutsättning för 

ett helhetsperspektiv på elevhälsoarbetet och möjliggör samverkan mellan olika professioner (Gustafsson, 

2010; Hjörne & Säljö, 2004; Partanen, 2012.). 

Det finns flera internationella studier som styrker resonemanget kring samverkan och att all personal behö-

ver ta ansvar för elevernas utveckling. Fattura och Capper (2007) menar att alla lärare, arbetslag samt olika 

stödteam behöver känna till skolans organisation, strukturer, arbetssätt och planer. Detta för att motverka 

misslyckanden för eleverna. Författarna anser att ett fokus bör vara att få syn på och utveckla positiva och 

meningsfulla lärprocesser i klassrummet. Ainscow och West (2006) har i sin studie funnit att skolledningens 

intresse för att driva skolutvecklingen framåt i hög grad påverkar hur skolans personal tar sig an gemen-

samma handlingar, exempelvis vilket stöd som prioriteras eller det gemensamma förhållningssättet.  

Tillhörighet respektive tillgänglighet   

Partanen (2012) beskriver begreppen tillhörighet och tillgänglighet som nära sammankopplade och betydel-

sefulla för hur framgångsrikt elevhälsoarbetet på en skola ter sig. Med det menar han exempelvis att elev-

hälsopersonalens tillhörighet på en skola inte nödvändigtvis innebär att tillgängligheten för eleverna är stor. 

Arbetslag och vårdnadshavare tycks ofta uppleva att elevhälsoarbetet inte är tillgängligt i elevernas vardags-

miljö och att det tar för lång tid innan insatser kommer till stånd (Guvå, 2009; Partanen, 2012). Vårdnads-

havare, familjer, lärare eller andra parter behöver få tydlig information om skolans olika team, medlemmar-

nas roller och vilket stöd de kan få (Nellis, 2012). Några aspekter som kan påverka hur familjer, vårdnads-

havare eller lärare kan uppfatta elevhälsoteamets funktion är exempelvis hur teamet är organiserat, vilka 



 

10 

 

professioner som ingår, skolledningens roll eller kommunens storlek (a.a.). För skolans del, handlar det om 

hur man involverar eleverna, vårdnadshavare, personal, hur effektiva möten är, flexibilitet och respekt 

(Gustafson, 2010; Nellis, 2012; Partanen, 2012). Författarna belyser att detta är utmaningar för skolans elev-

hälsoarbete. Partanen (2012) anser att här behövs en strategisk arena där arbetslag och elevhälsoteam kan 

mötas. Formandet av en sådan är, enligt författaren, en viktig förutsättning för att samspel, kommunikation 

och delaktighet ska sätta sin prägel på de insatser som planeras att genomföras för att elevers hälsa och 

lärande ska utvecklas. 

Kommunikation mellan medlemmar i elevhälsoteamet 

Synkronisering av olika professioner inom elevhälsan samt med rektor och lärare, ger positiv utveckling för 

eleverna, det visar resultatet i en studie av Thornberg (2009). Författaren definierar synkronisering som 

gemensamma dynamiska mål, en tydlig ansvarsfördelning, en tvärprofessionell kulturell samverkan, samt 

förekomsten av positiva relationer. När olika professioner för en dialog tillsammans, när man lär av varandra 

och försöker komplettera sina kompetenser och insatser, startas en mångprofessionell process som leder till 

ökad samverkan och goda relationer. Partanen (2012) och Thornberg (2009) resonerar om den betydelse-

fulla uppgiften att, i den operativa verksamheten, medvetet arbeta för att hitta systematiska strategier och 

modeller. Författarna menar att när medlemmarna i elevhälsoteamet samtalar med varandra kan ny gemen-

sam kunskap uppstå.  

Skolornas elevhälsoteam tycks stå inför stora utmaningar när det gäller att utveckla sin verksamhet i den 

riktning som ovan beskrivs. Flera författare (Backlund, 2007; Hjörne & Säljö, 2008; Hylander, 2011b; Höög 

& Johansson, 2011; Tones, 2005) har genomfört olika studier där man bl. a. velat undersöka hur elevhälso-

teamen samtalar om och kring elever, vilka insatser och lösningar som föreslås, samt vilka bärande idéer och 

teorier som ligger till grund för insatser och beslut.  

Hjörne och Säljö (2008) har i sin undersökning studerat fem skolors elevhälsoarbete. Liksom Backlund 

(2007) visar resultatet på att det rådande synsättet som finns inom skolans elevhälsoarbete bidrar till vilka 

insatser som genomförs för eleverna. Skolans struktur innebär en normalitet där inte alla elever passar in. 

Samtalen under elevhälsoteamens träffar, fokuserar i hög grad på enskilda elevers svårigheter och brister. 

Man finner låg förekomst av resonemang som berör elevens situation i sin helhet. Hylander (2011b) kon-

staterar att diskussionerna som förs till stor del handlar om informationsutbyte, rapportering och fördelning 

av elevärenden. Fokus på eleven som ensam bärare av sina problem är tydligt. Författaren menar också att 

det operativa arbetet saknar teoretisk underbyggnad och metoder, vilket får konsekvenser för vad skolornas 

hälsofrämjande och förebyggande arbete innefattar i praktiken.  

Höög och Johansson (2011) har genom intervjuer och observationer av skolors elevhälsoteam, upptäckt att 

det saknas en generell samsyn inom elevhälsoteamen kring vad som är hälsofrämjande respektive förebyg-

gande elevhälsoarbete. Författarna framhåller vikten av att utveckla både en samsyn kring sitt uppdrag, samt 

en vilja till förändring för att elevhälsoarbetet ska bli tillgängligt för alla elever. En skola bör arbeta utifrån 
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olika perspektiv med hälsa och inlärning för att eleverna ska inhämta kunskaper och lära för livet (Tones, 

2005). Författaren lyfter fram att forskning och styrdokument, som skollagen och läroplanen, bör vara ut-

gångspunkter för att guida personalen rätt för en hälsofrämjande skola. Liksom Hylander (2011b) belyser 

Höög och Johansson (2011) bristen på teoretisk förankring i elevhälsoarbetet, samt att de intervjuade i liten 

utsträckning relaterar sitt arbete till texter, styrdokument som exempelvis skollagen eller till forskning. Vi-

dare saknar man uppföljning och utvärdering kring hur eller om skolans elevhälsoarbete påverkar elevers 

studieresultat och måluppfyllelse.    

Sammanfattningsvis pekar litteraturen ut följande exempel på problemområden för elevhälsoarbetet; otyd-

liga definitioner av begreppen hälsofrämjande respektive förebyggande, ett kvarhängande individinriktat 

elevperspektiv, brist på synkronisering samt brist på uppföljning och utvärdering av insatserna i förhållande 

till måluppfyllelse. Viktiga förutsättningar i elevhälsoarbetet är hur kommunikation och dialog förs mellan 

medlemmarna i elevhälsoteamen och övrig personal samt det rådande synsättet och förhållningssättet i varje 

skolas kultur (Backlund, 2007; Hjörne & Säljö, 2004; Hylander, 2011b; Höög & Johansson, 2011; Partanen, 

2012; Thornberg, 2009; Tones, 2005). 

Samtal för meningsfull lärmiljö  

Arnesdotter, Olander och Ragneskog (2008) liksom Golsäter (2012) har forskat kring skolsköterskors häl-

sofrämjande arbete med tonvikten på hälsosamtal. Författarna pekar på att hälsosamtalen är ett verktyg för 

att främja barns och ungdomars hälsa. Eleverna beskriver ett behov att få insikt i sin egen hälsa men betonar 

också att det är viktigt att känna tillit och förtroende till sin samtalspartner för att känna sig trygg (a.a.) I 

studierna beskrivs att de samtal som både är strukturerade, väl förberedda för både elev och skolsköterska 

samt där elevens situation och berättelse är i centrum, påverkar processen för elevernas hälsa. Samtalsstruk-

tur med ett tydligt syfte och kunskapsinnehåll är grunden anser Larsson (2007). Vidare beskrivs att den 

praktiska handlingen som följer efter samtalet är viktig, dvs. att följa upp det som är bestämt så att en positiv 

utveckling kan uppstå för eleven. Det som eleven har berättat i samtalet kan ge indikationer på att något 

behöver förändras i elevens lärmiljö. Samtalet kan ge skolan svar på hur de går vidare och vilka insatser som 

bör genomföras (Larsson, 2007; Williams, 2001).  

Larsson (2007) anser i sin avhandling att samtal bygger på ett reflekterande förhållningssätt där personal i 

skolan bjuder in eleverna att tillsammans samtala kring olika frågor om innehåll och arbetssätt, samtals- och 

klassrumsklimat. Samtalen kan bidra till att skapa en god lärmiljö för barnen och eleverna (Williams, 2001). 

I lärmiljön är de vuxnas närvaro, engagemang och lyssnande samt medvetenhet om kommunikationen och 

samspelets betydelse i dialogen en förutsättning för delaktighet, trygghet och ett utvecklande lärande (Lars-

son, 2007; Williams, 2001). Båda studierna visar på att det finns ett stort intresse att lära genom samtal, hos 

såväl vuxna som elever. Barn har uppfattningar om att de kan lära av sina kamrater men också att de kan 

lära andra någonting. Det uppstår ständigt situationer och sammanhang där barn och vuxna på olika sätt 
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kommunicerar med och mellan varandra, men det kan uppstå svårigheter kring samtalsklimatet i klassrum-

met när det gäller respekt och relationer (Larsson, 2007). Pedagogernas förmåga att skapa bra relationer är 

en förutsättning för ett bra lärande i skolan (Larsson, 2007; Normell, 2002).  

En internationell studie av Ainscow (2007), pekar på nödvändigheten av att utveckla en djupare förståelse i 

dialogen och i själva lyssnandet. Lärare, skolledning, psykologer, socionomer m.fl. behöver engagera sig mer 

i samtalet med elever och familjer. Författaren betonar att det handlar om att se, möta och förstå de män-

niskor som är med i samtalet. I en dialog behöver det finnas tillit och förtroende för att samtalet ska leda till 

något positivt.   

I det operativa arbetet på skolan och i klassrummet finns elever och lärare, och det innebär att lärarna har 

stor betydelse för eleverna (Normell, 2002). Författaren menar att många lärare inte själva inser vilken stor 

betydelse de har för eleverna, både som förebilder och identifikationsobjekt. Eleverna behöver vuxna att 

lära av, de behöver vägledning i sitt samspel med andra och de behöver bli sedda och respekterade som 

individer. Lärarnas uppfattning om elevernas möjligheter bidrar till hur klassrumsklimatet utformas, vilket i 

sin tur påverkar elevernas möjligheter till utveckling och lärande (Hundeide, 2003). En gemensam faktor i 

den forskning som beskrivits är att samtalen mellan elever och de professioner som arbetar i skolan måste 

ha en tydlig struktur. Det framkommer i forskningen att genomförandet av samtal behöver diskuteras på 

olika arenor och i olika sammanhang i skolan för att samtalen ska resultera i meningsskapande insatser, god 

hälsa och trygghet för alla elever på skolan (Larsson, 2007).    

Hälsa   

I dagens forskning och litteratur finns det många definitioner av begreppet hälsa. En av de hälsodefinitioner 

som används inom hälsoperspektivet är från Världshälsoorganisationen (WHO) och tillkom 1948. ”Hälsa 

är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom 

eller svaghet” (Quennerstedt, 2006, s. 45).  Utifrån ursprungsversionen kan tilläggas att hälsans kontextuella 

karaktär kan liknas vid en dynamisk process som uppstår i samspelet mellan individ och omgivning. Det 

innebär att sträva mot att hantera vardagen utifrån de förutsättningarna som finns vid varje tillfälle (a.a.).  

Begreppet hälsa kan tolkas utifrån flera perspektiv. Som exempel kan nämnas det biostatiska synsättet, ut-

vecklat av filosofen Boorse (1977), som innebär frånvaro från sjukdom, dvs. kroppen fungerar utifrån ett 

normalt tillstånd. Ett annat är det holistiska perspektivet. Nordenfeldt (2004) och Simmons (1989) utgår 

från WHO:s definition och framställer begreppet hälsa som en helhet i människans välbefinnande och hand-

lingar. I den föreliggande undersökningen utgår begreppet hälsa i fortsättningen från ett holistiskt perspek-

tiv. Detta med anledning av att undersökningen finns inom den pedagogiska miljön där olika delar samspelar 

för att nå hälsa på bästa sätt. 

Werner och Smith (2003) framställer begreppet hälsa utifrån att ha en förmåga att älska, leka, arbeta och ha 

en framtidstro. Definitionen kommer från deras studie om vilka skyddsfaktorer som är betydelsefulla för att 
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barn ska växa upp och få ett fungerande vuxenliv. Älska står för att ha förmågan och våga ha nära relationer 

utan att förlora sin självständighet och identitet. Leka innebär i första hand det lilla barnets lek, samspel och 

att ha förmågan/strategier för att utföra olika val. Leken är viktig för att kunna förändra och komma vidare 

i olika tidsperioder i livet menar författarna. Förmågan att känna arbetsglädje i det man utför och att kunna 

strukturera sitt arbete bidrar till hälsa. Det sista begreppet framtidstro handlar om att se hopp om ett gott 

liv, tro på sig själv och omgivningen. Detta stämmer in på många mänskliga kontexter, däribland elevernas 

miljöer och sammanhang för att lära för livet. De formuleringar som Werner och Smith (2003) använder 

om hälsa för med sig praktiska konsekvenser för hur olika områden, funktioner och kompetenser ska fun-

gera. Både WHO:s definition (Quennerstedt, 2006) och Werners och Smiths (2003) tolkning av begreppet 

hälsa kan leda till livskvalité. För skolans del kan det exempelvis medföra att den fysiska, sociala och peda-

gogiska miljön behöver bli mer tillgänglig för att eleverna ska utvecklas och uppleva ett positivt dynamiskt 

samspel. Nordenfeldts (2004), Simmons (1989) samt Werners och Smiths (2003) definitioner på begreppet 

hälsa kompletterar varandra och ses som grundläggande i den föreliggande undersökningen. 

Livskvalité  

En god hälsa leder till en god livskvalité menar Naess (1987) och beskriver fyra komponenter: aktivitet, goda 

relationer, självtillit och lycka. Kommunikation, samspel och delaktighet är viktiga faktorer i sammanhanget 

kring människornas hälsa och livskvalité (a.a.). Författaren beskriver bl.a. att det behövs olika handlingsstra-

tegier för att kunna göra val i livet. Här kan ett samband urskiljas i det Werner och Smith (2003) beskriver 

kring lekens betydelse. I barns lek utvecklas många förmågor som ger lärdom för livet, exempelvis att göra 

olika val. För att människor ska kunna göra varierade val behövs kunskap (Nordenfeldt, 2004). En persons 

erfarenheter och upplevelser ger utvecklande kunskaper som kan avgöra vilka val som prioriteras (a.a.). 

Författaren vill med detta visa på att kunskapen är avgörande för handlingsstrategierna. Naess (1987) och 

Nordenfeldts (2004) beskrivningar av relationer, självtillit och val kan knytas till Werners och Smiths (2003) 

forskning som handlar om anknytningar och relationer från barns tidiga år till vuxen ålder.  Delar av resul-

tatet visar att den kognitiva förmågan och den sociala kompetensen hos personerna stimulerar till välmå-

ende, hälsa och livskvalité. Forskarna menar att självständighet, initiativkraft och självtillit påverkas av hälsan 

och är avgörande i alla faser i livet, främst i övergången till vuxenlivet. Resultatet visar att barn som haft 

förmågan att välja andra vuxenkontakter när vårdnadshavare på det ena eller andra sättet inte funnits vid 

deras sida, har kunnat utveckla viktiga personliga resurser som exempelvis motivation och självkänsla (Wer-

ner & Smith, 2003).  

Hälsofrämjande, förebyggande och akuta insatser 

Skolverket (2012) beskriver insatser när det gäller elevhälsoarbetet med följande tre nivåer: 

Hälsofrämjande – (organisationsnivå) innebär insatser som handlar om arbetet till alla elever och vårdnads-

havare på skolan.  Det innebär att alla elever ska ges förutsättningar för att utvecklas och trivas. På denna 

nivå kan skolan lyckas att främja elevernas lärande och skapa goda lärmiljöer. För att ha framgång i ett gott 
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skolklimat och god arbetsmiljö behöver skolans elevhälsa och skolledning samverka med varandra (Skol-

verket, 2012). 

Förebyggande – (grupp- och individnivå) innebär insatser med åtgärder på grupp- och individnivå för elever 

som befinner sig i svårigheter. På denna nivå är det viktigt att upptäcka eleverna tidigt och att det finns en 

systematik i hur man arbetar förebyggande på skolan. Skolan har ett ansvar för att etablera kontakt med 

vårdnadshavare för att så tidigt som möjligt arbeta förebyggande. Även på den selektiva nivån är det nära 

samarbetet mellan elevhälsan och skolledningen viktig, samt att samverka med lärare och vårdnadshavare 

för att eleverna ska uppnå målen så bra som möjligt (Skolverket, 2012). 

Åtgärdande och akuta – (individnivå) innebär insatser när svåra situationer uppstår och insatser behöver 

sättas in direkt.  På denna nivå krävs ofta samverkan med andra professioner utanför skolan som exempelvis 

socialtjänst och barnpsykiatrin (Skolverket, 2012). 

Verktygen för elevhälsoarbetet är hälsofrämjande respektive förebyggande insatser för eleverna (SFS 

2010:800). I Skollagen står inget om vad detta innebär utan det är elevhälsan tillsammans med rektor på 

varje skola, som ansvarar för att bedöma vilka insatser som ska genomföras. I artiklar från Skolverket belyser 

Höög (2013) och Thörnsén (2013) begreppen hälsofrämjande respektive förebyggande i elevhälsoarbetet.  

Deras studier bygger på intervjuer av rektorer, personal i elevhälsan och lärare. Studierna pekar på att det 

krävs samarbete och tydlig struktur för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Det finns en stor vari-

ation i vad skolan anser vara hälsofrämjande respektive förebyggande. Det som framkommer är att den 

hälsofrämjande inriktningen syftar mer på insatser som genererar alla elever medan förebyggande insatser 

riktar sig mer till individuella åtgärder för att säkra upp elever som är i behov av ett särskilt stöd. Som stöd 

i detta resonemang beskriver Nilsson (2012) att olika professioner använder begreppen på olika sätt och 

sammanfattar med följande metaforer som begreppsförklaringar; det hälsofrämjande – helhet, säkra, gödsla 

och det förebyggande – delar, förhindra, ogräsbekämpa. Johnsson (2013) gör en tolkning av begreppen 

utifrån skollagen. Författaren anser att det hälsofrämjande arbetet innebär att skapa miljöer i skolan som 

främjar elevers lärande, utveckling och hälsa medan förebyggande innebär vissa åtgärder för elever som 

behöver särskilt stöd i lärande, utveckling och hälsa. I den föreliggande undersökningen utgår de hälsofräm-

jande respektive förebyggande definitionerna av Höögs (2013), Johnssons (2013), Nilssons (2012) och 

Thörnséns (2013) definitioner. Det vill säga det hälsofrämjande arbetet riktas till alla elever för att ge en 

gemensam likvärdig grund för lärande, utveckling och hälsa medan det förebyggande arbetet går ut på att 

skapa förutsättningar och möjligheter för enskilda elever samt grupper utifrån deras behov.  

Guvå (2009) har i sin studie undersökt vilka föreställningar som personer inom elevhälsan har kring det nya 

verksamhetsbegreppet, elevhälsan. Studien beskriver att respondenterna är eniga om att de hälsofrämjande 

insatserna borde prioriteras, vilket innebär ett arbete på den generella nivån med fokus på att främja hälsa 

och utveckling för alla elever. Samtidigt visar resultatet att i praktiken dominerar det förebyggande perspek-

tivet och de akuta insatserna på den individuella nivån enligt respondenterna i studien. Forskaren pekar på 
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att det förebyggande är det rådande grundläggande perspektivet för insatserna till den enskilda eleven sam-

tidigt som det också medför akuta åtgärder. I detta sammanhang definieras det salutogena perspektivet med 

hälsa och det patogena perspektivet med vård (a.a.). Tabellen nedan visar sambandet mellan elevhälsans 

inriktningar, hälsofrämjande, förebyggande, akuta/åtgärdande och insatserna på organisations-, grupp- eller 

individnivån, samt vilka perspektiv som kan råda: 

Tabell 1. Olika synsätt på elevhälsans inriktning och insatser (Bearbetning av tabell i Guvå, 2009, s.13). 

Elevhälsans  Hälsofrämjande Förebyggande Akuta/åtgärdande             

inriktning                                                                                 

Insatser  1. Främja hälsa 2. Förebygga ohälsa 3. Behandla ohälsa 

på organisations- Salutogent perspektiv Salutogent/patogent Patogent perspektiv 

eller gruppnivå                          perspektiv                         

Insatser 4. Kontextuella  5. Individinriktade  6. Behandla ohälsa 

på individnivå insatser              insatser               Patogent perspektiv 

                       Salutogent perspektiv Salutogent/patogent                         

                                                        perspektiv                             

 

Insatser på organisations- eller gruppnivå utifrån hälsofrämjande inriktning (ruta 1)  

Det handlar om ett proaktivt arbete dvs. att ligga steget före för att främja hälsa. Syftet med arbetet är att 

alla elever ska må bra och att stimulera lärandet och utveckling för eleverna. Det krävs ett gemensamt syn-

sätt för att elevhälsoarbetet ska finnas i hela skolans verksamhet. Konkreta exempel är; utveckla lärmiljön 

(matsal, skolgård, klassrum mm), bemötande, hälsodagar och livskunskap. Det salutogena perspektivet ska 

genomsyra det hälsofrämjande arbetet (Guvå, 2009). 

Insatser på organisations- eller gruppnivå utifrån förebyggande inriktning (ruta 2)  

Syftet är att förebygga ohälsa och arbetet riktar sig mot vissa riskgrupper. Det är reaktiva insatser utifrån 

elever som befinner sig i svårigheter. Det kan vara insatser mot mobbing, rökning eller andra risker som 

behöver förebyggas. Hur vi förhåller oss till problematiken avgör om det råder ett salutogent eller pato-

gent perspektiv (Guvå, 2009).  

Insatser på organisations- eller gruppnivå utifrån ett akut/åtgärdande inriktning (ruta 3)  

Om ett akut läge uppstår innebär det att externa kontakter behövs från specialistvården, socialtjänst, polis 

m.fl. Det kan handla om en olycka som hela skolan berörts av och olika vårdinsatser krävs för att klara av 

och hantera situationen (Guvå, 2009).  

Insatser på individnivå utifrån hälsofrämjande inriktning (ruta 4)   

Definitionen här liknar den som beskrevs i ruta 1. Men här handlar det om att se den enskilda elevens be-
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hov, exempelvis vilka redskap eleven behöver i undervisningen, samt att kunna använda och hantera vari-

ation i lärandet och bemötandet till den enskilda eleven. Det innebär att man ser på barnet med friska 

ögon och barnets styrkor och möjligheter (Guvå, 2009). 

Insatser på individnivå utifrån förebyggande inriktning (ruta 5)  

Här handlar det om att förebygga ohälsa hos den enskilda eleven. Det behövs kartläggas och förklaras vad 

svårigheterna står för så rätt insats ges till eleven. Å ena sidan kan förklaringar ges att problemet ligger hos 

individen men å andra sidan förekommer även förklaringar där skolmiljön är problemet för eleven. Hur vi 

förklarar och ser på problemet avgör till stor del vilken insatsen blir (Guvå, 2009). 

Insatser på individnivå utifrån ett akut/åtgärdande inriktning (ruta 6)   

När en akut situation uppstår kring en elev finns behov av, likt ruta 3, att ta hjälp av olika instanser bero-

ende på vad problemet är och hur situationen ser ut. För skolans del handlar det allt oftare om särskilda 

insatser inom den förebyggande och akuta inriktningen inom det patogena perspektivet (Guvå, 2009).   

Det finns likheter i nivåerna som Skolverket (2012) redogör för och det som beskrivs i tabell 1, bearbetad 

utifrån olika synsätt på elevhälsans inriktning och insatser (Guvå, 2009). Det handlar om hälsofrämjande, 

förebyggande och akuta/åtgärdande på organisations -, grupp - och individnivå.  Det finns avgörande fak-

torer för hur skolan hanterar elevhälsoarbetet på skolan. Det rådande perspektivet påverkar det strate-

giska- och operativa elevhälsoarbetet, synsätt och kommunikationen mellan och inom olika praktikgemen-

skaper på skolan, vilket kan avgöra de insatser som planeras och hur de genomförs (Guvå, 2009).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om skolors elevhälsoarbete utifrån beskrivningar från 

medlemmar i tre elevhälsoteam. 

De övergripande frågeställningarna i undersökningen är: 

 Hur är elevhälsoarbetet organiserat? 

 Vilka insatser beskriver elevhälsoteamens medlemmar som meningsskapande och som bidragande 

till elevers lärande? 

 Hur beskriver medlemmarna i elevhälsoteamen att elevhälsoarbetet kan utvecklas?  
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Teoretisk utgångspunkt 

Den föreliggande undersökningens teoretiska perspektiv har sin utgångspunkt inom den sociokulturella te-

oribildningen, dvs. den övergripande idén om att samspel och kommunikation utgör grunden till allt lärande 

(Dysthe, 2003; Säljö, 2000; Vygotskij, 1978). I studien av elevhälsoarbetet på tre skolor har jag använt mig 

av teorin om praktikgemenskap (Lave & Wenger, 1991) och det kommunikativa relationsinriktade perspek-

tivet (Ahlberg, 2007), vilka båda har sin grund i den sociokulturella teoribildningen.  

Sociokulturell teoribildning   

Vid interaktion människor emellan uppstår ny kunskap. En känsla av delaktighet kan växa fram vilket i sin 

tur leder till engagemang och motivation i arbetet (Dysthe, 2003; Säljö, 2000; Vygotskij, 1978). I ett socio-

kulturellt sammanhang innebär begreppet verksamhet inte en tillfällig lösning utan betonas mer som en 

verksamhet med en tydlig riktning och innebörd (Dysthe, 2003). Samverkan betraktas som en nödvändighet 

i alla gemensamma processer och utgör en förutsättning för varje individs möjlighet att delta i menings-

skapande verksamheter och praktiker (Wenger, 2000). Wickman (2006) belyser vikten av att de vuxna är 

aktiva i mötet och i samspelet med eleverna, för att meningsskapande processer i lärandet ska uppstå. Me-

ningsskapande insatser kan ses som specifika handlingar, som syftar till och utvecklar ett lärande för män-

niskor (Biesta & Burbules, 2003). En del av den föreliggande studien består av att söka kunskap om vilka 

insatser som elevhälsoteamen beskriver som meningsskapande och bidragande till elevers lärande.  

Redskap är ett nyckelord för att förstå det mänskliga lärandet (Möllås, 2009; Säljö, 2000). Redskapen kan 

benämnas som intellektuella (språkliga) eller materiella (artefakter) och används i handlingar för att ge me-

ning och kunskap (Säljö, 2000). Författaren lyfter fram det materiella redskapet som användbart för ett 

specifikt syfte och språket utgör det centrala redskapet för att kommunicera och organisera sig. I den före-

liggande undersökningen kan medlemmarna i elevhälsoteamen ses som aktörer i skolans elevhälsoarbete. 

De redskap som kan förknippas och är angelägna för studien av elevhälsoarbetet är exempelvis hur språket 

används d.v.s. hur man samtalar med varandra inom EHT och vilka insatser som planeras och genomförs. 

Ett annat redskap är EHT-medlemmarnas kompetens och deras uppdrag att organisera och utveckla elev-

hälsoarbetet.  

Människors kunskaper och färdigheter är så intimt knutna till de redskap de har tillgång till, 

 att det är omöjligt att skilja färdigheter och användning av redskap från varandra. Vad vi lär 

 är hur man använder medierade redskap för specifika syften. (Säljö, 2000, s. 66)  

Praktikgemenskap 

Teorin om praktikgemenskap (community of practice) kommer från Lave och Wenger (1991). En praktik-

gemenskap kan enkelt beskrivas som en grupp människor som samlas kring en gemensam verksamhet där 

de har direktkontakt och där alla arbetar mot ett gemensamt mål. Begreppet praktik kan definieras som en 

aktivitet eller insats och/eller den verksamhet där arbetet sker (Wenger, 2000). Förutsättningar för att kunna 
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agera i en praktik är att människan finns i ett sammanhang där hon kan känna delaktighet, agera och kom-

municera med andra människor, vilket givetvis kan ske på olika sätt och utifrån olika förutsättningar 

(Wenger, 2008). Praktikgemenskap som teori kan skapa möjlighet att förstå de kunskaper och erfarenheter 

som människor har i sitt arbete.  Enligt författaren har alla individer med ett gemensamt uppdrag för att 

göra något greppbart och förståeligt i sin vardag, möjlighet att påverka sitt arbete. När erfarenhetsresurser 

skapas inom praktikgemenskapen och dessa blir verktyg för att exempelvis lösa problem, då har ett gemen-

samt lärande byggts upp (Wenger, 2008).    

Wenger menar att det finns fyra komponenter i teorin praktikgemenskap, vilka utgör grunden för att besk-

riva eller konstatera ett socialt deltagande, genomförande och kunskapsprocess. Figur 1 nedan, beskriver de 

fyra komponenterna praxis, kollektiv, mening och identitet. För att göra det mer lättförståeligt för läsaren an-

vänds den svenska översättningen (Illeris, 2007) av Wengers teori. Nedan visas därför Wengers modell men 

med Illeris översättning av begreppen om praktikgemenskap i en social teori om lärande. 

 

 

Figur 1. Komponenterna i en social teori om lärande (Illeris, 2007, s. 138).    

Komponenterna i figur 1 beskrivs på följande sätt av Wenger (2008). Praxis är en beteckning för de gemen-

samma historiska och sociala resurser, ramar och perspektiv som kan stödja ett ömsesidigt engagemang för 

att möjliggöra gemensamma handlingar och insatser. Kollektiv står för de sociala konfigurationer där delta-

garnas uppdrag och kompetens utgör grunden i deras arbete. Mening är en benämning för vår varierande 

förmåga att, både individuellt och kollektivt, uppleva sammanhang som meningsfulla samt att skapa mening 

i det som genomförs. Identitet innebär hur lärandet förändrar vilka vi är, skapar personliga utvecklingshisto-

rier inom ramen för våra kollektiv och som sedan kan förändra det vi utför både enskilt och i grupp.    
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Teorin om praktikgemenskaper kan användas för att förstå och utveckla kunskaper om individens, gruppens 

och organisationens lärande. Lärande kan förstås utifrån ett socialt perspektiv. Inom varje praktikgemenskap 

utvecklas exempelvis handlingar, rutiner, ritualer, verktyg, symboler, vanor och historier som utgör en del i 

arbetet för en god lärandepraktik, för exempelvis elever i skolan (Wenger, 2008). Här finns samband mellan 

utveckling av lärandet för den enskilde individen samt den praktikgemenskap som eleven befinner sig i, 

genom exempelvis variation i lärandet för att möta alla elever, samt kring rutiner som skapar struktur för 

eleverna. Figur 1 (s. 19) kan knytas till elevhälsoarbetets praktikgemenskap på följande sätt: organiseringen 

av elevhälsoteam och elevhälsoarbetet på skolan (praxis), medlemmarnas professioner och deras kompetens, 

både enskilt och i grupp (kollektiv), meningsskapande insatser i elevhälsoarbetet (mening) samt utveckling/för-

bättring av elevhälsoteamen och elevhälsoarbetet på skolan (identitet). Praxis och kollektiv är grundkompo-

nenter och förutsättningar för att skapa mening och identitet för lärandet i en praktikgemenskap (Illeris, 2007; 

Wenger, 2008). Processer kring helheten, att se sambandet i det som sker, påverkar resultatet för verksam-

heten och de som ingår där (Illeris, 2007; Wenger, 2008). Utveckling av en praktikgemenskap förbättrar hela 

organisationen och ger bättre förutsättningar för att nå de uppställda målen (a.a.).  

Internationella och svenska studier (Backlund, 2007; Brookover, Beady, Flood, Scweitzer & Wisenbaker, 

1979; Grosin, 2004) har visat att elevers kunskapsutveckling och självuppfattning har ett samband med 

skolans sociala klimat. Det sociala perspektivet i dagens skola har stor betydelse för verksamhetens möjlig-

heter att möta alla elever där god hälsa och relationer i och utanför skolan är viktiga framgångsfaktorer. 

Vidare menar forskarna att lärande är en process, där upplevelser och erfarenheter av meningsfulla insatser 

ger lärdom och förändrar identiteten (a.a.). I den föreliggande studien kan elevhälsoarbetet på skolorna ses 

som en verksamhet som genomsyrar hela skolans arbete för elevernas bästa. Skolornas elevhälsoarbete kan 

ses som en praktikgemenskap där elever, arbetslag, medlemmar i elevhälsoteamen m.fl. ingår. Det går även 

att urskilja flera praktikgemenskaper, exempelvis för elever, arbetslag och elevhälsoteam. På så vis finns det 

olika praktikgemenskaper på samma skola. Det finns även möjlighet att samma person ingår i flera praktik-

gemenskaper. Det är medlemmarna i elevhälsoteamen som utgör den praktikgemenskap som undersök-

ningen bygger på, samtidigt som skolan kan ses som en praktikgemenskap för hela elevhälsoarbetet.  

KoRP 

Det kommunikativa relationsinriktade perspektivet, KoRP, har utvecklats inom det specialpedagogiska om-

rådet genom empiriska studier som avser skolans verksamhet (Ahlberg, 1999; Ahlberg, 2009; Jakobson, 

2002; Möllås, 2009). Det centrala forskningsintresset i KoRP är begreppen delaktighet, kommunikation och 

lärande som förutsättningar för pedagogisk inkludering (Ahlberg, 2013; Möllås, 2009). Det kommunikativa 

relationsinriktade perspektivet har en empirisk bas i skolans verksamheter och forskningsintresset kan riktas 

mot kulturella och strukturella villkor i skolan, både när det gäller verksamhetens innehåll och utformning 

men även elevernas upplevelser och personliga erfarenheter (Ahlberg, 2007). Det innebär att kunskapsbild-

ning och meningsskapande fokuseras på människan och de sammanhang individen ingår i (a.a.). En av 

KoRP:s viktigaste aspekter är att betrakta samtidigheten som finns i den utforskande verksamheten (Möllås, 
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2009). Ahlberg (2007) lyfter fram att forskning visar på att de tre aspekterna delaktighet, kommunikation 

och lärande behöver beaktas i en samtidighet som innefattar samhälls-, organisations-, grupp- och individ-

nivå. Det kan exempelvis handla om att förstå den relationella samtidigheten när det gäller delaktigheten, 

kommunikationen och lärandet mellan professionerna i elevhälsoteamens praktikgemenskap, men även i de 

insatser som beskrivs skapa förutsättningar för ett lärande bland eleverna. Samtidigheten är viktig för att 

förstå komplexiteten i verksamheten och elevens skolmiljö (Möllås, 2009). I den föreliggande studien kan 

samtidigheten ses utifrån ett pågående samband mellan hur kommunikationen förs på organisationsnivå 

inom EHT, mellan EHT och arbetslagen samt hur det förmedlas vidare till eleverna. Ett annat exempel är 

samtidigheten i insatser för elevernas lärande och hur kommunikationen kring detta förs inom arbetslaget, 

mellan arbetslag och EHT, arbetslag och ledning eller mellan EHT och ledning.  

I forskningsstudier visar resultatet på en övergripande nivå att eleverna är beroende av pedagogiska insatser 

som stödjer elevens lärande för att kunna känna delaktighet och gemenskap (Ahlberg, 2007). Detta har en 

koppling till den kommunikation som pågår på olika ansvarsnivåer och sammanhang i verksamheten (a.a.). 

Gemensamt för de tidigare empiriska studierna inom KoRP, har varit att studera villkor och förutsättningar 

för en meningsfull skola för alla elever och med fokus på samspel mellan individ och omgivning (Ahlberg, 

2013). Kunskapsbildningen och meningsskapandet centreras till både individen och till det sammanhang 

som föreligger. Det innebär att gemensamma normer, värderingar och handlingar utvecklas i den sociala 

praktiken i samspelet mellan människor (Ahlberg, 2013; Jakobsson, 2002). Forskningen karaktäriseras av ett 

praktiknära fokus på skolans verksamhet. Det kan handla om forskningsintresse som exempelvis styrdoku-

mentens effekter på skolans lärandepraktik, den specialpedagogiska organiseringen, skolans organisation 

och den sociala praktiken (a.a.).  

 Det kommunikativa relationsinriktade perspektivets syn på delaktighet, kommunikation  
              och lärande kan därmed även inbegripa samhälls- och organisationsaspekter, demokrati-  
     och likvärdighetsaspekter och fysiska aspekter. (Ahlberg, 2013, s. 142)   

Säljö (2000) menar att kommunikativa kontexter är i ständig förändring. En del verksamhetssystem och 

uppdrag kan bedrivas av aktörer under en längre tid medan andra kan förändras snabbare vad gäller syfte, 

former och innehåll. Lagar och förordningar kan avgöra förändringar både på central- och lokal nivå (Möl-

lås, 2009). Kultur, traditioner och koder på skolan påverkar vilket utfall de kommunikativa kontexterna 

får, samtidigt som medlemmarna har olika förutsättningar, erfarenheter och kunskaper. Detta bidrar till 

skolans mångfald och på vilka sätt de kommunikativa sammanhangen skapar meningsfullhet (a.a.). I den 

föreliggande studien finns tre skolor med respektive elevhälsoteam, där delaktighet och kommunikation 

medlemmarna emellan kan tänkas se olika ut beroende på skolans bakgrund, mål och organisation. Det 

kan även finnas variation både mellan och inom teamen vad gäller uppfattningar om vad som är menings-

skapande insatser och bidrar till lärande för eleverna.  

Det kommunikativa relationsinriktade perspektivet kan bidra till förståelse av elevhälsoteamens beskriv-

ningar. Medlemmarna i elevhälsoteamen är en del av skolans arbete för att alla elever ska nå målen, känna 
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trygghet och få en god hälsa. Kunskap och lärande uppstår i kommunikativa sammanhang och handlingar 

är beroende av att de hålls samman i en lärande organisation (Wenger, 2008). Elevhälsoarbetet har ett 

praktiknära fokus och arbetet innefattar många aktörer. Medlemmarna i elevhälsoteamen utgör en grund 

för att nå ut till övrig personal på skolan. Delaktighet, kommunikation och lärande i elevhälsoteamen är en 

förutsättning för att elevhälsoarbetet ska utveckla meningsskapande insatser för elevernas lärande (Parta-

nen, 2012).  
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Metod och genomförande  

I avsnittet redovisas metodologiska överväganden, datainsamlingsmetoder, urval, insamling av empirin, till-

förlitligheten, den etiska aspekten och avslutningsvis beskrivningen av databearbetning och analys.   

Metodologiska överväganden 

Då den teoretiska utgångspunkten för mitt arbete har sin grund i idén om att människors lärande och kun-

skapande bygger på subjektiva och gemensamma upplevelser av mening, delaktighet och kommunikation 

(Ahlberg, 2013; Möllås, 2009; Wenger, 2008), får det konsekvenser vid val av metoder för datainsamlingen. 

Det insamlade materialet bör motsvara ansatsens innehåll, dvs. att sättet att samla in data på kan förväntas 

ge ett material där teorin kan spåras, diskuteras och möjligtvis bekräftas eller inte.  

I det här arbetet är syftet att öka kunskapen om skolors elevhälsoarbete. Frågeställningarna innehåller både 

en faktisk del, dvs. hur det på ett teoretiskt plan är beslutat att arbetet ska organiseras och fungera utifrån 

exempelvis styrdokument och/eller varje skolas elevhälsoplan, men också en mer tolkande inriktning vad 

gäller hur personalen i teamen subjektivt tänker kring, uppfattar och beskriver sitt uppdrag och sin verk-

samhet. Efter bearbetning och analys kan förhoppningsvis en sorts syntes av båda perspektiven ge mer 

fullständiga svar på frågeställningarna, än om fokus enbart legat på antingen presentation av fakta i form av 

dokument, eller enbart på subjektiva beskrivningar.  

Då omfattningen av studien inte har varit kvantitativt stor utan begränsat sig till att närmare studera tre 

elevhälsoteams beskrivningar av sitt arbete, är det i första hand kvalitativa data jag sökt och har därför 

behövt välja metoder och tillvägagångssätt utifrån det. För att upptäcka egenskaper och förstå hur någon 

tänker är den kvalitativa inriktningen att rekommendera (Trost, 2010). I en undersökning med sådan inrikt-

ning är det till fördel att använda sig av mer än en datainsamlingsmetod för att på så sätt belysa det begrän-

sade området utifrån olika infallsvinklar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2011). Alla metoder 

har dessutom sina för- och nackdelar och det är genom att ställa dessa mot varandra i relation till arbetets 

syfte och frågeställningar som jag har kommit fram till vilken/vilka metoder jag bedömt kunna ge tillfred-

ställande och tillräckliga data för en fruktbar bearbetning och analys (Larsson, 2005). Dessa har varit doku-

mentanalys, observationer och intervjuer.  

Dokumentanalys 

Texter och dokument kan spegla, återge eller ifrågasätta det fenomen som undersöks (Bergström & Boréus, 

2012). Creswell (2009) anser att dokument är en bekväm och diskret källa, där analysen av dem, enligt ho-

nom, kan vara en både informationsrik och tankeväckande datainsamlingsmetod, särskilt om responden-

terna själva har varit delaktiga i upprättandet av dokumentet.  

I undersökningen har jag utgått ifrån att elevhälsoplaner innehåller värdefulla data. De är skriftliga dokument 

som formulerats utifrån skollagens bestämmelser gällande systematisk kvalitetsarbete inom skolans verk-

samheter varav elevhälsan är en (SFS 2010:800). Då det inte finns några färdiga mallar för hur elevhälsans 
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arbete ska dokumenteras, innebär det att varje skolas elevhälsa även har haft till uppgift att tolka uppdraget 

utifrån sina egna kunskaper, behov och förutsättningar, samt att formulera det skriftligt för den egna skolan. 

Därmed kan det tänkas att alla skolors elevhälsoplaner på något sätt är unika i förhållande till varandra och 

kan ge värdefull information om hur varje skolas elevhälsa uppfattar och dokumenterar sitt uppdrag. Jag 

har också utgått ifrån att en analys av detta dokument ger möjligheter att upptäcka både intressanta likheter 

och skillnader mellan skolorna i hur verksamheten beskrivs, vilket i så fall svarar mot syfte och frågeställ-

ningar i den föreliggande undersökningen. En annan intressant möjlighet som framkommit är att kunna 

jämföra dokumenten med intervjuerna och reflektera över i hur hög grad innehållet i elevhälsoplanerna 

stämmer överens med medlemmarnas egna beskrivningar.   

För att försäkra mig om att få tillgång till skolornas elevhälsoplaner, bestämde jag mig för att göra en första 

förfrågan om detta redan i missivbrevet (se bilaga 1). Lyckligtvis hade alla tre skolor nedskrivna planer för 

sitt arbete och var positiva till att låta mig ta del av dem. De skickades till mig via mail och jag fick även en 

pappersutskrift vid något av mina datainsamlingsbesök hos dem, dvs. vid observations- eller vid intervjutill-

fället.  

I dokumentanalysen har de övergripande frågeställningarna för undersökningen varit utgångspunkterna, 

dvs. om och i så fall hur dokumenten beskriver elevhälsoarbetets organisation, meningsfullhet för eleverna 

samt utvecklingsområden. Rektorerna har tillsammans med medlemmarna i elevhälsoteamet dokumenterat 

innehållet i elevhälsoplanerna, med undantag för en av skolorna där rektorn var nyanställd och därmed inte 

hade varit delaktig i framtagandet av elevhälsoplanen.  

Observation 

Observation som kvalitativ metod kan användas om man vill få kunskap om och bilda sig en uppfattning 

om hur en verksamhet fungerar vid ett givet tillfälle (Kihlström, 2007). En observation kategoriseras som 

en s.k. interaktiv metod, i likhet med exempelvis intervjuer. Observatören deltar i ett sammanhang i syfte 

att skapa ett empiriskt material som, tillsammans med andra underlag, sedan kan sammanställas, analyseras 

och bedömas. Creswell (2009) menar att en observation kan bidra med nya aspekter och användbar inform-

ation som kanske inte framkommer vid exempelvis en intervju.  Metoden är tillämplig om studien vill un-

dersöka vad någon faktiskt gör eller hur något är, inte bara vad respondenten beskriver i muntliga utsagor 

(Stukát, 2005). 

Datainsamling genom observation ställer krav på ett enhetligt och systematiskt arbetssätt, liksom krav på 

observatörens förmåga till ett reflekterande förhållningssätt till den egna rollen vid observationstillfället. 

Exempelvis är det av vikt att observatören medvetet beslutar om i hur hög grad han eller hon är en aktiv 

deltagare under genomförandet (Bjørndal, 2005; Spradley, 1980).  

En observation kan vara ett komplement till intervjuer och dokumentanalys, genom att jag som datainsam-

lare får en uppfattning om vad som händer i ett möte, just i den stund det pågår. Jag får på så sätt en 
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möjlighet att skapa mig en bild av hur exempelvis de yrkesmässiga relationerna ser ut, vad de olika profess-

ionerna samtalar om, samt hur dialogen förs, vilket ger en extra dimension till analysen av materialet. 

Då jag hade bett om och fått möjlighet till ett observationstillfälle per elevhälsoteam, var det viktigt att de 

utfördes på ett likvärdigt sätt. Därför gjorde jag en struktur för observationen där jag bestämde mig för vilka 

aspekter jag särskilt ville söka efter (se bilaga 2). De utgick från frågeställningarna i undersökningen. Tiden 

för de genomförda observationerna varierade mellan en till två timmar beroende på hur skolorna hade or-

ganiserat sina elevhälsoteamsmöten. Mitt deltagande i mötena var att lyssna på det som medlemmarna be-

skrev om elevhälsoarbetet på sin skola. Det innebar att jag intog en aktiv observatörsroll utan att delta i 

själva samtalet (Bjørndal, 2005). Vid observationstillfällena fokuserade jag på elevhälsoarbetets organisation, 

om och i så fall vilka insatser som beskrevs som bidragande till elevernas lärande, eventuella utvecklingsar-

beten samt hur medlemmarna samspelade med varandra.  

Intervju  

En kvalitativ intervju försöker belysa de intervjuades egna upplevelser av det fenomen som undersöks 

(Kvale & Brinkman, 2009; Patel & Davidsson, 2003). Beskrivningarna ger en personligt präglad bild av hur 

de intervjuade uppfattar och förstår fenomenet utifrån de erfarenheter som gjorts. I förberedelserna hade 

jag att välja på att utföra enskilda intervjuer med varje medlem av samtliga EHT eller också att försöka 

intervjua varje EHT i grupp. Att utföra en intervju i grupp är ett effektivt sätt att få fler svar på samma fråga 

vid samma tidpunkt och det kan innebära en större mängd varierande beskrivningar vid ett och samma 

intervjutillfälle (Denscombe, 2009). Intervju i grupp kan även medföra att jag som datainsamlare får tillgång 

till flera perspektiv och en fördjupad förståelse till fenomenet när deltagarna för fram sina åsikter samtidigt 

som andra lyssnar och kommenterar vad som sägs (a.a.). Risken med en gruppintervju kan dock vara att 

någon eller några av deltagarna inte känner sig bekväma i situationen och tvekar att uttrycka sina tankar och 

åsikter, vilket i så fall talar emot genomförandet av den metoden. Forskaren har därför ett stort ansvar för 

att få deltagarna att känna sig trygga med situationen, samt att föra fram frågorna på ett sätt som möjliggör 

allas deltagande (Creswell, 2009).  

I valet av intervjumetod kom jag ändå fram till att intervju i grupp var mest motiverat i relation till under-

sökningens syfte och frågeställningar. I mitt arbete betraktar jag EHT som en praktikgemenskap och det 

som sker i den relationella samtidigheten i kommunikation och delaktighet mellan medlemmarna är i fokus 

(Möllås, 2009). En enskild intervju skulle inneburit att jag hade gått miste om just den samtidigheten i med-

lemmarnas resonemang och kommentarer och att jag istället hade fått vars och ens svar utan den dynamik 

som gruppintervjun kan erbjuda.  

Jag utformade en halvstrukturerad intervjumall för att bygga in en viss flexibilitet och ge intervjun en god 

balans och kvalitet (Gillham, 2008; Kvale, 1997). En intervjuguide med fyra huvudfrågor var utgångspunk-

ten (se bilaga 3). Utifrån dem kunde följdfrågor ställas med avsikten att deltagarna skulle ges möjlighet att 
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svara i en gemensam dialog. Följdfrågorna karaktäriserades av öppna frågor för att en förståelse av respon-

denternas resonemang skulle framträda, samt för att i så hög grad som möjligt undvika att styra deltagarna 

(Gillham, 2008; Patel & Davidsson, 2003). Följdfrågorna gav möjlighet till respondenterna att förtydliga sina 

uttalanden. På så vis framkom tydligare vilka insatser medlemmarna beskrev som meningsskapande för 

elevernas lärande samt om insatserna riktade sig till organisations-, grupp- eller individnivån.  

Som stöd för intervjuerna användes delar av Kvales och Brinkmanns (2009) kriterier. För undersökningen 

innebar det att fånga upp meningen i det respondenterna sa genom följdfrågor, för att vara säker på att jag 

hade uppfattat beskrivningarna rätt. I rollen som intervjuare krävs det att vara fokuserad på det fenomen 

som undersöks och lyssna till de varierande aspekter som deltagarna lyfter fram. Lankshear och Knobel 

(2004) anser att forskaren bör tänka efter om han eller hon själv skulle vilja få frågan. Detta beaktade jag 

noga innan och under intervjutillfällena. Intervjun i grupp innebar också att se till att respondenterna fick 

utrymme att uttrycka sig och delge sina åsikter och tankar. Vid intervjutillfällena framkom positiva upple-

velser för deltagarna i gruppen, men det framkom även meningsskiljaktigheter som tidigare inte hade varit 

tydliga och som berikade samtalet ytterligare Jag återkommer till detta senare i resultatbeskrivningen och i 

diskussionen. Respektive rektor tog på sig ansvaret att följa upp det som framkom. Intervjuerna pågick en 

timma.    

Urval  

Elevhälsoarbete innefattar egentligen alla som arbetar på en skola, men den här studien inriktar sig på elev-

hälsoteamens arbete. Grunduppdraget för en skolas samlade elevhälsa är att den tillsammans med skolled-

ningen utformar och utvecklar det elevhälsoarbete som alla i skolan förväntas bedriva. Elevhälsoteamen kan 

därmed sägas utgöra en ”kärna” för varje skolas arbete med hälsofrämjande och förbyggande insatser för 

sina elever. I studien har jag därför begränsat mig till att undersöka hur just denna grupp ser på sitt arbete, 

eftersom deras uppfattningar påverkar resten av skolans verksamhet (Partanen, 2012). 

Vid urvalet av de elevhälsoteam som skulle ingå i undersökningen bestämde jag mig för följande kriterier: 

 Elevhälsoteamen skulle vara från tre kommuner 

 Elevhälsoteamen skulle vara verksamma i årskurs F-6  

 Varje kommun skulle ha åtminstone tre F-6 skolor 

Anledningen till att jag valde tre kommuner för studien, har följande förklaring.  Det är inte ovanligt att 

skolsköterskor och kuratorer arbetar på fler än en skola (Backlund, 2007). Så är det i den kommun jag arbetar 

i, som ändå är förhållandevis stor. I mindre kommuner är det mer regel än undantag att det förhåller sig så. 

Det innebar att det fanns en risk att samma medlem skulle delta i undersökningen flera gånger, om jag 

begränsade mig till skolor inom samma kommun. Det var också viktigt för undersökningen att elevhälso-

teamen inte hade kontakt med varandra, vilket ofta är fallet inom en förvaltning. Dessutom såg jag en möj-

lighet att i resultatet få en bredare beskrivning och flera perspektiv av elevhälsans arbete genom att sprida 
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undersökningen till flera kommuner. Det andra kriteriet, att elevhälsoteamen skulle vara verksamma i F-6 

skolor, grundar sig i att elevhälsan i nuvarande organisation är relativ ny och att det för dessa årskurser har 

inneburit att ny kompetens tillkommit i elevhälsoarbetet (SFS 2010:800).  Det är dessutom oftast så att 

kommuner har fler F-6 skolor än 7-9 skolor, vilket också bidrog till att jag valde dessa årskurser. Det tredje 

urvalskriteriet handlade om att ha tillgång till flera skolor i respektive kommun, för att säkerställa att under-

sökningen skulle kunna genomföras även om någon valde att tacka nej, eller önskade avbryta sitt deltagande.  

För att underlätta genomförandet av undersökningen valde jag tre närliggande kommuner till den där jag 

själv är bosatt. Genom att gå in på respektive kommuns hemsida fick jag ett urval av skolor som jag kunde 

ta kontakt med. Jag valde en skola från varje kommun som uppfyllde de uppställda kriterierna. Här följer 

en beskrivning av de tre elevhälsoteamen X, Y och Z: 

Elevhälsoteam X 

I elevhälsoteamet fanns följande medlemmar: rektor, kurator, specialpedagog, skolsköterska, speciallärare 

skolläkare, elevcoach och psykolog. Samtliga professioner var närvarande både vid observations- och inter-

vjutillfällena. Elevhälsoteamsmötet som jag observerade varade i två timmar. Alla hade med sig dagord-

ningen till mötet och den fanns även digitalt via projektorn. Överst på dagordningen stod det: Trygghet och 

hälsa ger god lärandeutveckling för alla. Mitt namn fanns med på dagordningen och att jag skulle genomföra 

en observation, utan att delta i själva samtalet. Eftersom jag tidigare hade träffat teamet och beskrivit min 

undersökning och innehållet gjorde jag endast en kort presentation av observationen. Rektorn fördelade 

ordet och medlemmarna lyfte en penna när de ville ha ordet. Vid ett par tillfällen tog rektorn varvet runt 

bordet och lät alla säga sitt. Medlemmarna följde upp tidigare ärenden och fördelade nya ärenden som kom-

mit in. Observationen och intervjun genomfördes i samma konferensrum.   

Vid intervjutillfället var samtliga medlemmar på plats i god tid och intervjun kunde starta på den utsatta 

tiden. Det fanns en spontanitet i gruppen som gjorde att samtalet fördes i dialog med mig som intervjuare 

och mellan respondenterna. De visade intresse och engagemang i intervjufrågorna och flera uttryckte att 

elevhälsoarbetet var under utveckling. När intervjutiden var slut fick jag frågan om jag kunde återkomma 

för fortsatta samtal. Vi bestämde att återkoppling skulle ske när studien var klar. Elevhälsoplanen lämnades 

över vid intervjutillfället samtidigt som jag fick den skickad på mailen.  

Elevhälsoteam Y 

Medlemmarna i elevhälsoteamet bestod av rektor, kurator, specialpedagog, skolsköterska, dramapedagog 

och psykolog. Alla medlemmar förutom psykologen närvarade vid observationstillfället. Elevhälsoteams-

mötet kom igång en kvart senare än uttalad tid p.g.a. ett bråk på skolgården. Jag inledde med en kort pre-

sentation av mig och syftet med min studie. Det tidigare bråket på skolgården medförde att flera andra 

personer, både lärare och elever, knackade på dörren under mötets gång. Flera medlemmar lämnade rummet 

vid olika tillfällen och mobiltelefonerna ringde även vid ett par tillfällen. I och med den tidigare händelsen 
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på skolgården lämnades dagordningen och samtalet kretsade kring den aktuella händelsen. Flera medlemmar 

pratade samtidigt, vilket gjorde att ljudnivån var hög i rummet. Efter en kort paus kom ett par arbetslag med 

sina ärenden. Tiden för observationen var en timma och fyrtiofem minuter.  

Vid intervjutillfället var samtliga medlemmar närvarande. Lokalen var dubbelbokad vilket gjorde att inter-

vjun startades femton minuter senare än uttalad tid, men intervjutillfället pågick ändå den planerade tiden 

som var en timma. Jag fick tydliggöra syftet under den pågående intervjun p.g.a. respondenternas olika sätt 

att uttrycka sig till varandra. Samtliga uttryckte att det var intressant att samtala kring deras elevhälsoarbete. 

Elevhälsoplanen överlämnades vid observationstillfället och den skickades även via mail till mig.  

Elevhälsoteam Z 

Elevhälsoteamet bestod av rektor, kurator, specialpedagog, skolsköterska och speciallärare. Samtliga pro-

fessioner deltog i observationen av elevhälsoteamsmötet. Skolan var under renovering vilket medförde svå-

righeter med lokal för samtal. En tillfällig lösning hade genomförts med avskärmning i skolans bibliotek. 

Inledningsvis gjorde jag en kort presentation av mig och syftet med min studie. Det fanns ingen dagordning 

för mötet, utan rektorn inledde med att fråga vad som var aktuellt att samtala om under dagens möte. 

Rektorn skrev ner det som framkom samt fördelade ordet mellan medlemmarna. En medlem dokumente-

rade samt gav en muntlig sammanfattning i slutet av mötet. Två avbrott uppstod då lärare och hantverkare 

kom in i biblioteket. Observationstillfället varade en timme. 

Alla medlemmar var närvarande vid intervjutillfället. Elevhälsoteamet hade bytt placering från biblioteket 

till ett grupprum för att undvika plötsliga avbrott. Intervjun pågick under en timme. Medlemmarna var 

engagerade i intervjun. Elevhälsoplanen lämnades över vid intervjun och jag hade även tidigare fått den 

skickad till mig via mail.   

Insamling av empirin 

Den första kontakten togs genom ett telefonsamtal till rektorerna, där jag presenterade mig själv och under-

sökningens innehåll, samt gav dem en muntlig förfrågan om deltagande. Samtliga rektorer visade sig intres-

serade och bad om mer information. Tid för vidare telefonkontakt bestämdes för att följa upp om elevhäl-

soteamen också var intresserade av att delta i studien. Därefter skickade jag ett missiv (bilaga1) till de tre 

elevhälsoteamen genom respektive rektor. Två av rektorerna återkopplade till mig inom tre dagar och väl-

komnade mig ut till deras skolor och elevhälsoteam för att genomföra undersökningen. Den tredje rektorn 

ringde jag upp på den bestämda tiden.  Det framfördes en önskan om ytterligare information innan ett 

ställningstagande kunde göras, varför tid bestämdes för besök i skolans elevhälsoteam för tydliggörande av 

studiens syfte och innehåll.  Det ledde till ett positivt besked om att även de ville delta.  

Fältarbetet pågick under fem månader, från första telefonkontakten med respektive skola till det sista data-

insamlingstillfället. Insamlingen genomfördes på tre skolor, med en observation av och en intervju med 

respektive elevhälsoteam. Sammanlagt omfattade fältbesöken sex tillfällen, dvs. tre observationer och tre 
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intervjuer och därtill tillkom insamlingen av elevhälsoplanerna. Under fältarbetet fördes anteckningar i en 

loggbok. Anteckningarna innehöll mail- och telefonkontakter med respektive skola, samt noteringar från 

observations- och intervjutillfällena. Samtliga deltagare i undersökningen gav sitt samtycke till att observat-

ionerna och intervjuerna spelades in.  

Tillförlitlighet   

Enligt Bryman (2002) ska resultatet från den genomförda undersökning vara överförbart till liknande sam-

manhang och situationer som studien handlar om. Det som skrivs fram i resultatet kan förhoppningsvis 

vara överförbart till andra elevhälsoteam, eftersom det även går att urskilja samband till tidigare forskning. 

Det har varit viktigt att hela tiden söka ny kunskap kring det område som undersökningen handlar om. De 

val som har gjorts i fråga om vilka personer som skulle ingå i undersökningen har utgått från undersökning-

ens syfte. Vid samtliga observationer och intervjuer var närvaron hög grad. Endast vid ett tillfälle var en 

person frånvarande vid ett intervjutillfälle.  

Två kriterier lyfts fram angående bedömningen av en undersöknings tillförlitlighet och kvalitet (Lankshear 

& Knobel, 2004). Det första kriteriet är det kommunikativa, som innebär att bearbetnings- och analyspro-

cessen har framförts tydligt för läsaren. I min undersökning har ett flertal personer från olika yrkeskategorier 

tagit del av texten och återkopplat till mig som författare med syfte att göra texten tillgänglig och begriplig 

för så många läsare som möjligt. För att ytterligare möjliggöra för läsaren att bedöma tolkningens rimlighet 

har jag valt att redovisa direkta citat från respondenterna. Det andra kriteriet som lyfts fram är att tillräckligt 

med data ska samlas in för att kunna svara på forskningsfrågorna (a.a.). Det insamlade materialet har efter 

bearbetning och analys visat sig innehålla beskrivningar och utsagor som svarar mot syfte och frågeställ-

ningar i studien.  

Strävan har varit att i så stor utsträckning som möjligt vara öppen för det resultat som framkommit, samti-

digt som jag har varit medveten om att det inte går att gå in i undersökningen med helt objektiva ögon. 

Respondenterna har tagit del av resultatet för att i möjligaste mån säkerhetsställa att tolkningar respektive 

beskrivningar var gjorda i överensstämmelse med respondenternas intentioner. Vid ett tillfälle reserverade 

sig en respondent för sitt uttalande. Jag återgick då till ljudinspelningen och anteckningarna, för att se om 

bearbetningen stämde med resultatet. Återkoppling gjordes till respondenten och beskrivningen kunde kvar-

stå i texten. 

Etiska överväganden  

Vid genomförandet av undersökningen har hänsyn tagits till rekommendationerna från Vetenskapsrådet 

(2011) avseende: informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kvale 

och Brinkmann (2009) betonar vikten av att kontinuerligt reflektera kring de etiska frågorna och de dilem-

man som kan uppkomma i undersökningens process. Detta har beaktats från den första avgränsningen i 

urvalet av respondenterna till den diskussion som avslutar undersökningen.             
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Respondenterna som medverkat i undersökningen fick information om de förutsättningar som gällde, innan 

de ställde upp som deltagare. I ett missiv (bilaga 1) presenterades information om undersökningen och vem 

som skulle genomföra den. Innehåll, syfte och de moment som skulle ingå beskrevs så att deltagarna skulle 

kunna ta ställning till om de ville delta eller inte. Information gavs om att undersökningen var frivillig och 

att respondenterna när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Till de deltagare som önskade, erbjöds mer 

information. Ett elevhälsoteam valde den möjligheten innan de bestämde sig. Övriga två tog ställning utifrån 

rektors information samt missivet.  

Vid första tillfället med respektive elevhälsoteam informerades att inga namn, varken eleverna eller med-

lemmarna, dokumenterades vid datainsamlingarna eller under transkriberingarna. Däremot berättade jag att 

medlemmarnas utsagor dokumenterades utifrån respektive yrkesprofession. Samtliga respondenter gav sitt 

samtycke till detta. Uppgifterna från datainsamlingen förvarades och hanterades så att respondenterna inte 

skulle kunna identifieras. Det skulle inte gå att urskilja data eller vilka som har deltagit i studien. De uppgifter 

som kommit fram genom datainsamlingen har enbart använts i den aktuella studien.      

Databearbetning och analys  

Trots att undersökningen är förhållandevis liten var mängden data ändå ganska omfattande. Det blev tidigt 

tydligt för mig att bearbetningen skulle komma att ta tid. De teoretiska perspektiven för undersökningen 

har kompletterat varandra och gett vägledning genom hela fältarbetet. Praktikgemenskap som teori (Figur 

1 s. 19) har använts som bakgrund för att förstå och tolka medlemmarna i respektive elevhälsoteam och 

deras elevhälsoarbete, dvs. att synliggöra det gemensamma i elevhälsoarbetet på skolan genom medlemmar-

nas beskrivningar. Det kommunikativa relationsinriktade perspektivet (KoRP) kunde användas för förstå-

else av hur kommunikationen fördes mellan medlemmarna och deras beskrivningar, hur samspelet var mel-

lan medlemmarna samt i synliggörandet av samtidigheten i elevhälsoarbetet.  

Som stöd för databearbetning och analys har Kvale och Brinkmann (2009) använts, där författarna vägleder 

forskaren i att få svar på frågorna vad och varför innan frågan hur ställs inför valet av analysmetod. Processen 

med att bearbeta och analysera materialet har inneburit reflektioner, frågeställningar, tolkningar och anteck-

ningar och stor vikt har lagts vid strukturen i processen (a.a.). Ödman (2004) beskriver analysprocessen med 

följande fyra delar: förståelse, tolkning, förståelse och förklaring. Som grund för bearbetnings- och analys-

arbetet har jag använt mig av de fyra delarna för att försöka få svar på studiens syfte och frågeställningar.  

Jag började med att bearbeta och analysera materialet från en skola i taget, för att i slutet söka mönster 

mellan de tre olika skolorna. För att underlätta för läsaren att få en helhetsbild av elevhälsoarbetet på de tre 

skolorna bestämde jag mig för att framställa resultatet som tre fallbeskrivningar, elevhälsoteam X-, Y-, och 

Z.  
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Följande steg användes som struktur vid bearbetnings- och analysprocessen: 

 Steg 1. Transkribering  

 Steg 2. Kodning med nyckelord 

 Steg 3. Utforska teman 

 Steg 4. Kodning av teman till kategorier 

 Steg 5. Skriva fram resultatet 

 Steg 6. Söka mönster mellan elevhälsoteamen 

Steg 1. Transkribering 

Bearbetning och analysprocessen inleddes redan vid genomförandet av fältarbetet. Under datainsamling 

gjordes reflektioner och stödanteckningar som underlättade det fortsatta analysarbetet. Därefter började 

arbetet med att transkribera empirin från observationerna och intervjuerna genom att lyssna på ljudinspel-

ningarna. I processen fanns de egna reflektionerna med hela tiden, vilka hade noterats i en loggbok under 

datainsamlingen. Det transkriberade materialet och elevhälsoplanerna sparades som dokument på datorn 

och skrevs ut i pappersform, vilket resulterade i 172 sidor samt ytterligare 22 sidor från anteckningar i logg-

boken. Efter att ha transkriberat materialet läste jag återigen texterna för att fördjupa mig mer i innehållet. 

För att inte gå miste om olika uttrycksätt, nyanser och känslor i medlemmarnas beskrivningar, gjorde jag en 

markering vid varje sådant citat. Undersökningens frågeställningar låg till grund vid läsning av det insamlade 

och utskrivna datamaterialet, vilket resulterade i att elevhälsoarbetets organisering, meningsskapande insat-

ser för elevernas lärande och utveckling av elevhälsoarbetet blev övergripande områden i det fortsatta ana-

lysarbetet.  

Tabellen nedan visar de övergripande områdena i databearbetning utifrån studiens frågeställningar. 

Tabell 2. Övergripande områden utifrån studiens frågeställningar. 

  

Enligt Sandberg (2012) innebär arbetet så här långt ett praktiskt hantverk och handlar om att delta, samla in 

och återge i text. Därefter påbörjades arbetet med att reducera och analysera innehållet från empirin för att 

förstå vad texten handlade om (Graneheim & Lundman, 2004; Sandberg, 2012).  

Steg 2. Kodning med nyckelord 

Jag började med att klippa ut citat från observationen och från intervjun, samt text från elevhälsoplanen 

som kunde kopplas till respektive övergripande område. För att vara säker på att varje utklippt text inte 

skulle sammanblandas, skrev jag skolans namn och medlemmens profession på varje lapp. Jag läste igenom 

Övergripande Elevhälsoarbetets Meningsskapande insatser Utveckling av elevhälsoarbetet 

områden: organisering 
som bidrar till lärande för 
eleverna 
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allt flera gånger för att försöka förstå och tolka materialet. Därefter skrev jag nyckelord bredvid varje citat 

och text, dvs. vad texten handlade om. På samma sätt gjorde jag med allt material från respektive skola.  

Steg 3. Utforska teman  

Nyckelorden vid varje övergripande område blev många och vid granskningen försökte jag övergripande 

para ihop de nyckelord som skulle kunna passa ihop under ett tema. Graneheim och Lundman (2004) lyfter 

fram att ett tema är den underliggande meningen i det respondenten beskriver. För att förstå samspelet 

inom och mellan olika praktikgemenskaper kunde begreppen delaktighet, kommunikation och lärande, ge stöd 

i att studera och förklara olika de beskrivningarna (Ahlberg, 2013). För att få fram teman ställde jag mig 

frågorna: Vad pratar medlemmarna i EHT om? Vilka nyckelord kommer flera gånger? Hur kan dessa höra 

ihop? Hur kan beskrivningarna sammanfattas? Jag utgick från ett övergripande område i taget, dvs. jag bör-

jade med att analysera alla tre skolors nyckelord under elevhälsoarbetets organisering och gick sedan vidare 

till de två andra områdena. När sorteringen var klar gick jag igenom allt för att vara säker på att jag hade 

tolkat och förstått materialet utifrån undersökningens syfte och frågeställningar, så att ingen viktig utsaga 

gick förlorad. Så här långt kunde jag urskilja mellan sju och elva gemensamma teman (tabell 3 s. 33) till 

respektive övergripande område och samma teman kunde spåras till alla tre skolor. 

Steg 4. Kodning av teman till kategorier  

Jag gick igenom varje temas citat, beskrivningar och textmassa för att undersöka de möjliga gemensamma 

kategorierna. I detta moment ingick att tolka, förstå och förklara empirin utifrån medlemmarnas beskriv-

ningar vid observationer, intervjuer och texter från elevhälsoplaner samt att koppla det till teorin (Ödman, 

2004).  Utifrån deltagarnas formuleringar och beskrivningar kunde återkommande utsagor urskiljas från de 

teman som uppkommit och skrivas fram med gemensamma kategorier. Det innebar att de teman som hade 

analyserats fram reducerades till två alternativt tre kategorier inom respektive övergripande område. Intres-

sant nog fick jag hjälp av elevhälsoteamen själva när det gällde att kategorisera vad man uppfattade som 

meningsskapande insatser. Olika insatser räknades upp och benämndes samtidigt av elevhälsoteamen som 

antingen hälsofrämjande, förebyggande eller akuta/åtgärdande insatser, vilket sammanföll med Skolverkets 

egna formuleringar. Detta hände under samtliga intervjuer, vilket jag återkommer till i diskussionen. Jag fann 

ett teoretiskt samband på följande sätt: praxis - elevhälsoarbetets organisering med mål, kollektiv - elevhälso-

arbetets organisering, struktur och rutiner, mening - meningsskapande insatser för elevernas lärande och iden-

titet - utveckling för elevhälsoarbetet. Tabellen på nästa sida beskriver de övergripande områdena och de 

kategorier som framkom vid analysen av de teman som hade framträtt.  
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Tabell 3. Övergripande områden utifrån syftets frågeställningar och de teman samt kategorier som framkommit i analysen.  

Övergripande Elevhälsoarbetets Meningsskapande insatser som Utveckling av elevhälsoarbetet 

områden:      organisering bidrar till lärande för eleverna                                           

Teman:   Regler, möten, samver-
kan, rektor, EHT, delak-
tighet, tvärprofessionellt, 
syfte, mål 

Organisation, grupp, individ, samtal, 
utredning, kartläggning, aktiviteter, 
specialundervisning, dokumentation, 
lärande, miljö 

EHT, lärare, arbetsbeskrivning, mång-
fald, gemensamt, förståelse, förklaring 

Kategorier: Struktur och rutiner   Hälsofrämjande insatser   Definiera begrepp   

    Målformulering Förebyggande insatser   Uppdrag och roller   

        Akuta/åtgärdande insatser   Elevhälsoteam - arbetslag   

Steg 5. Skriva fram resultatet 

Efter att ha placerat ut alla utsagor under respektive område och kategori granskades medlemmarnas utta-

landen noggrant för att kunna sortera bort dem som inte var relevanta. Nästa steg i analysarbetet var att 

påbörja skrivprocessen som kom att leda till studiens resultat. Denna fas beskriver Ödman (2004) som 

förklaring.  Jag har valt att skriva fram texten i resultatet som tre fallbeskrivningar utifrån respektive elev-

hälsoteam. Detta grundar sig i bedömningen att det skulle bli tydligare för läsaren att ta del av ett elevhälso-

team i taget. Jag bestämde mig även för att använda direkta citat från respondenterna för att förtydliga 

resultatet. 

Steg 6. Söka mönster mellan elevhälsoteamen 

Som sista steg i bearbetningen försökte jag genom en fördjupad analys av materialet få syn på gemensamma 

mönster, skillnader och likheter mellan elevhälsoteamen och mellan de olika professionerna. Det gjorde jag 

genom att kombinera dokumenterade citat med de icke-språkliga uttryck jag tidigare noterat. Därmed fick 

jag en bild av både vad som sades och hur det sades vilket innebar en möjlighet att ytterligare reflektera över 

vad som egentligen menades med olika utsagor.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

Resultat   

Resultatet kommer att presenteras utifrån de tre fallbeskrivningarna, och med de övergripande områdena; 

elevhälsoarbetets organisering, meningsskapande insatser för elevernas lärande och utveckling av elevhälso-

arbetet. Tabell 4, 6 och 8 beskriver målformuleringar från respektive elevhälsoplanen och tabell 5, 7 och 9 

lyfter fram de meningsskapande insatserna som beskrevs av medlemmarna i elevhälsoteamen.  

Elevhälsoteamen var organiserade på liknande sätt i de tre kommunerna, vilket innebar att vissa professioner 

inte hade en fysisk tillhörighet på skolan eller i elevhälsoteamen, utan istället var organiserade utifrån en 

central funktion i kommunen. Det förekom även att andra professioner än vad Skollagen (SFS 2010:80) 

föreskriver, ingick i elevhälsoteamens sammansättning.  

Följande förkortningar används i resultatdelen: AL (arbetslag), DP (dramapedagog), EC (elevcoach), EHT 

(elevhälsoteam), K (kurator), P (psykolog), R (rektor), SL (skolläkare), SP (specialpedagog), SPL (speciallä-

rare), SS (skolsköterska). I texten nedan finns citat från de genomförda observationerna och intervjuerna, 

med förkortning på den medlem som uttalat sig.    

Elevhälsoteam X  

I resultatet från elevhälsoteam X finns följande medlemmar representerade i texten: AL (arbetslag), EC 

(elevcoach), EHT (elevhälsoteam), K (kurator), P (psykolog), R (rektor), SL (skolläkare), SP (specialpeda-

gog), SPL (speciallärare), SS (skolsköterska). 

Elevhälsoarbetets organisering 

Medlemmarna beskrev att skolans elevhälsoarbete har sin grund i EHT. Kompetensen i EHT är grunden i elev-

hälsans arbete och för allas elevers lärande (SPL). […] EHT som praktik är kärnan till allt stöd för eleverna (K). Med-

lemmarna menade att alla stödinsatser behöver ses i ett sammanhang till lärande och undervisning för ele-

verna. Elevhälsoarbetet beskrevs som en del i skolans arbete, där kommunikation och delaktighet är ledord 

i arbetet. Vi ska finnas i skolan och inte som en egen ö (R). 

Struktur och rutiner 

I skolans elevhälsoplan fanns den grundläggande strukturen för elevhälsoarbetet dokumenterad. Där fanns 

målen för de hälsofrämjande, förebyggande och akuta/åtgärdande områdena formulerade. I planen fanns 

även presenterat vilka som tillhörde EHT med namn, yrkeskategori och telefonnummer.  Det fanns också 

en blankett att fylla i för att få kontakt med EHT, eftersom ärenden från arbetslag till EHT anmäldes skrift-

ligt till rektorn.    

Medlemmarna i elevhälsoteamet beskrev att strukturen och rutinerna kunde bli bättre för deras elevhälso-

arbete. Rektorn sågs som en viktig funktion hos majoriteten i EHT och rektorn hade en tydlig roll att leda 

sitt team enligt medlemmarna. Vi är på god väg i vårt arbete och det grundar sig i vår rektors ledarskap (SL). […] hela 

EHT har en viktig del i att leda (R). Kuratorn och skolsköterskan fanns tillgängliga på skolan två dagar i veckan, 



 

35 

 

skolläkaren deltog på varje EHT och vid läkarundersökningarna cirka två gånger per termin. Psykologen 

deltog på samtliga EHT och fanns på skolan en förmiddag i veckan. Speciallärare, specialpedagog och elev-

coach tillhörde skolans dagliga arbete och ingick i EHT. Strukturen för EHT mötena var två timmar per 

vecka och en dagordning delades ut av rektorn två dagar före varje EHT. Arbetslagen fick inför EHT lämna 

in ärenden skriftligt till rektorn. Samverkan och delaktighet beskrevs som angeläget för EHT och elevhäl-

soarbetet på skolan. Det fanns en vilja att arbeta för ett tvärprofessionellt perspektiv men i praktiken föll 

det sig mer att var och en gjorde sin del i arbetet […] var och en av oss har olika kunskaper […] (SP). Jag tror vi 

kan organisera oss bättre och arbeta mer gemensamt för att nå högre måluppfyllelse (EC). […] tidsbesparing när vi gör olika 

saker (SL). I resonemanget kring tvärprofessionellt arbete i EHT gick det att utläsa att medlemmarna kunde 

se att det fanns vinster i att försöka samverka mer för att använda varandras kompetens och nå ett bättre 

resultat för eleverna. Detta arbete ville medlemmarna utveckla i sin organisation. De samtalade om bristerna 

i sitt elevhälsoarbete, som exempelvis att de sällan var ute i klassrummen, samtidigt som de hade en gemen-

sam önskan att göra just det och det fördes en kontinuerlig dialog om detta. 

Målformulering  

Tabell 4visar elevhälsoarbetets målformulering utifrån elevhälsoplanen med inriktningarna hälsofrämjande, 

förebyggande och akuta/åtgärdande insatser, på organisations-, grupp- och individnivå.  

Tabell 4. Målformuleringar från elevhälsoplanen.   

    Hälsofrämjande Förebyggande 
Akuta/åtgärd-
ande   

Organisations- 
och Hälsa och trygghet ger god    Tidiga åtgärder för alla     

gruppnivå   lärande och utveckling elever inom specifika     

       områden.                                      

Individnivå     Ge stöd till de elever som Samverka med  

        behöver   vårdnadshavare och 

            specialistverksamhet. 

 

Målformuleringen fanns på dagordningen vid elevhälsoteamsmötet. Målen hade funnits formulerade under 

ett år och nu hade arbetet med att konkretisera målens innebörd inletts med vad de egentligen innebar för 

deras arbete. Som start för deras målprocess hade studiebesök genomförts på andra skolor för att ta del av 

framgångsrika exempel. Medlemmarna i EHT uttryckte att de hade en grundläggande samsyn i vad målen 

innebar i deras arbete samtidigt som alla insåg att de inte samtalat tillräckligt angående begreppen hälso-

främjande respektive förebyggande och att missförstånd lätt kunde uppstå. Exempelvis menade skolskö-

terskan och skolläkaren att det hälsofrämjande uppdraget endast är deras ansvar, den uppfattningen delades 

inte av övriga medlemmar. […] den medicinska delen ansvarar för det hälsofrämjande och det betyder att alla ska må 

bra (SS). Alla kompetenser i EHT har ansvar (K). Det fanns fler meningsskillnader i deras uppfattningar om 

vem som skulle göra vad, men ett resonemang fördes genom att de lyssnade till varandras olika tolkningar 
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av målformuleringarna. Tre av medlemmarna ansåg att målen var tydliga för dem själva men alla var eniga 

om att målen inte var förankrade ute i arbetslagen. Det framkom att medlemmarna i EHT gemensamt 

behövde reflektera mer kring sambandet mellan målformuleringarna och insatserna i elevhälsoarbetet innan 

de kunde förmedla detta vidare till arbetslagen. Av de åtta respondenterna som deltog i studien, framkom 

det under resonemanget att fem av dem visste att elevhälsans främsta ansvar, enligt Skollagen (SFS 2010:80), 

är hälsofrämjande och förebyggande arbete.   

Meningsskapande insatser som bidrar till lärande för eleverna 

Medlemmarna i elevhälsoteam X beskrev elevhälsoarbetets insatser som betydelsefulla. Vid intervjun fram-

kom vilka insatser som genomfördes av EHT, arbetslag, elev, vårdnadshavare, centrala elevhälsan och andra 

externa kontakter för att skapa mening för elevernas lärande samt vilka på skolan som hade det yttersta 

ansvaret för respektive insats. Flera av medlemmarna lyfte fram att det var viktigt att insatserna var väl 

förankrade hos alla på skolan och att det fanns en koppling till målen. […] alla menas personal, elever och vård-

nadshavare (R). Om alla ska känna till insatserna måste de stå med i elevhälsoplanen (SL). 

Tabellen redogör för de meningsskapande insatser som ansågs bidra till lärande för eleverna enligt EHT-

medlemmarnas beskrivningar. Efter varje insats anges vilken profession/yrkesgrupp som ansvarar för ge-

nomförandet av arbetet. Tabellen ger en bild av elevhälsoarbetets prioriteringar samt medlemmarnas och 

arbetslagens samverkan och delaktighet i respektive insats.  

Tabell 5. Meningsskapande insatser i elevhälsoarbetet för elevernas lärande enligt medlemmarna i elevhälsoteam X. Förkort-

ningar: AL (arbetslag), EC (elevcoach), EHT (elevhälsoteam), K (kurator), P (psykolog), R (rektor), SL (skolläkare), SP 

(specialpedagog), SPL (speciallärare), SS (skolsköterska).  

   Hälsofrämjande  Förebyggande  Akuta/åtgärdande 

Organisa- 

tions - och 

gruppnivå 

 Hälsosamtal, vaccinationer: 
SS 

 Fadderverksamhet: EHT, 
AL, elever 

 Tjej- och killgrupper: K, SP 

 Underhållning: elever 

 Samtal: EHT, AL 

 Lugn skollunch: alla 

 Lärare i klassrummet 45 
min. efter skolans slut: AL 

 Rast verksamhet: 
EC, AL 

 Klassråd, elevråd: R, AL, 
K, elever 

 Hem och skola: alla, elever, 
vårdnadshavare 

 Öppet hus: alla, elever, 
vårdnadshavare 

 Föräldramöte: EHT, AL, 
vårdnadshavare 

 Utbildning i åtgärdspro-
gram: SP, SPL 

 Samtal: EHT, AL 

 Dokumentation: R, EHT, 
AL 

 Extra idrott: AL 

 Läxhjälp: SP, SPL, AL 

 IKT (Informations och 
kommunikationsteknik): 
SP, SPL, AL 

 Variation i undervis-
ningen: SP, SPL, AL 

 Temadagar: EHT, AL, 
elever 

 Föräldramöten: EHT, 
AL, vårdnadshavare 

 Den centrala elevhälsan: 
EHT 

 

 Akuta situationer: 
R, EHT 
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 Utvecklingssamtal: AL, ele-
ver, vårdnadshavare 

Individ 

nivå 

  Skriva åtgärdsprogram: 
SP, SPL, AL 

 Dokumentation: R, EHT, 
AL 

 Samtal: R, EHT, AL 

 Specialundervisning: SP, 
SPL 

 IKT: SP, SPL, AL 

 Utredningar: SP, SPL, K, 
P, SS, SL, EHT 

 Den centrala elevhälsan: 
EHT 

 Samverkan: externa kon-
takter, EHT, AL, elev, 
vårdnadshavare 

 Akuta situationer: 
R, EHT 

 Medicinska åtgär-
der: SS, SL 

 Samverkan: ex-
terna kontakter, 
EHT, AL, elev, 
vårdnadshavare 

  

Hälsofrämjande insatser  

När medlemmarna i EHT beskrev insatserna som var inom det hälsofrämjande området var det hälsa, trygg-

het och lärande som beskrevs som betydelsefulla. I samtalet kring detta användes ordet alla genomgående i 

alla beskrivningar. Ge kunskap till alla (SL). […] alla elever för att nå välbefinnande […] (SL). De hälsofrämjande 

insatserna skildrades inom organisations- och gruppnivån. Tre av insatserna innebar arbete mellan personal 

i skolan, elever och vårdnadshavare. Respondenterna menade att lärarna och de själva har ett gemensamt 

ansvar att förmedla ett hälsofrämjande förhållningssätt i samtalet med elever och vårdnadshavare. Vi har på 

skolan haft fokus både på bemötandet till elever och till vårdnadshavare samt motiverande samtal (SP). […] både vi medlem-

mar i EHT och lärarna har mycket kvar i det arbetet (R).   

Tidigare i resultatet har det framkommit det att den medicinska kompetensen ansåg sig ha ett större ansvar 

för det hälsofrämjande perspektivet. Detta grundades i en formulering i elevhälsoplanen: det hälsofrämjande 

arbetet bidrar till att eleverna mår bra. Det var den meningen som medlemmarna inom de medicinska pro-

fessionerna hänvisade till. Hälsosamtal och vaccinationer var de insatser som skolsköterskan och skolläkaren 

hade gemensamt ansvar för.  

Rastverksamhet bedrevs som strukturerade aktiviteter med varierande innehåll för att alla skulle kunna delta. 

Skolan hade haft stora problem med skollunchen och man hade prioriterat detta genom arbeta för en bättre 

miljö i matsalen. Exempel som beskrevs var ljuddämpade stolar, belysning, flyttbara väggar och fler vuxna 

som åt tillsammans med eleverna. Det hälsofrämjande stödet till eleverna i deras klassrum fyrtiofem minuter 

efter skoldagens slut innebar att det alltid fanns en eller flera lärare kvar i klassrummet den tiden. Anled-

ningen till detta var att lärarna skulle kunna svara på både praktiska och teoretiska frågor. Medlemmarna 

menade att det alltid fanns olika funderingar som eleverna hade, allt från frågor kring läxor, något de inte 

förstod från undervisningen eller något de skulle vilja ändra på. Denna insats har bidragit till att färre elever behöver 
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läxhjälp (SPL). Det var också alltid någon från EHT som varje dag gick runt i klassrummen den tiden för att 

möta och för att samtala med elever och lärare. Stunden är viktig för att delta i elevernas vardag (K). Det lyftes 

dock fram att detta inte fungerade lika bra i alla arbetslag. Alla lärare var inte överens om att stanna kvar i 

klassrummet den tiden, några ansåg sig inte ha tid för detta. Medlemmarna var överens om att detta innebar 

en brist i likvärdigheten, dvs. alla elever fick inte samma möjlighet.  

Det fanns också ett system för fadderverksamhet på skolan som innebar att elever träffades över ålders-

gränserna. Syftet var att kommunicera, samarbeta och delta i gemensamma aktiviteter. De grupper som 

fanns för tjejer respektive killar var i årskurs fem och sex. Vid träffarna fördes olika samtal och dramaöv-

ningar för att stärka identitet och självbild. Som ännu en hälsofrämjande insats var sista måndagseftermid-

dagen i varje månad vikt för eleverna där de själva ansvarade för underhållning. Medlemmarna beskrev det 

som […]glädjens timma där allt kan hända. (SP). Eleverna lär sig att planera och genomföra, men även att vara god publik 

(K).  

Förebyggande insatser 

De allra flesta medlemmarna i EHT gav snabbt en definition av begreppet. Det framkom i deras förklaringar 

att det innebar ett elevhälsoarbete för såväl alla som enskilda elever. […] verktyg till alla de elever som behöver 

(SL).  Individuella lösningar […] (K). Insatserna fanns därmed på organisations-, grupp- och individnivå. 

I EHT fanns två personer med specialpedagogisk kompetens, vilka beskrev hur skolan arbetade med åt-

gärdsprogram. Specialpedagogen och specialläraren ansvarade för utbildning i åtgärdsprogram. De menade 

att insatsen var på organisationsnivå utifrån att […] åtgärdsprogram kan komma att innefatta alla elever (SP). Själva 

skrivandet av åtgärdsprogram beskrevs på den individuella nivån och genomfördes tillsammans med arbets-

lagen. När specialpedagogen och specialläraren berättade om sitt arbete med åtgärdsprogram blev det tydligt 

för EHT-medlemmarna att begreppet utredning var ett samlat begrepp som innebar att arbete med kart-

läggningar kunde bli aktuellt för flera av kompetenserna i EHT. De olika kartläggningarna kunde, enligt 

respondenterna, resultera i ett åtgärdsprogram. Min psykosociala kartläggning är på så vis en del i utredningen, och 

kan vara viktig för om ett åtgärdsprogram ska upprättas (K). Jag undrar egentligen om vi samverkar och kommunicerar 

tillräckligt med varandra inom EHT i detta arbete (R).  

Begreppet utredningar beskrevs på olika sätt av medlemmarna. Var och en utgick från sitt perspektiv och 

förmedlade syftet med utredningarna och på vilket sätt de genomfördes. Medlemmarna samtalade om ut-

redningar vid flera tillfällen, både vid observationen och i intervjun. Varje medlem i EHT gjorde sin egen 

dokumentation och återkopplade till berörd elev, vårdnadshavare, rektor och arbetslag men det blev sällan 

en punkt på EHT-möten. Vi utreder när en elev avviker från hälsokurvan (SS). Skolsköterskan tittade på skollä-

karen som nickade instämmande. Jag vet sällan om när en utredning påbörjas av någon annan i EHT (SPL). Det 

som var mest framträdande i samtalet kring utredningar var det psykologiska perspektivet. Här fanns en stor 

efterfrågan på utredningsinsatser, i första hand från vårdnadshavare och arbetslagen. Psykologen var en del 
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i skolans elevhälsoarbete genom att personen deltog på EHT-möten och hade det senaste året förlagt sin 

arbetstid en förmiddag i veckan på skolan. Det har blivit en naturlig kontakt med elever, vårdnadshavare och arbets-

lagen, inte så dramatiskt att få en psykologkontakt (P). Även om detta hade bidragit till att utredningar minskat 

och istället resulterat i ökad konsultation och rådgivning till arbetslagen, ansåg medlemmarna ändå att efter-

frågan på psykologutredningar var större än det faktiska behovet. I den centrala elevhälsan fanns komplet-

terande stöd att få när det gällde frågor kring utredning av olika slag. Alla medlemmarna lyfte fram doku-

mentation kring eleverna som viktig både på organisations-, grupp- och individnivå. Ibland innebär doku-

mentationen för hela klassen och ibland för den enskilda eleven (R).  

Variation i undervisningen i klassrummet innebar enligt medlemmarna att pedagogiska och specialpedago-

giska arbetssätt fanns i ett gemensamt sammanhang, d.v.s. i en samtidighet. Det ska inte var antingen eller, utan 

både och samtidigt (SP). Det som är bra för en elev är oftast bra för alla (SPL). Tidshjälpmedel, datorer, scheman och 

inlästa böcker var exempel på IKT som användes i förebyggande syfte på samtliga nivåer. De kunde se goda 

resultat för eleverna när de hittade flexibla och varierade lösningar och verktyg i undervisningen.  

Specialundervisningen beskrevs som en stor utmaning för elevhälsoarbetet. Hur kan specialundervisningen bli 

meningsskapande för eleverna (SP)? Till största delen genomfördes den utanför klassrummet men medlemmarna 

ville få till en förändring att i större utsträckning ha specialundervisningen i klassrummet. Jag hör fler lärare 

idag som vill ha den specialpedagogiska kompetensen mer i klassrummet (R). Vi kan ju alltid börja med de som vill (SPL).  

En viktig förebyggande insats var samtal med eleverna. Samtal fanns som inslag på både organisations-, 

grupp- och individnivå. Det var EHT och arbetslagen som ansvarade för samtalen. Alla visste utifrån sin 

egen roll hur samtalen planerades men medlemmarna hade ingen kunskap om varandras sätt att hantera det. 

Jag samtalar med alla elever och enskilda […] så för mig är det klart (SS). […] är det tydligt för oss, eleverna, vårdnadshavare, 

lärare när det gäller samtalen (P)? Det visade sig att eleverna kunde ha samtal med flera från EHT utan att 

medlemmarna visste om varandras insats. Samtliga menade dock att elevernas trygghet i skolan hade ökat 

till följd av möjligheten till många samtal och att detta kunde relateras till bättre kunskapsresultat.  

Akuta/åtgärdande insatser 

Medlemmarna beskrev olika akuta situationer som kunde uppstå under en skoldag. Det fanns en samstäm-

mighet inom gruppen att ett tydligare hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete skulle medverka till 

att minska de åtgärdande insatserna.  

Tillvägagångsätt för olika akuta situationer som kunde uppstå fanns dokumenterade i en plan. En akut hän-

delse på organisations- eller gruppnivå innebar en situation för hela skolan, exempelvis olycka vid en sko-

lutflykt, en brand m.m. På individnivån kunde det handla om personskador, exempelvis vid idrotten och på 

skolgården. Även om detta kunde innebära svåra skador så menade EHT att dessa akuta insatser var de 

lättaste att hantera. Vi vet vad och hur vi ska göra (SS).  
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Det fanns ett akut område som EHT inte ansåg sig ha lyckats med och det var den psykosociala ohälsan. 

De kunde inte definiera begreppet psykosocial ohälsa men de lyfte fram olika exempel på situationer som 

hände dagligen och relaterade till dem. Det största bekymret var bråken i korridorerna, på skolgården och 

på toaletterna. Varje dag kom minst fem elever till skolsköterskan, kuratorn eller specialpedagogen och 

berättade att de mådde dåligt. Anledningen kunde vara att de hade varit utsatta av andra elever, levde i svåra 

hemförhållanden, men även om krav i skolarbetet som eleverna upplevde jobbiga. Elever i beteende- och 

koncentrationssvårigheter kunde också leda till åtgärdande insatser menade medlemmarna. […] få elever kla-

rar vi inte av på skolan och då får vi ibland ta till akuta insatser (R). Då söker vi till resursskolor (SPL).  

Samverkan betonades som a och o för att lyckas vända de akuta situationerna för eleverna. Eleven, vård-

nadshavare och externa samarbetspartners som exempelvis den centrala elevhälsan, socialtjänsten och barn- 

och ungdomspsykiatrin (BUP) var viktiga för att rätt åtgärder genomfördes. I svåra akuta situationer måste vi 

hjälpas åt från flera håll (R). I medlemmarnas berättelser går att urskilja att de externa kontakterna, exempelvis 

BUP eller socialtjänst inte alltid var överens med EHT om vad som var bäst för eleverna. I samarbetet med 

de externa kontakterna, framkom ofta enligt medlemmarna att fler personer behövdes i klassrummet. Denna 

uppfattning delades inte alltid av EHT.  BUP tror att en elevassistent hjälper… så är det inte alltid (SPL). 

Utveckling av elevhälsoarbetet  

Medlemmarna i EHT beskrev att de lyssnade på varandra, för att förändra elevernas miljö för ett ökat 

lärande. De menade att de hade stor kompetens i sitt EHT som inte alltid användes på rätt sätt och ville 

därför arbeta fram en strategisk plan för ett ökat tvärprofessionellt samarbete. Samtidigt beskrev de en fru-

stration över att de inte kommit längre i sitt elevhälsoarbete. Specialundervisningen som framkommit ovan, 

var en stor fråga för EHT och det fanns en ambition att den skulle bedrivas i klassrummet. Men verkligheten 

såg inte ut så idag.  

Definiera begrepp 

Det fanns åtskilliga begrepp som benämndes som grundläggande i elevhälsoarbetet, exempelvis; hälsofräm-

jande, förebyggande, inkludering, utredningar samt informations- och kommunikationsteknik (IKT). Alla 

medlemmar hade sin egen uppfattning om respektive begrepp, men det saknades samsyn i definitionerna 

och vad dessa egentligen innebar för deras gemensamma elevhälsoarbete. 

Uppdrag och roller 

Medlemmarna beskrev att var och en hade fullt upp med sitt arbete och deras berättelser gjorde det tydligt 

att det inte saknades uppgifter att fylla dagarna med. Medlemmarna samtalade kring om de utförde rätt 

insatser och vilka uppdrag de egentligen hade, både var och ens uppdrag och om det fanns gemensamma 

uppdrag. Jag vet mina uppdrag men har ingen aning om vilka era är (K). Utför vi egentligen rätt stöd insatser (SPL)? Hur 

vet vi vad som är rätt (E)? De insåg att följden av att de inte hade sina uppdrag nedskrivna i elevhälsoplanen 

medförde att rollerna framstod som otydliga för övriga i gruppen. […] dokumentera våra uppdrag i elevhälsoplanen 

så de blir synliga […] (SL). Arbetslagen, eleverna och vårdnadshavare var andra parter som också var beroende 
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av medlemmarnas uppdrag. Vi som ingår i elevhälsoteamet ska ge stöd direkt till eleverna eller genom arbetslagen, men 

är det så våra uppdrag ser ut (SP)? Om vi lyssnar och samverkar med vårdnadshavare, elever och arbetslagens behov blir nog 

våra roller tydligare (R).  

Medlemmarna i EHT förde lyssnande samtal i dialog med varandra. Det innebar inte att de alltid hade 

samma åsikter men de visade intresse för vad var och en uttryckte. Våra olika yrkesroller ger nya perspektiv på 

våra elevärenden (SP). De beskrev att samtalsstrukturer saknades i deras olika uppdrag, samt på vilket sätt som 

samtalen skulle dokumenteras.    

Elevhälsoteam - arbetslag 

Den grundläggande kompetensen i elevhälsoarbetet fanns inom den medicinska, psykologiska, psykosociala 

och specialpedagogiska kompetensen, dvs. medlemmarna i EHT. Det uttrycktes en medvetenhet hos re-

spondenterna att avståndet mellan EHT och arbetslagen var för stort. Elevhälsoarbetet utfördes snarare i 

två parallella spår med en väg för EHT och en annan för arbetslagen.  Det låg i deras intresse och planering 

att genomföra en satsning på elevhälsoarbetet ute i arbetslagen. Vi måste komma närmare eleverna och lärarna, 

både i undervisningen och i andra miljöer (R). Detta arbete innebar att medlemmarna skulle bli mer synliga ute i 

arbetslagen och få möjlighet att sprida mer av kompetensen direkt till lärarna.   

Elevhälsoteam Y 

I resultatet från elevhälsoteam Y finns följande medlemmar representerade i texten: AL (arbetslag), DP 

(dramapedagog), EHT (elevhälsoteam), K (kurator), P (psykolog), R (rektor), SP (specialpedagog), SS (skol-

sköterska). 

Elevhälsoarbetets organisering 

Medlemmarna beskrev sitt EHT som olika professioner som var kompetenta inom sitt område. Var och en 

berättade vad de gjorde för elevernas lärande, trygghet och för att de ska må bra i skolan. De uttryckte att i 

elevhälsoarbetet visste de sällan om varandras arbete. Vi samtalar sällan med varandra i EHT vad vi gör eller om 

vad vi ska utföra tillsammans (DP). Det framkom att eleverna och arbetslagen kom till EHT och inte tvärtom. 

Medlemmarna beskrev att elevhälsoarbetet skulle bidra till lärande för eleverna i olika miljöer och samman-

hang. De såg inget samband mellan de olika platserna och saknade därför en strategisk planering för hur 

EHT-medlemmarna skulle kunna arbeta både enskilt och gemensamt i elevernas skolmiljö. Vi fördelar ärenden 

i EHT och utifrån det arbetar vi med elevhälsoarbetet (SS). Jag skulle vilja vara mer med eleverna (SP).  

Struktur och rutiner 

Förutom rektorn var specialpedagogen och dramapedagogen de medlemmar i EHT som alltid fanns på 

skolan. Rektorn var nyanställd på skolan och kände inte till så mycket om rutiner och strukturer för elevhäl-

soarbetet. Medlemmarna uttryckte förväntningar på ett tydligare ledarskap för att elevhälsoarbetet skulle 

utvecklas. Vår skola behöver en tydligare ledning (SP). Kuratorn och skolsköterskan deltog vid EHT, dessutom 

var kuratorn på skolan två dagar per vecka och skolsköterskan en dag, dock olika dagar. Psykologen var 
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med på EHT vid två tillfällen per termin. Vid de tillfällena diskuterades de psykologiska utredningsbehoven 

för eleverna. EHT-mötena var strukturerade på följande sätt: en timma för teamets arbete, paus och därefter 

en timmas möjlig tid för arbetslagen att komma till EHT och berätta om en aktuell händelse eller något de 

ville ha hjälp med. De aktuella ärendena hade tidigare lämnats in skriftligt eller muntligt till rektorn. Rubri-

kerna på dagordningen var samma från möte till möte för att få en kontinuitet. I elevhälsoplanen fanns 

målen nedskrivna, EHT:s mötestider, kontaktvägen mellan arbetslagen och EHT, samt ärendeblankett. Elev-

hälsoplanen är inte så utförlig och informativ (R). Vem skriver vi den för (K)? Medlemmarna ansåg att planen var till 

för skolans personal, vårdnadshavare och elev. Det var delade meningar om huruvida elevhälsoplanen be-

hövde förnyas. Den ska vara kort och är bra som den är, det finns så mycket planer som ingen läser (SS). Det borde stå 

vad vi kan erbjuda (P). Vi utför aldrig några gemensamma åtgärder (SP). Att delta i samma insatser beskrev hälften 

av medlemmarna som onödigt och tidskrävande. Andra hälften ansåg det som viktigt. Det verkar som EHT 

arbetar i egna spår och att vi inte använder oss av det viktigaste, varandras olika perspektiv (R). 

Målformulering   

Tabellen visar elevhälsoarbetets målformulering utifrån elevhälsoplanen med inriktningarna hälsofrämjande, 

förebyggande och akuta/åtgärdande insatser, på organisations-, grupp- och individnivå. 

Tabell 6. Målformulering från elevhälsoplanen.  

    Hälsofrämjande Förebyggande 
Akuta/åtgärd-
ande   

Organisations- och 
gruppnivå Alla barn och elever ska ges   Det särskilda stödet ska ges     

   ledning och stimulans i sitt inom den elevgrupp som      

    lärande och utveckling   eleven tillhör                                   

Individnivå     Särskild anpassning i  Samverkan mellan   

        undervisningen andra instanser och 

            vårdnadshavare 

 

Enligt medlemmarna hade målen formulerats med stöd av styrdokumenten, samtidigt som hälften av dem 

inte visste att elevhälsans arbete inom det hälsofrämjande respektive förebyggande området var lagtext från 

Skollagen (SFS 2010:80). Å ena sidan blev det synligt att målen var viktiga. Målen ska ju visa oss vägen (SP). Å 

andra sidan var de inte förankrade hos alla. Jag vet att vi har en elevhälsoplan, men jag har inte sett målen där (SS). 

Det visade sig att målen inte kunde relateras till deras arbete och insatser. Det var delade meningar om vad 

det särskilda stödet innebar.[…] särskilda stödet vad innebär det, tänker vi lika (SP)? Rektorn hade inte varit med 

i målformuleringen, men beskrev att EHT behövde ett mer målmedvetet elevhälsoarbete. 

Meningsskapande insatser som bidrar till lärande för eleverna  

Medlemmarna i elevhälsoteam Y var inte säkra på om deras insatser skapade mening för eleverna eller om 

de arbetade på rätt sätt. Var och en visste vilka insatser de utförde och hade ansvar för, men de fanns inte 
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nedskrivna. De lyfte även fram arbetslaget, elever, vårdnadshavare och externa kontakter som delaktiga i 

olika sammanhang. Vi har aldrig pratat om det vi gör är meningsfullt för eleverna (SPL). Det är en brist som vi måste 

ändra på (R). 

Tabellen redogör för de meningsskapande insatser som ansågs bidra till lärande för eleverna enligt EHT-

medlemmarnas beskrivningar. Efter varje insats anges vilken profession/yrkesgrupp som ansvarar för ge-

nomförandet av arbetet. Tabellen ger en bild av elevhälsoarbetets prioriteringar samt medlemmarnas och 

arbetslagens samverkan och delaktighet i respektive insats.  

Tabell 7: Meningsskapande insatser i elevhälsoarbetet för elevernas lärande enligt medlemmarna i elevhälsoteam Y. Förkort-

ningar: AL (arbetslag), DP (dramapedagog), EHT (elevhälsoteam), K (kurator), P (psykolog), R (rektor), SL (skolläkare), 

SP (specialpedagog), SS (skolsköterska).   

   Hälsofrämjande   Förebyggande  Akuta/åtgärdande 

Organisa- 

tions - och 

gruppnivå 

nivå 

 Hälsosamtal, vaccinationer: 
SS 

 En vuxen vid skolans in-
gång varje morgon: AL 

 Drama ämnesövergripande: 
DP, AL 

 Elevvård, klassråd: R, K, 
AL, elever 

 Undervisning i klassrum-
met: AL 

 Föräldramöte, utvecklings-
samtal: AL, elev, vårdnads-
havare 

 Ärenden till EHT: EHT, 
AL 

 Specialundervisning efter 
sjukdom: SP, AL 

 Anti-mobbing: R, K, SP, 
elever 

 Rast verksamhet: DP 

 Undervisning I klassrum-
met: AL 

 Samtal med elever: EHT, 
AL 

 Åtgärdsprogram: SP, AL 
 

 Psykosociala kli-
matet i klas-
sen/gruppen: R, 
EHT 

Individ 

nivå 

 
 

 Ärenden till EHT: EHT, 
AL 

 Specialundervisning: SP 

 Läxhjälp: SP 

 Utredningar: P, SP 

 Undervisning i klassrum-
met: SP, AL 

 Samtal med elever: EHT, 
AL 

 Föräldrasamtal: EHT, 
AL, elev, vårdnadshavare 

 Åtgärdsprogram: SP, AL 

 Psykosocial 
ohälsa: R, EHT, 
externa kontakter 

 Medicinska åtgär-
der: SS, SL 

Hälsofrämjande insatser  

Ordvalet ”alla elever” förekom genomgående i samtalet kring det hälsofrämjande elevhälsoarbetet och för-

klarades med att ingen elev skulle stå utanför och att alla elever var en del i arbetet. Exempel på definitioner: 

[…] en kreativ skola med trygghet och hälsa för alla (DP). Den medicinska kompetensen dominerar för att främja hälsa till 

alla (SS). Hälsofrämjande insatser framkom på organisations- och gruppnivå.  
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I fokus för det hälsofrämjande arbetet lyftes eleverna och vårdnadshavarna fram. Var och en på skolan hade 

olika ansvar i detta arbete. Vårdnadshavarna skulle känna sig hundra procent trygga i att deras barn mådde 

bra i skolan och utvecklade kunskaper. Om eleverna kände glädje och motivation till att komma till skolan 

så […] kommer hälsa, trygghet och lärande på köpet (K). Vid detta resonemang blickade medlemmarna tillbaka på 

det nedskrivna målet för det hälsofrämjande arbetet. De uttryckte att målet inte bara fick vara nedskrivet 

utan det skulle utföras på ett aktivt och synligt sätt. Jag tror att vi kan göra betydligt mer i EHT inom det hälsofräm-

jande området (DP). Jag ser ingen direkt koppling mellan målet och insatserna (R). Det fanns uttryck för både glädje 

och suck i rummet när gruppen i samtalet förstod att de hade mycket arbete framför sig. Det rådde en 

enighet om att rasterna var ett problem och ett prioriterat område. Medlemmarna påminde varandra om bra 

saker som de redan gjorde. Ett var att det alltid fanns en vuxen vid skolans ingång på morgonen och på så 

vis skedde spontana samtal, ett annat var drama som ett ämnesövergripande arbete.   

Förebyggande insatser 

Utifrån beskrivningarna av det förebyggande området gick det att utläsa att majoriteten valde att använda 

orden enskilda elever eller grupper. Exempel på citat inom det förebyggande: Att ge enskilt stöd till elever och 

grupper utifrån ett specifikt problemområde (K). […] stimulera enskilda elever och grupper i undervisningen (SP). Insatserna 

var jämt fördelade mellan organisations-, grupp- och individnivån. 

I de insatser som lyftes fram inom det förebyggande arbetet i elevernas lärmiljö, gick det att urskilja ett 

mönster där det var specialpedagogen tillsammans med arbetslagen som hade det största ansvaret i genom-

förandet. Specialundervisningen upptog en stor del av specialpedagogens tid, på samtliga nivåer. I teorin var 

avsikten att den skulle genomföras i klassrummet men i praktiken hade den övergått till att i allt högre grad 

bedrivas utanför klassrummet. En anledning till detta beskrevs vara att lärarna ville ha det lugnare i sin 

undervisning och konsekvensen av detta hade blivit att vissa elever fick lämna klassrummet. Specialunder-

visningen var till största delen schemalagd i förväg, men varje dag var det några extra elever som deltog. 

Rektorn var inte medveten om denna situation och menade att detta skulle ses över.  

Medlemmarna beskrev det meningsskapande lärandet inom två områden; pedagogisk och specialpedagogisk 

undervisning. Dock var de inte på det klara med skillnaden mellan de båda och några menade att det borde 

räcka med undervisning som gav stöd till var och en. Skolans temadagar och arbetet med elever som kam-

ratstödjare var insatser för alla elever, som enligt medlemmarna bidrog till ett bättre klimat mellan eleverna. 

Skrivandet av åtgärdsprogram och läxhjälp var insatser som riktade sig till ett flertal av eleverna.   

När det gällde utredningar menade medlemmarna i EHT att dessa kunde hjälpa till att förstå eleven, medan 

de ansåg att lärarna ville få bevis på elevernas svårigheter för att skolan skulle bistå med mer resurser. Ut-

redningarna genomfördes av de olika medlemmarna i EHT på individnivå och det var den psykologiska och 

psykosociala utredningen som efterfrågades mest. På grund av de ökade antalen av psykologutredningar var 

det lång kö för att få kontakt med psykologen. Respondenterna förde ett resonemang fram och tillbaka om 
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psykologens insatser gällande allt från utredningar till möjlig handledning. Den psykologiska kunskapen behöver 

finnas där eleverna och lärarna är (SS). Det var en samstämmighet i EHT kring detta men deras frågetecken var 

hur de skulle förmedla det till arbetslagen och få dem att förstå möjligheterna i detta. 

Medlemmarna ansåg det komplext att differentiera den pedagogiska- och den specialpedagogiska kartlägg-

ningen. Det framkom att de oftast benämnde det inom det pedagogiska området. Inom den pedagogiska utred-

ningen och arbetet med åtgärdsprogram är det kartläggningsarbetet som är den viktiga delen (SP). De frågade varandra 

vad som var skillnaden mellan pedagogisk och specialpedagogisk kartläggning. Någon ansåg det var samma 

sak och någon annan menade att det var skillnad. Det framkom inte i deras beskrivningar vad som eventuellt 

var skillnaden. Åtgärdsprogram skrevs både på organisations-, grupp- och individnivå, här hade specialpe-

dagogen och arbetslaget ett gemensamt ansvar. Vid samtalet kring utredningar väcktes en ny tanke hos var 

och en. […] en utredning kanske behöver olika kartläggningar (SP). Så har jag aldrig tänkt (SS). Kontentan kan bli färre 

utredningar om vi samarbetar (R). Den nya tanken innebar en förståelse för att alla medlemmarna hade ett 

gemensamt ansvar i kartläggningsarbete för att få fram olika perspektiv i en och samma utredning. På så vis 

utsätter vi eleverna för färre utredningar (P). 

Akuta/åtgärdande insatser 

Efterfrågan från arbetslagen var stor när det gällde de akuta situationer som uppstod. I de flesta fall handlade 

det om en enskild elev eller en mindre grupp av elever. Men det fanns enstaka tillfällen som berört hela 

skolan, exempelvis en svår trafikolycka som medfört stora åtgärdande insatser för alla elever och personal 

på skolan. För akuta situationer som detta fanns en tydlig och konkret plan för tillvägagångssätt och vilka 

kontakter som skulle tas. Även om det är dramatiska tillfällen så är det tryggt för vi vet vad och hur vi ska hantera 

situationen. Det är svårare med allt som händer i det dagliga arbetet (K). Konkreta exempel där man kunde se psy-

kosocial ohälsa var på rasten, i korridorer och platser med utrymme för fria aktiviteter. När lärarna kom till 

ett EHT-möte handlade det mest om elever i koncentrationssvårigheter, utåtagerande beteende eller som 

lärarna ofta formulerade […] de bråkiga eleverna (P). Lärarna hade ofta färdiga lösningar på problemen dvs. 

mer resurser eller utredningar. Resurser innebar att de behövde vara fler i klassrummen för att hantera 

situationerna kring eleverna och utredningar för att hitta de rätta åtgärderna.    

Vid de tillfällen då akuta händelser inom det medicinska perspektivet uppstod kontaktades vårdnadshavare 

och sjukvården. De dagar som kuratorn och skolsköterskan var på skolan, kom flera elever till dem på 

spontana besök för samtal eller för att bli omplåstrade. Huvudvärk och magont beskrevs vara de mest fö-

rekommande anledningarna att komma till kuratorn och skolsköterskan. 

Det som skolsköterskan beskrev om att bli omplåstrad, kunde enligt medlemmarna i EHT vara en signal på 

att något inte stod rätt till. Elever kunde komma både till kuratorn, skolsköterskan och specialpedagogen 

för att berätta om olika situationer och händelser i deras liv. Här kom en diskussion igång om sekretessen. 

Skolsköterskan menade att hon hade en starkare sekretess och på så vis inte kunde berätta vidare för de 
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övriga i EHT. De andra menade att om en elev inte utsattes för risk, så kunde medlemmarna samarbeta i 

olika situationer för att eleven skulle må bättre. Sekretessen visade sig vara ett område som gav upphov till 

både irritation och upprörda känslor hos medlemmarna. Det fanns en osäkerhet i lagen om sekretess, vilket 

ledde till att rektorn skulle kontakta skoljuristen. 

Utveckling av elevhälsoarbetet  

Medlemmarna beskrev att de behövde hitta nya former för sitt elevhälsoarbete. Arbetet handlade mest om 

snabba lösningar för att hantera olika situationer. De ansåg sig arbeta på samma sätt idag som för fem år 

sedan. Utifrån den kompetens som elevhälsoteamet hade, tyckte medlemmarna att de borde få till bättre 

rutiner och arbetssätt. Delaktigheten och kommunikationen behöver bli bättre mellan alla på skolan (SP). I huvudsak 

var det de strukturerade samtalen som beskrevs, exempelvis samtal inför utvecklingssamtal och hälsosamt-

alen som genomfördes av skolsköterskan. Skolsköterskan menade att hon var den i EHT som träffade alla 

elever och därför hade de flesta samtalen. De andra höll inte med om det. Några ansåg att lärarna var de 

mest centrala personerna, andra menade att alla på skolan oavsett profession borde samtala och lyssna be-

tydligt mer på eleverna än vad man gjorde idag. De flesta menade att de kunde bli bättre på att låta eleverna 

berätta, exempelvis inför kartläggningar. Men även att utveckla former för specialundervisning i klassrum-

men. 

Definiera begrepp 

Inför uppgiften att utarbeta former och rutiner för arbetet i EHT angav medlemmarna flera begrepp som 

uppfattades som otydliga. Var och en hade sin egen definition men det framkom att gemensamma definit-

ioner saknades. Hur ska vi kunna arbeta om vi inte vet vad vi menar (DP). Återkommande begrepp i deras berät-

telser var stöd, resurser, sekretess, inkludering och utredningar. Enligt medlemmarna behövde de avsätta tid 

för att diskutera dessa begrepp. De hälsofrämjande och förebyggande målformuleringarna behövde ses över 

mer i detalj. Målen behövde sedan synkroniseras med de insatser som skulle genomföras.  

Uppdrag och roller 

Det framkom att medlemmarna tyckte det var bra om den nya rektorn tillsammans med medlemmarna tog 

ansvar för att förtydliga var och ens uppdrag, det gemensamma, samt hur ett samarbete kunde växa fram. 

Jag springer fram och tillbaka och vet inte om jag gör rätt saker (DP). Samtidigt som några menade att det inte fanns 

tid för att arbeta tvärprofessionellt.  […] samverkan kräver ju planeringstid […] (K). Elevhälsoplanen var ut-

gångspunkten i deras arbete men den behövde få bättre kvalité enligt medlemmarna.  

Elevhälsoteam - arbetslag 

Medlemmarna såg ingen konkret koppling mellan EHT och arbetslagen. Det behöver bli en bättre kommunikation 

mellan EHT och arbetslagen (R). Det fanns ett elevhälsoarbete inom EHT och ett annat inom arbetslagen. De 

var inte säkra på om de arbetade mot samma mål. Elevhälsoplanen var inget dokument som användes. 

Lärarna känner nog bara till ärendeblanketten (SP). Det blev tydligt för gruppen att en förbättrad elevhälsoplan 

var en viktig prioritering för att kunna komma närmare arbetslagen. 
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Elevhälsoteam Z 

I resultatet från elevhälsoteam Y finns följande medlemmar representerade i texten: AL (arbetslag), EHT 

(elevhälsoteam), K (kurator), P (psykolog), R (rektor), SL (skolläkare), SP (specialpedagog), SPL (speciallä-

rare), SS (skolsköterska). 

Elevhälsoarbetets organisering 

Medlemmarna hänvisade till skollagen och de rekommendationer som fanns som utgångspunkt i hur orga-

niseringen skulle ske. Därefter organiserades arbetet på lokal nivå. Lagen styr och vi får tolka den (SS). Att skapa 

relationer mellan varandra och respekten för alla på skolan beskrevs som förutsättningar för elevernas hälsa 

och lärande, men de ansåg sig inte vara i det arbetet ännu. Fina ord med respekt och relationer, helt klart har vi lång 

väg för att nå dit (K). 

Struktur och rutiner 

Kuratorn och skolsköterskan arbetade två dagar på skolan. Specialläraren och specialpedagogen hade ett 

gemensamt ansvar för det specialpedagogiska arbetet på skolan. Samtliga medlemmar närvarade vid EHT-

möten. Psykologen ingick inte i EHT-möten utan kontaktades vid behov. Tiden för EHT var förlagd till en 

timme i veckan. Däremellan skedde spontana träffar vid behov. Lärarna skrev upp sina ärenden i en pärm 

och efter elevhälsoteamsmötet fick läraren en återkoppling av någon medlem från elevhälsoteamet. Med-

lemmarna lyfte fram att det krävdes ett processinriktat arbete för att utveckla elevhälsoteamet och elevhäl-

soarbetet på skolan, där ledarskapet var viktigt. Ledarskapet är allas ansvar, inte bara rektorns (SL). Vi i EHT 

måste visa en tydlig väg framåt i elevhälsoarbetet, det är en process (R). Rektorn och medlemmarna var överens om 

att det fanns brister i deras EHT. Samtliga beskrev att struktur och rutiner saknades. Elevhälsoplanen var 

ett exempel som de inte var nöjda med. Är det någon som använder elevhälsoplanen (K)? Det står ju inget matnyttigt 

där precis (SP).  

Målformulering 

Tabellen visar elevhälsoarbetets målformulering utifrån elevhälsoplanen med inriktningarna hälsofrämjande, 

förebyggande och akuta/åtgärdande insatser, på organisations-, grupp- och individnivå. 

Tabell 8. Målformulering från elevhälsoplanen.   

    Hälsofrämjande Förebyggande 
Akuta/åtgärd-
ande   

Organisations- och Alla elever ska erbjudas en   Tidiga insatser och rätt stöd     

gruppnivå   god undervisning och hälsa för elevgrupper     

    i skolan                                     

Individnivå     Extra stöd till enskilda Samverkan med  

        elever   vårdnadshavare m.fl. 
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Målen fanns dokumenterade i elevhälsoplanen och respondenterna beskrev att de var i uppstarten med 

formuleringarna. De hade inte konkretiserat vad målen innebar i praktiken. Det väcktes funderingar kring 

de uppsatta målen i det avseendet att några tyckte det endast var fina ord som inte motsvarades i verklig-

heten.  Medlemmarna var inte överens om det hälsofrämjande målet. Några medlemmar ansåg att det fanns 

elever som skulle gå i en annan skola. Orsaken till det var att deras skola var för stor, avsaknade kompetens 

hos personalen och elevers svårigheter att klara det sociala sammanhanget. […] eleverna skulle må bäst… klara 

målen… i en annan skola […] (SL). Inkludering för vem (K)? Återkommande åsikter lyftes vid målformuleringen 

kring de olika uppfattningarna om vilka elever som fungerade i skolan och vilka som borde placeras någon 

annanstans. Rektorn markerade att det var skolans skyldighet att ta ansvar för alla elever samtidigt som 

rektorn höll med om att det fanns elever som skulle få det bättre i en mindre skola. Tre av fem medlemmar 

i EHT hade kunskap om att det främsta arbetet i elevhälsan var hälsofrämjande respektive förebyggande 

utifrån skollagen.  

Meningsskapande insatser som bidrar till lärande för eleverna 

Medlemmarna i elevhälsoteam Z hade inte tidigare reflekterat över om de insatser som genomfördes skap-

ade mening för elevernas lärande. Vi har en massa åtgärder som vi bestämmer och förhoppningsvis är de meningsfulla 

för eleverna (K). Eftersom vi sällan följer upp eller utvärderar det vi gör är det svårt att bedöma insatserna (SS). Efter samtal 

mellan medlemmarna så enades de om vilka insatser som de ansåg vara meningsskapande för eleverna.  

Tabellen redogör för de meningsskapande insatser som ansågs bidra till lärande för eleverna enligt EHT-

medlemmarnas beskrivningar. Efter varje insats anges vilken profession/yrkesgrupp som ansvarar för ge-

nomförandet av arbetet. Tabellen ger en bild av elevhälsoarbetets prioriteringar samt medlemmarnas och 

arbetslagens samverkan och delaktighet i respektive insats.  

Tabell 9.  Meningsskapande insatser i elevhälsoarbetet för elevernas lärande enligt medlemmarna i elevhälsoteam Z. Förkort-

ningar: AL (arbetslag), EHT (elevhälsoteam), K (kurator), P (psykolog), R (rektor), SL (skolläkare), SP (specialpedagog), 

SPL (speciallärare), SS (skolsköterska).  

   Hälsofrämjande  Förebyggande  Akuta/åtgärdande 

Organisa- 

tions - och 

gruppnivå 

 Hälsosamtal, vaccinat-
ioner: SS 

 Tjej- och killgrupper: K 

 Fadderverksamhet: EHT, 
AL 

 Varierande undervisning: 
AL 

 Klassråd, elevråd, matråd: 
EHT, elever, AL 

 Läxhjälp: AL 

 Öppet hus, tema kvällar, 
föreläsningar: R, EHT, 

 Ärenden till EHT: R, EHT, 
AL 

 Föräldrar förebygger: K, fäl-
tassistenter 

 Samtal: EHT 

 Åtgärdsprogramsutbildning: 
SP, SPL 

 Specialundervisning: SP, 
SPL 

 Centrala elevhälsan: R, 
EHT, elever, vårdnadsha-
vare 

 Akuta situat-
ioner: R, EHT 
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AL, elever, vårdnadsha-
vare 

 Föräldramöten: R, AL, 
vårdnadshavare 

 Utvecklingssamtal: AL, 
elever, vårdnadshavare 

Individ 

nivå 

  Ärenden till EHT: R, EHT, 
AL 

 Samtal: EHT, AL 

 Åtgärdsprogram: SP, SPL, 
AL 

 Specialundervisning: SP, 
SPL 

 Utredningar: P, SP, SPL, K, 
SS 

 Centrala elevhälsan: R, 
EHT, elev, vårdnadshavare 

 Psykosocial 
ohälsa: R, EHT, 
AL, elev, vård-
nadshavare, ex-
terna kontakter 

 Medicinska åt-
gärder: SS, SL 

 Resursskolan: 
EHT, AL, elev, 
vårdnadshavare 

Hälsofrämjande insatser  

Majoriteten av medlemmarna innefattade alla elever i sin beskrivning av det hälsofrämjande området. […] 

utgångspunkten är att alla ska må bra i skolan och utvecklas (SS). En atmosfär som stimulerar alla till utveckling (SP). 

Det fanns ett missnöje hos några i EHT, där man menade att skolan inte arbetade i den riktningen. De 

hälsofrämjande insatserna var inom organisations- och gruppnivån.  

Medlemmarna beskrev förutsättningar för att eleverna skulle må bra, utvecklas, känna tillit till kompisar och 

vuxna. Först och främst handlade det om att skapa relationer men även en tillåtande miljö med respekt och 

framförallt variation i undervisningen. Medlemmarna ansåg att de hade en lång väg kvar för att närma sig 

de beskrivna förutsättningarna. Det framgick att medlemmarna satsade på insatser för eleverna och vård-

nadshavare på organisations- och gruppnivån. Det fanns en ambition att möta vårdnadshavare på ett varierat 

sätt. Medlemmarna beskrev flera träffar för vårdnadshavare som exempelvis öppet hus, temakvällar, före-

läsningar och föräldramöten.  

Exempel på hälsofrämjande insatser för elever var tjej- och killgrupper, där elever träffades i mindre grupper, 

samtalade och gjorde olika aktiviteter tillsammans. Vaccinationer, hälsosamtal, fadderverksamhet, klass-

råd/elevråd/matråd och läxhjälp var andra exempel på insatser inom det hälsofrämjande området. Det som 

var planerat blev inte alltid av. Orsaken till detta beskrevs vara brist i kommunikationen mellan skolans 

personal, samtidigt som de ställde sig frågande till om de hälsofrämjande insatserna var rätt planerade och 

anpassade för att göra skillnad för elevernas lärande. […] vi skulle kunna prioritera på annat sätt (K). Vara mer 

ute hos lärarna (SL). Medlemmarna lyfte fram sambandet mellan lärarna och eleverna och menade att om 

lärarna är trygga så sprids det vidare till eleverna. De var inte säkra på om lärarna kände sig trygga i sitt 

arbete. Det var uppenbart att flera elever på skolan krävde stora insatser och tog kraft från personalen. 

Medlemmarna gav uttryck åt att de själva kände oro i sitt arbete med hänsyn till eleverna och de krav som 

fanns runtomkring dem.    
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Förebyggande insatser 

I definitionen av det förebyggande elevhälsoarbetet fanns en variation mellan att uttrycka sig i termer av alla 

respektive enskilda elever. Ge extra stöd till de elever som behöver det (K). […] de eleverna som befaras att inte nå målen 

får rätt stöd (SL). 

Medicinsk-, psykosocial-, psykologisk- och pedagogisk utredning framkom som betydelsefulla för att få en 

bild av elevernas svårigheter och få svar på hur de skulle arbeta vidare. Den psykologiska utredningen kräv-

des för att söka sig vidare till specialistnivån och kunde även ligga till grund för en annan skolplacering. Det 

kunde inträffa att två utredningar var igång samtidigt för en enskild elev. Det fanns ett missnöje med att 

utredningarna från den centrala elevhälsan inte gav de svar som medlemmarna förväntade sig. Utifrån det 

funderade några medlemmar på om en elev verkligen skulle utsättas för en utredning och om det fanns 

andra mer effektiva sätt som kunde ge bättre svar. Medlemmarna fick inte möjlighet att utveckla detta vidare, 

då en annan medlem kom in på psykologens insats och varför denna kompetens inte var tillgänglig för deras 

arbete. […] psykologen behöver vara i elevernas vardag och ge stöd till lärarna (SP). Det samtalades vidare om de 

kunde använda psykologens kompetens på annat sätt än vid utredningar.  

Vidare kan nämnas att medlemmarna inom det specialpedagogiska perspektivet genomförde utbildning 

inom utredning och åtgärdsprogram för arbetslagen på organisations- och gruppnivå. Detta hade enligt dem 

själva ökat kvalitén dels på hur åtgärdsprogram skrevs, men även på de insatser som genomfördes för ele-

verna utifrån åtgärdsprogrammen.  

Vilka förebyggande insatser som genomfördes berodde först och främst på vilka ärenden som kom in från 

arbetslagen till EHT, dvs. lärarna beskrev en situation som de behövde stöd i och utifrån frågeställningen 

mötte den person från EHT upp som hade bäst kompetens. Det innebar att det förebyggande arbetet oftast 

kom igång vid en efterfrågan av arbetslagen. Specialundervisningen var schemalagd mest utanför klassrum-

met och planerades av specialläraren och specialpedagogen. Det såg olika ut från arbetslag till arbetslag hur 

mycket lärarna var delaktiga i detta arbete. En del lärare visade intresse för det och andra inte. På skolan 

fanns flera elevassistenter som var stöd till enskilda elever i och utanför klassrummet. Det framkom av 

medlemmarnas kommentarer att elevassistenterna ofta tycktes ta ett större ansvar för undervisningen än de 

hade kompetens för. […] när ingen annan orkar blir det lätt att läraren lägger ansvaret på elevassistenten (SL). Lärarna 

behöver stöd av oss för att fördela arbetet mellan sig och elevassistenten (SP). Elevassistenternas insatser ansågs å ena 

sidan vara på individnivå för enskilda elever, å andra sidan fördes resonemanget kring möjligheten att ele-

vassistenterna kunde ge stöd till hela gruppen och klassen. Insatser på organisations- och gruppnivån var 

exempelvis temadagar, föräldrar förebygger, utbildning i betyg och bedömning eller annan kompetensut-

veckling som EHT stod för.  
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Akuta/åtgärdande insatser 

Det första som beskrevs var olyckor som kunde hända på idrotten eller slöjden. Akuta tillstånd innebar 

tillfällen när någon skadade sig, behövde en värktablett eller ett plåster på sitt sår. Men det var sällan något 

allvarligt som hände på skolan. Det fanns en akutplan på skolan som reviderades varje år. En tragedi av något 

slag kan inträffa som alla berörs i och där har vi en plan med olika externa instanser som polis, räddningstjänst mm (R).  

Medlemmarna i EHT uttryckte frustration kring att många elever befann sig i akuta livssituationer. Många 

elever kom och berättade att de kände sig utsatta av andra kompisar och vuxna, orkade inte med kraven 

hemifrån eller i skolan. Medlemmarna kunde se att flera elever saknade tillhörighet i meningsfulla samman-

hang och gemenskaper. Många elever hängde på skolgården efter skolans slut och på helgerna. En anledning 

kunde vara att det inte fanns så mycket föreningsliv i kommunen. Vi kan inte ha alla elever här (SS). Det är för 

stort på vår skola (SP). […] organisera om våra resurser och ändra system och åtgärder (R). Å ena sidan ville de att 

eleverna skulle flytta till en mindre skola, å andra sidan var de medvetna om vilka åtgärder som krävdes på 

deras egen. 

Utveckling av elevhälsoarbetet  

Det framgick att medlemmarna satt i långa telefonsamtal med vårdnadshavare och andra instanser. Det var 

något som upptog en stor del av deras tid. De var nästan alltid tillgängliga vid telefonen och de reflekterade 

över om det var nödvändigt. Förslag kom om att börja med fasta telefontider. Inget bestämdes men med-

lemmarna ansåg att det var värt att fundera vidare kring. De uttryckte också att de borde vara mer elevnära 

i sitt arbete. Vi i EHT kan ses som en del i lärandepraktiken för eleverna och då måste vi ha större fokus på eleverna (K). 

Om specialundervisningen skulle bedrivas utanför eller inne i klassrummet var det delade meningar om. 

Definiera begrepp 

När de lyssnade på varandra insåg medlemmarna att alla utgick ifrån att alla menade samma sak men att det 

inte stämde i vidare resonemang. Det grundläggande begrepp som kom upp till diskussion var elevhälsoar-

betet. Medlemmarna frågade sig: Vad är egentligen ett elevhälsoarbete? Utifrån det framkom ytterligare begrepp 

att tänka vidare kring som exempelvis hälsa, tidiga insatser, utredning, stöd, elevhälsoplan och inkludering. 

De beskrev att de behövde klargöra för varandra och få en gemensam tolkning av begreppen. 

Uppdrag och roller 

Det fanns inget nedskrivet om EHT-medlemmarnas olika uppdrag eller vilken roll var och en hade i skolans 

elevhälsoarbete. Varför har vi inte tidigare tänkt på våra uppdrag i vårt arbete (SPL)? De hade inget svar på hur de 

skulle gå tillväga, men samtliga vände sig till rektorn. Det ligger nog på mitt ansvar att klargöra era uppdrag tillsam-

mans med er (R). Flera hänvisade åter till elevhälsoplanen och att den behövde bli tydligare.  

Elevhälsoteam - arbetslag 

Medlemmarna uttryckte sig ofta; vi i EHT och lärarna i arbetslagen. De relaterade till de spontana träffarna 

mellan medlemmarna i EHT och lärarna men menade att den formen inte var den bästa. De spontana 
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träffarna skedde ofta i korridoren, i fikarummet eller på annan plats. Detta innebar att de blev avbrutna av 

andra och ett påbörjat samtal kunde snabbt försvinna enligt medlemmarna. Slutsatsen av detta var att de 

skulle försöka skapa mer struktur och bestämda former för ett gemensamt och mer kommunicerbart elev-

hälsoarbete mellan EHT och arbetslagen. Ett förslag som nämndes var att medlemmarna skulle ha mer 

ansvar i olika arbetslag, vara med kontinuerligt vid planering och konferenser men även delta i undervis-

ningen  

Sammanfattning av resultatet 

Tabellen beskriver en sammanfattning av resultatet från respektive elevhälsoteam, med de övergripande 

områdena och de kategorier som framkom i analysarbetet. Utifrån tabellen går det att jämföra elevhälsotea-

mens beskrivningar och se likheter och skillnader i elevhälsoarbetet. 

Tabell 10. Sammanställning av medlemmarnas beskrivningar. 

Skola och elevhälsoteam X 
Elevhälsoarbetets organisering 
Elevhälsoarbetet beskrevs i ett sammanhang där kommunikation och delaktighet är viktigt.                       
Struktur och rutiner 
Elevhälsoplanen innehöll kontaktuppgifter, ärendeblankett och målformuleringar. Struktur för EHT-mötena 
beskrevs. Rektor viktig för att leda EHT. Brist i att EHT sällan var ute i klassrummen. Uttryckt vilja till ett mer 
tvärprofessionellt arbete.  
Målformulering 
Fanns på dagordningen och var ett påbörjat arbete. Grundläggande samsyn även om meningsskillnader 
förekom. Viktigt med ett samband mellan mål och insatserna. 

 
Meningsskapande insatser som bidrar till lärande för eleverna 
Insatserna beskrevs som betydelsefulla för elevernas lärande.                                                                      
Hälsofrämjande 
Inom organisations- och gruppnivå 
Förebyggande 
Inom organisations-, grupp- och individnivå 
Akuta/åtgärdande 
Inom organisations-, grupp- och individnivå, flertalet var inom individnivån.    
                                        
Utveckling av elevhälsoarbetet 
Ta vara på kompetensen i EHT och utveckla arbetet. Nuläge: specialundervisning utanför klassrummet. 
Utveckla: specialundervisningen i klassrummet. 
Definiera begrepp 
Definiera begrepp för att få en gemensam samsyn. 
Uppdrag och roller 
Att skriva ner uppdragen i elevhälsoplanen så rollerna blev tydligare. 
Elevhälsoteam och arbetslag 
Att minska avståndet mellan EHT och arbetslagen, göra EHT mer synligt för eleverna och arbetslagen. 
 

Skola och elevhälsoteam Y 
Elevhälsoarbetets organisering 
Kompetenta medlemmar i EHT men osäkerhet fanns om varandras olika arbete.        
Struktur och rutiner 
Nyanställd rektor, EHT förväntade sig ett tydligt ledarskap. Struktur för EHT-mötena beskrevs. Delade 
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meningar om elevhälsoplanens innehåll. 
Målformulering 
Målen ansågs viktiga men alla hade inte vetskap om dem.  Begränsad koppling till elevhälsoarbetets insatser. 

 
Meningsskapande insatser som bidrar till lärande för eleverna 
En uttalad osäkerhet gällande huruvida insatserna skapade mening för elevernas lärande. 
Hälsofrämjande 
Inom organisations- och gruppnivån. 
Förebyggande 
Inom organisations-, grupp- och individnivån. 
Akuta/åtgärdande 
Inom organisations-, grupp- och individnivå, flertalet var inom individnivån eller för en mindre grupp. 
 
Utveckling av elevhälsoarbetet 
Hitta former för delaktighet och kommunikation för elevhälsoarbetet. Struktur för samtal och för att lyssna på 
elevernas berättelse. Nuläge: specialundervisning utanför klassrummet. Utveckla: mer former för specialunder-
visningen i klassrummet. 
Definiera begrepp 
Otydlighet inom flera begrepp. Se över målen och synkronisera dem med insatserna. 
Uppdrag och roller 
Förtydliga var och ens uppdrag samt EHT:s gemensamma, med koppling till elevhälsoplanen. 
Elevhälsoteam och arbetslag 
Förbättra kommunikationen mellan EHT och arbetslagen. Utveckla och förtydliga elevhälsoplanen. 
 

Skola och elevhälsoteam Z 
Elevhälsoarbetets organisering    
Hänvisning gjordes till skollagen och de rekommendationer som finns för att organisera.     
Struktur och rutiner 
EHT med bestämda tider och spontana möten, ärenderutin med återkoppling beskrevs. Ledarskapet 
noterades som viktigt. Medlemmarna var inte nöjda med sin elevhälsoplan. 
Målformulering 
I uppstart med målen. Olika åsikter om huruvida alla elever kunde erbjudas undervisning på skolan. 

 
Meningsskapande insatser som bidrar till lärande för eleverna 
EHT hade inte tänkt på detta tidigare. Elevassistenterna hade ett stort insatsansvar i undervisningen. 
Hälsofrämjande 
Inom organisations- och gruppnivån 
Förebyggande 
Inom organisations-, grupp- och individnivån 
Akuta/åtgärdande 
Inom organisations-, grupp- och individnivå, flertalet var inom individnivån 
 
Utveckling av elevhälsoarbetet 
EHT ville utveckla ett mer elevnära elevhälsoarbete. Nuläge: specialundervisning utanför   
klassrummet. Utveckling: delade meningar om specialundervisning skulle ske i klassrummet. 
Definiera begrepp 
Behov av att klargöra begrepp för att samsyn skulle uppstå. 
Uppdrag och roller 
Utveckla elevhälsoplanen med medlemmarnas uppdrag och roller 
Elevhälsoteam och arbetslag 
Hitta former för att öka kommunikationen för ett gemensamt elevhälsoarbete. 
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Likheter och skillnader mellan elevhälsoteamen 

Här beskrivs en sammanställning med de största likheterna och påfallande skillnader mellan de olika elev-

hälsoteamen.  

Likheter   

Elevhälsoarbetets organisering 

 De fyra kompetenserna, psykologisk/psykosocial/specialpedagogisk/medicinsk, fanns tillgängliga 

inom elevhälsoarbetet och bidrog med sin kunskap. 

 Den specialpedagogiska kompetensen var tillgänglig på skolan varje dag medan de andra kompe-

tenserna fanns på plats på bestämda dagar och tider. 

 Samtliga EHT lyfte fram att rektorns ledarskap var viktigt för elevhälsoarbetet. 

 Alla elevhälsoteam hade en elevhälsoplan med målformuleringar rörande hälsofrämjande, förebyg-

gande och akuta/åtgärdande insatser. 

 Samtliga team uttryckte omfattande behov av att utveckla samarbetet mellan EHT och arbetslagen 

för att få en bättre struktur och kommunikation mellan dem.  

Meningsskapande insatser som bidrog till lärande för eleverna 

 De hälsofrämjande insatserna beskrevs inom organisations- och gruppnivån, de förebyggande re-

spektive akuta/åtgärdande insatserna utfördes även på individnivå. 

 Samtliga medlemmar beskrev EHT, rektor, arbetslag, elev, vårdnadshavare, centrala elevhälsan 

samt externa kontakter, som ansvarspersoner för de insatser som genomfördes. 

 Åtgärdsprogram, utredning, samtal och specialundervisning var insatser som alla tre EHT lyfte 

fram. 

 Kontakten med vårdnadshavare vid exempelvis föräldramöte och utvecklingssamtal beskrevs som 

hälsofrämjande insatser. 

 Den mest efterfrågade utredningen var psykologutredningen. 

 Specialundervisningen visade sig vara lagd utanför klassrummet, både i grupp och för enskilda elever, 

samtidigt som det diskuterades bland medlemmarna om fördelarna med att speciallärare och special-

pedagoger var mer ute i klassrummen för att närma sig eleverna och arbetslagen.   

Utveckling av elevhälsoarbetet   

 Insatser, målformulering, stöd, uppdrag, roller, inkludering och utredning var begrepp som samtliga 

EHT ansåg sig behöva definiera.  

 Innehållet i elevhälsoplanerna behövde bli tydligare. 

 Det fanns även en likhet i det uttryckta behovet av att utveckla sambandet mellan EHT och arbets-

lagen för att få en bättre struktur och kommunikation mellan dem. 
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Skillnader 

Elevhälsoarbetets organisering  

 I två EHT fanns både specialpedagog och speciallärare som medlemmar. 

 De fyra kompetenserna, psykologisk/psykosocial/specialpedagogisk/medicinsk, fanns som EHT-

medlemmar i två fallbeskrivningar. I den tredje tillhörde den psykologiska kompetensen inte EHT 

utan var tillgänglig vid behov.  

 Dramapedagog och elevcoach var två andra professioner som förekom. 

 Tiden, struktur och innehåll för EHT-möten var olika. 

Meningsskapande insatser som bidrog till lärande för eleverna  

 Det varierade om och hur målen var kopplade till insatserna. 

 Om insatserna skapade mening för elevernas lärande framkom som naturligt för några och andra 

hade inte funderat kring detta tidigare. 

Utveckling av elevhälsoarbetet  

 Det fanns olika uppfattningar hos medlemmarna om vad de ansåg var viktigast i elevhälsoarbetet. 

 Flera medlemmar utgick ifrån det egna perspektivet och den personliga yrkeskompetensen. 

 Det var skillnader i kvalitét och innehåll gällande hur EHT-medlemmarna formulerade sig och sam-

talade med varandra. 
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Diskussion 

Kapitlet inleds med en metoddiskussion, där erfarenheter från undersökningens empiri och genomförande 

lyfts fram. I resultatdiskussionen har jag valt att fokusera på elevhälsoteamens sammansättning, elevhälso-

planen som redskap i elevhälsoarbetet, delaktighet och kommunikation för att möjliggöra samspel i elev-

hälsoarbetet, tillgänglighet samt undervisning inom eller utanför klassrummet.  Elevhälsoteam förkortas 

även i den fortlöpande texten med EHT. 

Metoddiskussion 

Min upplevelse är att de valda datainsamlingsmetoderna observation, intervju och dokumentanalys har varit 

relevanta för det jag ville undersöka.  Däremot blev det uppenbart att framförallt intervjuer och observat-

ioner kräver mycket av den som ska genomföra dem. Det är en konst att kunna förhålla sig neutral till det 

som framkommer vid datainsamlingarna och att på ett proffsigt sätt hantera det som sägs så att de egna 

värderingarna inte blir tydliga för respondenterna. Den metod som fascinerade mig mest var observation-

erna, där min roll enbart var aktivt lyssnande. Det förvånade mig hur mycket man kunde förstå och läsa 

mellan raderna, bara av att finnas i sammanhanget.   

När det gäller information om undersökningen till elevhälsoteamen och det faktum att jag förutom 

missivbrevet även, efter inbjudan, var ute och informerade muntligt till ett EHT men inte till de övriga två. 

Jag kan så här i efterhand se att det kan ha fört med sig en viss risk för brist på likvärdighet när det gäller 

skolornas beredskap och förförståelse av undersökningen i inledningsskedet. Det är möjligt att uppdraget 

blev tydligare för det EHT som fick muntlig information då det även fanns möjlighet att ställa frågor kring 

undersökningen. Det här är ingenting som direkt går att utläsa i resultatet, eftersom jag började reflektera 

över det först i efterhand och med den erfarenheten framstår vikten av likvärdighet vad gäller förutsättningar 

och information oerhört tydligt.  

Resultatdiskussion 

Studien har bidragit med kunskaper som jag försöker att förstå i sin helhet. I diskussionen som följer, kom-

mer jag att diskutera och lyfta fram några viktiga aspekter i elevhälsoarbetet med koppling till studiens teo-

retiska utgångspunkter samt den forskning som beskrivits i bakgrunden.  

Elevhälsoteamens sammansättning 

Elevhälsoarbetet har ett praktiknära fokus och arbetet innefattar många personer. Medlemmarna i elevhäl-

soteamen utgör en grund för att nå ut till övrig personal på skolan. Idag finns elevhälsans professioner, 

medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens, inom EHT på skolorna. Flera forsk-

ningsstudier som exempelvis Backlund (2007), Guvå (2009) och Hylander (2011a) visar att det finns en stor 

variation gällande vilka medlemmar som ingår i elevhälsoteamen på skolorna. Detta tycks även denna studie, 

om än begränsad till enbart tre elevhälsoteam, kunna bekräfta. I studien har även andra professioner funnits 

med. Det visar på en variation avseende vilka som kan ingå i gemenskapen för elevhälsoteamen.  
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”Den naturliga variationen av olikheter som individer representerar, ger upphov till en mångfald av sätt att 

förstå och erfara världen” (Möllås, 2009, s 57). Det finns en bred kompetens hos EHT-medlemmarna och 

de har kunskaper att utföra olika insatser. Lave och Wenger (1991) menar att det oftast finns en mångfald 

av människor i en praktikgemenskap och var och ens kvalitéer behöver synliggöras. För EHT-medlemmar-

nas sammansättning kan detta innebära att lära känna varandras personligheter, de professionella kompe-

tenserna samt sambandet till lärandet för eleverna. Genom kommunikation och samspel mellan medlem-

marna och inom teamet kan förståelsen för varandra öka samt berika variationen i EHT (Lave & Wenger, 

1991; Säljö, 2000). Trots detta med att mångfald berikar reflekterar jag över vad det innebär för elevhälso-

arbetet när andra professioner, än de som Skollagen (SFS 2010:80) beskriver, finns med i EHT. I studien 

framkommer två andra professioner, elevcoach och dramapedagog, som en del i två EHT. Studien ger inte 

svar på varför de personerna finns med i EHT:s kollektiva arbete. Mina funderingar gäller exempelvis hur 

känsliga elevuppgifterna behandlas på EHT-mötena.  Om andra professioner deltar kan det finnas en risk 

att någon med medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens håller tillbaka sin in-

formation och sin delaktighet med hänvisning till sekretessen. I ett EHT uppstod en livlig diskussion och 

meningsskiljaktigheter i frågan om sekretess. Det stod inte helt klart för rektor och medlemmarna hur de 

skulle förhålla sig till de olika bestämmelserna. Det kan ha sin förklaring i att detta EHT hade fler profess-

ioner än de som skollagen föreskriver, men även en brist på kunskap om varandras sekretess. 

Elevhälsoplan som redskap i elevhälsoarbetet 

Medlemmarna i elevhälsoteamen från de tre skolorna återkom till sina elevhälsoplaner vid flera tillfällen. 

Det fanns olika åsikter och beskrivningar om betydelsen av den. Resultatet visar att de olika skolorna har 

kommit olika långt i arbetet med att utforma elevhälsoplanerna och därmed också olika långt vad gäller 

elevhälsoarbetets utveckling. I medlemmarnas resonemang återkom uttryck för att elevhälsoplanen ansågs 

utgöra grunden för elevhälsoarbetet En slutsats av det skulle i så fall vara att innehållet i elevhälsoplanen är 

mycket viktigt för hur framgångsrikt elevhälsoarbetet på en skola blir. Den behöver innehålla tydliggöranden 

kring begrepp, medlemmarnas roller, uppdrag och insatser samt hur medlemmarna samarbetar och hur 

elevhälsoteamet ska samverka med arbetslagen. En del utsagor tyder på att respondenterna hade svårt att se 

något meningsfullt med elevhälsoplanen överhuvudtaget. Möllås (2009) visar i sin avhandling att olika team-

medlemmar på skolan kan uttrycka olika syften med exempelvis gemensamma handlingsplaner, vilket kan 

resultera i att aktören gör och väljer andra tolkningar och tillvägagångssätt än någon annan medlem kanske 

skulle ha gjort. Handlingar och rutiner beskrivs som viktiga i det sociala lärandet och för praktikgemen-

skapen (Wenger, 2008), vilket i så fall bekräftar en del av respondenternas tankar om att tydliga målformu-

leringar i elevhälsoplanerna skulle kunna underlätta elevhälsoarbetet. 

Alla elevhälsoteam i studien hade nedskrivna mål i sina elevhälsoplaner, dvs. en grundläggande idé om praxis 

(Wenger, 2008). Målen var beskrivna som hälsofrämjande, förebyggande och akuta/åtgärdande, både på 

organisations-, grupp- och individnivå. Det kan tyda på att medlemmarna inom elevhälsoteamen har tolkat 
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och hämtat kunskap från styrdokument (SFS 2010:800) och forskning (Guvå, 2009) på liknande sätt. Ge-

mensamt för alla tre elevhälsoteam var att det fanns pågående arbete med målen, även om de befann sig i 

olika skeden. Målen var inte definierade på ett klart och tydligt sätt enligt medlemmarna och det bidrog till 

konsekvenser för både de insatser som genomfördes och medlemmarnas uppdrag. Flera medlemmar i samt-

liga team beskriver att målen behöver bli tydligare, kopplas till insatserna och även bringa klarhet både inom 

teamet och ut till arbetslagen, vilket pekar på att samtliga tre EHT står inför en hel del utmaningar i sitt 

grundläggande målarbete. För att utveckla ett framgångsrikt team behövs struktur och systematik i arbetet, 

medvetenhet om varandras identitet samt tydliga roller och ledarskap (Senge, 2005; Wenger, 2008; Yeager 

& Nafukho, 2011). Uppnåendet av detta kräver medlemmarnas delaktighet i diskussion, planering och i 

genomförandet av olika insatser. Detta kan även ha betydelse för utvecklingen av det tvärprofessionella 

samarbetet och medverka till att de parallella spåren minskar. Även om målformuleringar fanns i samtliga 

elevhälsoplaner, kände inte alla medlemmar till dem.  

Utifrån Säljös (2000) resonemang om hur materiella och språkliga redskap är centrala för att kommunicera 

och organisera sig kring en gemensam uppgift/mål, kan elevhälsoplanen ses som ett materiellt (artefakt) 

redskap och vägen dit, dvs. att färdigställa planen, sker genom ett intellektuellt (språkligt) redskap. Medlem-

marnas kompetens kan också betraktas som ett intellektuellt redskap, som kan användas på olika sätt, vilket 

får konsekvenser för elevhälsoarbetet. I ett gemensamt handlingsengagemang kan medlemmarnas kompe-

tens tas till vara (Lave & Wenger, 1991). Detta ses som en god start för att gemensam praxis och kollektiv 

ska kunna växa fram inom EHT (Wenger, 2008). Elevhälsoplanen kan därför stå för ett gott syfte, samt 

utgöra ett effektivt redskap i elevhälsoarbetet.  

Utifrån medlemmarnas beskrivningar finns ett behov av att utveckla de egna uppdragen och rollerna. Detta 

överensstämmer med Bremberg (2004) och Partanen (2012) som ser en koppling till att tydliga roller för 

medlemmarna i elevhälsoteamen kan bidra till att elevhälsans parallella spår succesivt upplöses. Forskningen 

visar att det behöver finnas en helhet och brygga mellan elevhälsoteamen och arbetslagen (Bremberg, 2004; 

Gustafsson, 2010; Hjörne och Säljö, 2008; Partanen, 2012). Skolan behöver se sitt elevhälsoarbete som ett 

gemensamt arbete där alla ingår. Detta har även medlemmarna beskrivit i den föreliggande undersökningen. 

En del utsagor visar att elevhälsoarbetet ibland sker parallellt i elevhälsoteamen och i arbetslagen, men även 

inom elevhälsoteamen. Det pågår handlingar i olika sammanhang och den ena handen vet inte vad den 

andra gör (Möllås, 2009). Ett exempel från min studie är att flera medlemmar beskriver att de inte vet om 

varandras uppdrag och roller. De anser sig inte fullt ut veta vad var och en gör. Resultatet i studien pekar på 

en vilja och ambition från var och en av medlemmarna att förändra den situationen. Det går att utläsa av 

resultatet att rektorn är den person som har, eller bör ha, ansvaret för att definiera medlemmarnas uppdrag, 

både det enskilda och det gemensamma. Ett tydligt ledarskap upplevs som viktigt och bedöms utgöra en 

förutsättning för att lyckas med elevhälsoarbetet, vilket i så fall bekräftar tidigare forskning (Gustafsson, 

2010; Hjörne & Säljö, 2004; Partanen, 2012.). Resultatet ger indikation på att deltagarna i studien saknar 
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strukturer och rutiner för uppdrag inom det tvärprofessionella samarbetet inom elevhälsoteamen på sko-

lorna. Det beskrivs som onödigt och tidskrävande av några medlemmar, medan andra upplever sig se möj-

ligheter i att ta vara på varandras kompetenser. Tidsaspekten, eller bristen på gemensam tid, kan vara en av 

orsakerna till att de ännu inte har börjat ett utökat samarbete, samtidigt som det också gäller att hitta funge-

rande former och redskap för det. Rektor har med andra ord en betydelsefull funktion i att leda detta arbete 

tillsammans med medlemmarna i EHT för att möjliggöra och bidra med kunskaper till skolans gemensamma 

elevhälsoarbete, där elevhälsoplanen är ett viktigt redskap.   

Delaktighet och kommunikation för att möjliggöra samspel i elevhälsoarbetet 

För att kunna bryta ner lagtexten i Skollagen (SFS 2010:800) […] Elevhälsan ska främst vara förebyggande och 

hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas (kap.2, 25§) till verksamhetens organisations-

, grupp- och individnivå behöver skolans olika praktikgemenskaper kommunicera med varandra för att 

skapa förutsättningar för delaktighet och engagemang (Ahlberg, 2013; Wenger, 2008).  

Det framkom en viss skillnad i hur långt medlemmarna kommit i respektive teams arbete, vilket skulle kunna 

peka på kopplingen mellan elevhälsoteamens strukturer och medlemmarnas delaktighet och den kommuni-

kation på vilka sätt delaktighet och den kommunikation som förs dem emellan, vilket utgör grunden för 

deras lärande (Ahlberg, 2009; Säljö, 2000). Samtidigt är EHT-medlemmarnas delaktighet, kommunikation 

och samspel i elevhälsoarbetet förutsättningar för att elevhälsoteamen ska utveckla meningsskapande insat-

ser för elevernas lärande (Ahlberg, 2013; Möllås, 2009; Partanen, 2012). Vårt språk är ett intellektuellt red-

skap (Säljö, 2000) och i ett kollektivt tänkande, exempelvis EHT-medlemmarnas, möts individer och får 

tillgång till varandras kompetens och begreppsförklaringar genom att kommunicera. 

Sättet att kommunicera med varandra har en avgörande betydelse för hur samverkan och delaktighet ut-

vecklas i elevhälsans praktikgemenskap (Hjörne & Säljö, 2008; Höög & Johansson, 2011; Partanen, 2012; 

Thornberg, 2009). En skillnad i medlemmarnas beskrivningar var på vilket sätt de samtalade med varandra 

och hur de lyssnade till varandras åsikter. Ett elevhälsoteam tycktes visa större respekt för varandra i samtalet 

än övriga två. Även om det förekom meningsskiljaktigheter i uppfattningar så var upplevelsen under obser-

vationen att det inom teamet fanns en stark vilja och en ambition att försöka komma överens.  

Studiens resultat tyder vidare på att förekomsten av parallella spår (SOU 2000:19) fortfarande kan skönjas i 

åtminstone två skolors EHT.  Ett exempel som skulle kunna vara uttryck för detta är när några skolsköters-

kor och skolläkare i studien, uttrycker att de har det största ansvaret inom det hälsofrämjande perspektivet. 

Dessa uttalanden ledde till en laddad stämning mellan medlemmarna. Det kan även ge vid handen att utsa-

gorna från skolsköterskorna och skolläkarna också skulle kunna stå för att ett kategoriskt/medicinskt per-

spektiv (Persson, 2001) ännu dröjer sig kvar. Det kan ju tänkas att medlemmarna ännu inte samtalat färdigt 

kring hälsobegreppet och möjligtvis befinner sig i ett skede där var och en håller på sin kompetens utan att 

reflektera över vad de i samverkan skulle kunna uträtta. I bakgrunden beskrivs hur den medicinska kompe-

tensen traditionellt haft stor betydelse för elevhälsoarbetet i skolan. Skolsköterskorna och skolläkarna har 
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genom tiderna haft och har även idag, en stark kultur och tradition i det arbete som de utför (Golsäter, 

2012). Genom att de möter alla elever och vårdnadshavare arbetar de utifrån både det hälsofrämjande och 

det förebyggande perspektivet, men det betyder inte att de övriga kompetenserna i EHT utesluts i det an-

svaret. Tvärtom borde det vara ett gemensamt ansvar och synsätt kring både det hälsofrämjande och det 

förebyggande perspektivet. Alla medlemmarna i elevhälsoteamen är en del i skolans arbete för att alla elever 

ska nå målen, känna trygghet och få en god hälsa. Kunskap och lärande uppstår i sociala processer och 

handlingarna är beroende av att de hålls samman i organisationen (Wenger, 2008).  

Larsson (2007) och Williams (2001), menar att lärande sker i samtal då kommunikation och delaktighet 

uppstår. Praktikgemenskapen benämner detta som komponenten mening, vilket innebär att man upplever 

meningsfullhet och lär av den erfarenheten (Wenger, 2008).  Det har i sin tur ett samband med KoRP, där 

meningsskapandet och kunskapsbildningen fokuserar på människan och de sammanhang som han eller hon 

ingår i (Ahlberg, 2007). Några medlemmar i elevhälsoteamen beskriver samtal som både en hälsofrämjande 

och en förebyggande insats. Det går att utläsa av resultatet att samtal som insats är viktigt i elevhälsoarbetet, 

men återigen påverkar bristen på tydlighet i medlemmarnas roller och uppdrag hur stor  inverkan samtalen 

får för elever/vårdnadshavare/arbetslag. Ingen medlem beskriver hur de låter eleverna berätta om sin situ-

ation, för att på så vis få mer information och tillgång till kunskap som borde vara värdefull inför planering 

av insatser. Om samtal förs i samspel mellan varandra finns goda möjligheter till utveckling i lärande, trygg-

het och hälsa (Larsson, 2007; Willams, 2001). Det kan tyckas vara i alla elevhälsoteams intresse att föra 

dialog och samtal med eleverna. Genom att lyssna på elevers berättelser skapar vi relationer och får en bild 

av deras situation. Alla vuxna i skolan har ett ansvar att lyssna engagerat på vad eleverna uttrycker (Gustafs-

son, 2010) och lyssnandet är en viktig del i själva kommunikationen (Larsson, 2007; Williams, 2001). Detta 

resonemang lyfter frågan vidare, hur och om vuxna i skolan lyssnar på elever i tillräckligt hög grad, om det 

finns tillräckligt med kunskap om lyssnandet eller om tid prioriteras för detta. En möjlig tolkning av detta 

skulle kunna vara att det finns brist på grundläggande kommunikation och delaktighet mellan eleverna och 

elevhälsoteamen. 

I studiens resultat framkommer de begrepp som respektive elevhälsoteam lyfter fram som utvecklingsom-

råden för elevhälsoarbetet. Exempel på dessa är hälsofrämjande, förebyggande, utredning, stöd, resurser, 

inkludering och elevhälsoplan. Det går att urskilja av medlemmarnas beskrivningar att de önskar en ökad 

samsyn vad gäller begreppens innebörd för att exempelvis kunna koppla dem till de insatser som genomförs. 

Medlemmarna i elevhälsoteamen definierar hälsofrämjande och förebyggande på ett sätt som tycks stämma 

överens med forskningen och styrdokumenten. Det framkommer av den föreliggande studien och i forsk-

ningen (Guvå, 2009; Höögs, 2013; Johnsson, 2013; Nilsson, 2012; Thörnsén, 2013), samt från Skolverket 

(2012), att det hälsofrämjande området innebär att förhålla sig till alla elever, medan det förebyggande ses 

som ett arbete med enskilda elever eller i grupp. Samtliga elevhälsoteam använde sig av Skolverkets formu-

leringar vilket visar på att man tagit del av styrdokumenten och försöker arbeta utefter dem. Samtidigt är 

deras exempel på hälsofrämjande, förebyggande och akuta/åtgärdande insatser inte entydiga varken mellan 
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eller inom elevhälsoteamen. Detta tyder på att man ännu inte fördjupat sig eller samtalat färdigt om begrep-

pen. Flera medlemmar lyfter fram att de behöver tid att samtala om grundläggande begrepp.  

I detta resonemang vill jag lyfta fram aspekten samtidighet som betonas inom det kommunikativa relations-

perspektivet (Möllås, 2009). Detta är en utmaning som medlemmarna i första hand kanske behöver förhålla 

sig till vad gäller utvecklingen av den egna praktikgemenskapen inom teamet för att bidra till utveckling av 

skolans elevhälsoarbete. Ett exempel från min undersökning är medlemmarnas beskrivningar om att de inte 

vet om varandras pågående utredningar eller de samtal som genomförs med eleverna. Detta reflekterar 

medlemmarna kring och menar att en samtidighet och samordning kan underlätta både för eleverna och 

medlemmarna själva. En annan aktör som säkerligen skulle se detta som positivt är vårdnadshavare till be-

rörd elev.  

Tillgänglighet 

Undersökningen tycks även styrka tidigare forskning gällande elevhälsoteamens tillgänglighet och närhet till 

elever och arbetslag i den dagliga verksamheten. Aktuell forskning (Gustafsson, 2010; Hjörne & Säljö, 2004; 

Partanen, 2012) betonar vikten av att ha en helhetssyn på elevhälsoarbetet, vilket medför att kompetensen i 

EHT behöver vara närvarande hos elever och personal på skolorna, något som visat sig vara svårt att komma 

till rätta med (Guvå, 2009; Partanen, 2012). Undersökningen kan även här hitta tecken som bekräftar forsk-

ningen (a.a.). Som ett tämligen talande exempel kan nämnas företeelsen hos samtliga skolors EHT att det 

är arbetslagen eller enskilda lärares ansvar att anmäla ärenden till EHT, antingen genom ansökningsblankett 

eller vid bestämda tider. Det kan framstå som ett stort ansvar för arbetslagen att förhålla sig till och avgöra 

när en situation behöver lyftas vidare till elevhälsoteamens kompetens. Forskningen talar för att det är EHT 

som behöver ta ett större ansvar för att uppsöka elever och arbetslag samt dela skolvardagen tillsammans 

med dem i större utsträckning (Guvå, 2009; Hjörne & Säljö, 2004; Partanen, 2012.). Ett annat exempel som 

är värt att lyfta fram är den skola som beskrev insatsen där lärare fanns kvar i klassrummet 45 minuter efter 

skolans slut och där även någon medlem från EHT gick runt i klasserna. Det visar på att flera personer delar 

skolvardagen i en samtidighet (Möllås, 2009). Alla lärare var dock inte eniga om att stanna kvar i klassrummet 

efter skoldagens slut. För att denna tillgänglighet ska bidra med likvärdig behöver alla på skolan se detta som 

en bra insats.  

I generella drag var EHT-medlemmarna i den föreliggande studien medvetna om att de hade problem med 

tillgänglighet och uttryckte önskan om att förbättra det egna initiativet till kontakt med elever och arbetslag, 

vilket medlemmarna ansåg sig behöva skapa strukturer för.  

Undervisning inom eller utanför klassrummet 

Specialundervisning kan belysas utifrån flera olika perspektiv. Själva begreppet ”special”, kan uppfattas ha 

en något negativ klang dvs. en undervisning för elever som inte klarar av den ordinarie undervisningen. 

Varje skola bestämmer själva hur specialundervisningen ska struktureras och genomföras, vilket även fram-
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kommer i studien. Däremot framkommer det inte vem som bestämmer hur specialundervisningen ska ut-

föras. Flera forskare pekar på att elevhälsoarbetet bäst genomförs i klassrummet och där eleverna befinner 

sig (Gustafsson, 2010; Hjörne & Säljö, 2004; Partanen, 2012). Resultatet av studien visar att specialunder-

visningen i de flesta fall förekommer utanför klassrummets ram. Det är med största sannolikhet speciallära-

ren eller specialpedagogen som ansvarar för insatsen, vilket även har framkommit tidigare i tabell 5, 7 och 

9. Kunskap från forskning (Bladini, 1990) och föreliggande undersökning, ger en bild av att en av orsakerna 

till att specialundervisning bedrivs utanför klassrummet tycks vara lärarnas önskan om en lugnare undervis-

ningssituation. Samtidigt framkommer det att det finns arbetslag som önskar mer specialpedagogisk kom-

petens i klassrummet. Medlemmarna inom elevhälsoteamen har stora och varierande kunskaper. Möjlig-

heten borde finnas att elevhälsans olika kompetenser skulle kunna komplettera varandra tillsammans med 

lärarna i klassrummet (Gustafsson, 2010). Om undervisningen behöver ske utanför klassrummet är det vik-

tigt med en kartläggning och behovsanalys som styrker valet av insats. Det behöver också finnas en tidsram 

för uppföljning och utvärdering, annars kan risken vara stor att specialundervisningen fortsätter utanför 

klassrummet en längre tid. Gemensamt för medlemmarna i alla tre elevhälsoteamen är att de beskriver spe-

cialundervisning som en förebyggande insats. Samtidigt förekommer resonemang om att det borde gå att 

utveckla specialpedagogikens möjligheter. Det tycks som om utformningen av specialundervisningen är be-

roende av de generella förhållningssätt och idéer en skola har om specialundervisningens form och innehåll, 

samt vems behov som specialundervisningen ska tillfredsställa: elevers eller lärares? Det är intressant att 

notera att några EHT-medlemmar lyfte fram att de vill titta närmare på specialundervisningen. Flera av 

medlemmarna ansåg att detta var ett utvecklingsarbete för var och en samt i det gemensamma elevhälsoar-

betet. Det kan tyda på en vilja att genomföra en förändring dvs. en pedagogisk differentiering för att bidra 

till varierande lärstilar för alla elever (Persson, 2001).   

Resultatet i studien kan till viss del peka på olika förekommande kulturer och förhållningssätt i medlemmar-

nas beskrivningar. Det påverkar troligen vilken betydelse orden specialpedagogik och specialundervisning 

har för EHT-medlemmar, lärare, elever och vårdnadshavare. I detta resonemang har det också betydelse 

vilket perspektiv som dominerar synen på specialundervisningen; det relationella respektive det kategoriska 

perspektivet (Persson, 2001). Det påverkar hur elevhälsoteamen förhåller sig till och på vilket sätt de ser sig 

kunna bidra till utveckling av elevhälsoarbetet på skolan.  

Samtliga elevhälsoteam lyfter fram inkludering som tänkbart begrepp för utveckling. Skolan ska möta alla 

elevers behov och tillföra hälsofrämjande, förebyggande och akuta insatser (SFS 2010:800). Studien pekar 

på att det är det rådande perspektivet och synsättet som avgör vilka insatserna blir. Det finns en samstäm-

mighet mellan undersökningen och tidigare forskning som hävdar att den rådande normalitetens struktur i 

skolan bidrar till att skolan inte är anpassad för alla elever (Backlund, 2007; Hjörne & Säljö, 2008). I detta 

sammanhang vill jag lyfta fram ett av elevhälsoteamens beskrivning om att det finns elever hos dem som 

skulle behöva gå i en annan skola. Medlemmarna beskriver att de har svårt att klara alla elever och att några 

elever skulle må bättre någon annanstans, vilket ger uttryck för ett kategoriskt synsätt (Persson, 2001). En 
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reflektion i samband med detta är huruvida kommunens organisation av möjliga skolalternativ påverkar 

förekomsten av liknande utsagor. Om det finns andra skolor att tillgå kan det finnas tänkbara alternativ att 

föreslå när elever befinner sig i svårigheter eller när skolan inte längre anser sig klara av situationen. Om 

inga valmöjligheter finns tillgängliga eller om de finns utom räckhåll, så kan det innebära att skolan behöver 

hantera situationen själva. För dessa skolor kan det kanske ses som naturligt att i ett större helhetsperspektiv 

finna lösningar genom exempelvis elevhälsans olika medlemmar och kompetenser, arbetslagens kunskaper 

och skolans miljö (Hjörne & Säljö, 2008). Det skulle kunna innebära att man kan lyckas med att utveckla 

och förbättra undervisningen i klassrummet, om skolans samlade kompetens kan samverka och samarbeta 

utifrån gemensamma mål. I enlighet med det kommunikativa relationsinriktade perspektivet utgör detta ett 

exempel på beaktande av samtidighet (Möllås, 2009) mellan olika nivåer och där delaktighet, kommunikation 

och lärande framstår som viktiga aspekter i studier av elevhälsoarbetet och skolans verksamhet som helhet. 
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Slutord 

Teorierna som används i undersökningen kan ses som exempel på möjliga utvecklingsvägar för elevhälso-

arbetet.  Praktikgemenskap, som teoretisk utgångspunkt, kan vara ett sätt att utveckla det strategiska elev-

hälsoarbetet utifrån följande: Praxis, kartlägga skolans och elevernas behov för att organisera elevhälsoarbe-

tet och formulera mål. Kollektiv, tydliggöra elevhälsoarbetets organisering med struktur och rutiner samt 

medlemmarnas roller och uppdrag för ett gemensamt deltagande. Mening, skapa meningsfulla insatser för 

elevernas lärande med fokus på hälsa, lärande och trygghet. Identitet, utveckling av elevhälsoarbetet på skolan. 

Det kommunikativa relationsinriktade teoretiska perspektivet (KoRP) med begreppen delaktighet, kommuni-

kation och lärande, kan bidra med förståelse hur samspelet mellan olika professioner och praktikgemenskaper 

kan utveckla elevhälsoarbetet. Utifrån de kunskaper som utvecklats från min studie, skulle det kunna vara 

intressant att undersöka om teorin om praktikgemenskap och det kommunikativa relationsinriktade per-

spektivet kunde medverka till att utveckla elevhälsoteamen och elevhälsoarbetet i en positiv riktning.  En 

möjlig vetenskaplig ansats för en sådan studie kunde vara en aktionsforskning eller en forskningscirkel.

  

Som framkommit i studien, visar resultatet på kvalificerad kompetens i elevhälsoteamen. Det är en sam-

mansatt verksamhet med elevhälsans professioner, där samtliga medlemmar är avgörande för hur elevhäl-

soarbetet genomförs. Studien indikerar att de parallella spåren (SOU 2000:19) kvarstår till viss del. Elevhäl-

soteamen behöver frambringa en tydligare organisation, målformulering, uppdrags- och ansvarsfördelning, 

samspel i elevernas lärmiljöer, samt enighet om vilka meningsskapande insatser som ska prioriteras. Genom 

ett tydligt ledarskap och i dialog med varandra kan elevhälsoplanerna utvecklas för att förbättra elevhälso-

arbetet och de meningsskapande insatserna. Ett tydligt elevhälsoarbete kan göra skillnad för eleverna. Visst 

vill elevhälsan vara en del i det! 
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Bilaga 1 

 

 

Bästa personal inom elevhälsoteamet! 

 

Jag heter Åsa Everstrand och studerar på mastersprogrammet inom utbildningsvetenskap med inriktning 

specialpedagogik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.  

Jag önskar få kontakt med elevhälsoteam som vill delta i en studie om det elevhälsoarbete som finns på 

skolan. Studiens fokus är att undersöka och beskriva olika skolors elevhälsoarbete och vilka insatser som 

genomförs. Elevhälsan är ett nytt verksamhetsbegrepp och synsätt där samlad kunskap finns hos alla per-

soner inom elevhälsoteamet. Kunskapen och erfarenheten avseende elevhälsans samt elevhälsoteamets ar-

bete är värdefull för skolans vardagsarbete.  

Tillvägagångssätt 

Datainsamlingen kommer att ske vid tre skolor under två tidpunkter på respektive skola. Vid första tillfället 

kommer jag att följa ett elevhälsoteams möte. Därefter kommer jag vid det andra skolbesöket genomföra 

en intervju i grupp med elevhälsoteamet utifrån cirka 5 frågeställningar. Om det finns en elevhälsoplan på 

skolan har jag förhoppning om att få ta del av den.  

Allt insamlat material med era svar kommer att behandlas helt konfidentiellt. Reglerna från Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer följs, som innebär att deltagare först ska informeras och tillfrågas om deltagande 

enligt informationskravet. Det är frivilligt att delta eller avböja deltagande enligt samtyckekravet. Namn på 

de medverkande personerna eller skolorna kommer inte anges i uppsatsen.  

En personlig telefonkontakt kommer att tas med er rektor under vecka 5. Förhoppningsvis är ni intresserade 

av att dela med er av det betydelsefulla arbetet inom elevhälsoarbetet på er skola. Om ni har frågor så är ni 

välkomna att ta kontakt med mig. 

 

Med vänlig hälsning 

Åsa Everstrand 

asa.everstrand@jonkoping.se 

036-10 29 23 



 

 

 

Bilaga 2 

 

Struktur för observationerna 

 

Vid observationstillfällena är observatörsrollen att lyssna till de beskrivningar som görs inom undersökning-

ens syfte och frågeställningar. Följande frågor har varit ett stöd till de genomförda observationerna: 

 

1. Vad går att urskilja när det gäller organisationen kring elevhälsoarbetet, utifrån medlemmarna i 

elevhälsoteamens beskrivningar? 

 

2. Går det att urskilja vilka meningsfulla insatser som bidrar till lärande för eleverna? I så fall vilka? 

 

3. Ger observationen någon beskrivning om utveckling för elevhälsoarbetet? I så fall vilken/vilka? 

 

4. Hur är samspel, kommunikation, delaktighet och lärandet mellan medlemmarna i elevhälsoteamen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3 

 

Intervjufrågor till elevhälsoteamen 

 

Nedan följer 4 huvudfrågor. Eftersom intervjun är halvstrukturerad kan andra följdfrågor förekomma.  

 

1. Hur är elevhälsoarbetet organiserat på skolan? 

 

2. Vilka meningsskapande insatser bidrar till lärande för eleverna enligt medlemmarna i elevhälsotea-

met?       

- Vem ansvarar/genomför insatserna?  

- Hur är samspel, kommunikation och delaktighet kring insatserna?        

                                                                                                          

3. Hur kan elevhälsoarbetet utvecklas? 

                                                                              

Under genomförandet av intervjun kommer följdfrågor att förekomma. Mitt fokus ligger att försöka ställa 

frågor så jag har fått klarhet i de tre ovan frågeställningar och hur man arbetar gemensamt mellan medlem-

marna i elevhälsoteamet när det gäller elevhälsoarbetet. Om det inte på något vis har framkommit så ställer 

jag följande fråga i slutet av intervjun: 

 

4. Arbetar ni tvärprofessionellt inom elevhälsoarbetet på skolan? Om så är fallet, beskriv vad ni gör, 

vem och hur? 

 

 

 

 

 

 


