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Titel 
Möjligheter, möten och samverkan 
Elevhälsopersonalens syn på sitt elevhälsoarbete 
 
English title 
Opportunities, meetings and collaboration 
Student health staff’s view on their student health work 
 
Abstrakt 
Syftet med det här arbetet var att undersöka elevhälsopersonalens syn på sitt arbete i 
elevhälsan. Studiens kvalitativa forskningsansats innebär att empirin har samlats in med 
hjälp av intervjuer i fokusgrupper.Våra teoretiska utgångspunkter är ramfaktorteorin och 
KASAM. I syfte att få svar på studiens två frågeställningar,”Vilka faktorer anser 
elevhälsans personal påverkar möjligheten att arbeta förebyggande och hälsofrämjande?” 
och “Hur upplever elevhälsans personal sina möten med avseende på innehåll och 
möjligheter till samverkan?”, har personal ur två elevhälsoteam intervjuats. 
 
De två elevhälsoteamens personal representerar ett lokalt elevhälsoteam som finns på en 
skola och det andra teamet är ett centralt organiserat team som finns representerade på 
flera olika skolor. Resultatet visar att faktorer som kan påverka elevhälsopersonalens 
möjligheter till att arbeta förebyggande och hälsofrämjande kan bero på närheten till den 
skola de arbetar i, tiden som avsetts för elevhälsoarbete och möjligheten till samverkan 
inom elevhälsan och med skolorna de representerar. 
 
Den lokala elevhälsan har prioriterat tid, medvetenhet, kontinuitet och genom detta, 
menar de, har möjligheten att jobba förebyggande och hälsofrämjande ökat. De anser att 
känslan av sammanhang uppstår genom att de finns närvarande i det dagliga arbetet, 
nära skolan. Den lokala elevhälsan framhåller vikten av tydlig mötesstruktur. Vidare 
menar de att samverkan handlar om att det man gör tillsammans blir synligt.  
 
Den centrala elevhälsan menar att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet sker 
hela tiden genom att de avsatt gemensamma mötestider och rutiner på de skolor de 
representerar. Mötesstrukturen varierar från skola till skola och samverkan, anser de, 
handlar om gemensam samsyn och förståelse, men att det fungerar olika på olika skolor 
dels beroende på olika anställningsvillkor. 
 
Sammanfattningsvis indikerar studien vikten av goda mötesrutiner och att möjligheten 
till att utveckla elevhälsoarbetet ges tid och vikten av att samverka för att få en 
förståelse för det gemensamma elevhälsouppdraget 
 

Nyckelord 
Elevhälsa, Elever i behov av särskilt stöd, Fokusgrupp, Förebyggande arbete, 
Hälsofrämjande, KASAM, Ramfaktorteorin, Salutogent, Samverkan  
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TACK 
Vi vill tacka varandra för ett gott samarbete.Vårt tack riktar sig även till våra familjer 

och vänner som har hjälpt oss i våra tunga stunder i denna prövningens tid. Till våra 

informanter som valde att ställa upp vill vi också rikta ett stort tack. Slutligen vill vi 

också tacka vår handledare Leif Nilsson för hans goda tips och råd. 
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1 INLEDNING 
Elevers olikheter har om vi granskar historien, alltid vållat samhällsplanerare och 
skoladministratörer huvudbry (Tallberg, Broman, Rubinstein Reich & Hägerström, 
2002). Propositionen “Från dubbla spår till elevhälsa” (SOU 2000:19), som kom att 
ligga till grund för den elevhälsa som beskrivs i den nya skollagen som trädde i kraft 1 
juli 2011(SFS 2010:800), var ett försök att samla elevhälsans olika spår under ett 
gemensamt begrepp. Det nya begreppet ”elevhälsa” i skollagen belyser vilka som ska 
ingå i en sådan organisation där också uppdraget tydliggörs (Skollagen 2010:800 kap. 2, 
§ 25). 
  
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. För medicinska, psykologiska 
och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. 
Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av 
specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. 
  
Som framgår av citatet ska skolläkare, psykolog och kurator och ”tillgång till personal 
med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan 
tillgodoses” ingå i elevhälsan. Den ska vara främst förebyggande och hälsofrämjande, 
samt stödja elevernas utveckling mot målen (Skollagen 2010:800 kap.2, § 25). Partanen 
(2012) menar att det är av betydelse att lärare och elevhälsa arbetar tillsammans, för att 
utveckla ett framgångsrikt elevhälsoarbete. Han anser att elevhälsoarbetet handlar om 
att identifiera och förstå situationen, det vill säga se hela eleven bakom ett uttalat 
problem och reflektera och analysera för att förstå hur man går från ett nuläge till ett 
önskat läge. Elevhälsouppdraget är skrivet på ett sådant sätt att elevhälsan bör vara en 
del av läraruppdraget, för att elevhälsouppdraget behandlar lärmiljöer, samspel och 
relationer (Partanen, 2012).  
  
Man ska inte förespegla för någon att man kan ta över ansvaret för en elev i behov av stöd. Ansvaret 
ligger alltid ute i linjen, från rektor till arbetslag. Alla är på samma linje för elevens bästa (Partanen 
2012 s. 47) 
  
Arbetet med alla elever ska verka för att vara förebyggande och hälsofrämjande, för att 
alla elever ska få den ledning och stimulans de har rätt till (SFS 2010:800). Skolverket 
och Socialstyrelsen (2014) kom gemensamt ut med en vägledning för elevhälsa och tar 
upp att det är av betydelse att arbeta förebyggande mot riskfaktorer och främja 
friskfaktorer i en skola för alla. 
  
Tanken om en “skola för alla” kan ses som vision och en stor politisk utmaning 
(Ahlberg, 2001). En skola som ger utrymme för och inkluderar alla verkar vara en allt 
annat än enkel sak att åstadkomma i praktiken. Maltén (2000) pekar på det angelägna i 
att studera både de yttre och inre förutsättningarna för skolans verksamhet med hela 
personalen och diskutera samt analysera skolans samhällsuppdrag ur olika perspektiv 
och vilka faktorer som ger verkningar för ett lyckat uppdrag. Hur skolans 
specialpedagogiska organisation ser ut och hur den praktiseras bör, enligt vår mening, - 
spela en viktig och roll. Genom att kommunerna idag är fria att organisera elevhälsan 
lokalt eller centralt ser vägen till hjälp för elever olika ut. Thörnsén (2009) skriver om 
lokal och central elevhälsa och ser att det blir konsekvenser för elever i behov av 
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särskilt stöd beroende på om elevhälsan är organiserad lokalt eller centralt. Hon menar 
att rektorer uttrycker att det finns stora vinster med att organisera elevhälsan lokalt då 
insatserna kan komma in i ett tidigare skede och följas upp i verksamheten genom 
närheten till personalen i elevhälsan.  
  
För att lyckas i den specialpedagogiska utmaningen måste lärarna kunna hålla sig nära 
vardagssituationer, såväl fysiskt och mentalt som relationellt (Gerrbo (2012). Han 
hävdar att specialpedagogik inte i första hand handlar om inkludering, som i termen en-
skola-för-alla, eller ens kunskapsutveckling i traditionell mening, utan specialpedagogik 
snarare handlar om delaktighet och social utveckling. Vidare belyser han vikten av att 
ständigt utveckla verksamheten. Detta argument ligger väl i linje med elevhälsans 
uppdrag där man genom sina möten kan lyfta frågor som bland annat, berör det 
relationella och det salutogena perspektivet. Dynamiken i detta arbete innebär att man 
kan jobba processinriktat direkt i det operativa arbetet i verksamheten så det gör 
skillnad ända ut i lärmiljöerna (Gerrbo, 2012). 
  
Tidigare talades det om elevvård, men skolan är inget vårdhem (Gustafsson, 2009). Det 
förebyggande arbetet går ut på att främja elevers hälsa och definitionen av begreppet 
hälsa är komplext, men elevhälsa kan enligt Gustafsson (2009) uttryckas som att det är 
att lära elever handskas med livet som det är här och nu. Hälsofrämjande arbete innebär 
att utveckla hela skolans vardag till en hälsofrämjande och lärande miljö där eleverna 
ska känna sig trygga och må bra, där god atmosfär, elevmedverkan och engagemang 
från all personal leder till en känsla av sammanhang, (KASAM). Att befinna sig i ett 
sammanhang där livet är begripligt, hanterbart och meningsfullt verkar hälsoskyddande. 
Ett annat begrepp i detta sammanhang är empowerment (att ha makten över sitt liv). 
Eleverna ska känna att de kan påverka sitt arbete och sin vardag i en positiv riktning. 
Att genom en god miljö, kunskaper, upplevelser, goda förebilder och goda vanor ge 
våra elever förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, bidrar till att de i 
livet kan göra val som leder till god hälsa och lyckas i skolan och rustas för att klara 
livet efter skolan bättre (Socialstyrelsen & Skolverket 2014). 
  
Av erfarenhet från arbete i skolan har vi uppmärksammat att det utan en tydlig struktur 
och förståelse för varandras uppdrag, kring arbetet med elever som är i behov av särskilt 
stöd, är svårt att få till ett proaktivt och salutogent arbete. Många skolor saknar 
upprättandet av en elevhälsoplan där man tydliggör vem som gör vad och är ansvarig 
(Thörnsén 2009). Skolinspektionen(2015) menar att man måste skaffa strategier för det 
hälsofrämjandet och förebyggande arbetet och hur detta planeras, genomförs och följs 
upp. Vikten av reflektion, analys, förståelse och samarbeta för att nå ett bra resultat 
kring elevens måluppfyllelse bygger på samverkan. Jakobsson Lundgren (2013) 
beskriver att samverkan uppnås genom att personalen känner delaktighet, tillhörighet 
och meningsfullhet, det vill säga, att man är en del i ett sammanhang.  
  
Med vårt arbete finner vi det intressant att få ta del av elevhälsopersonalens syn på sitt 
arbete i elevhälsan. Det är av intresse att få höra deras berättelser om vad som kan 
påverka möjligheten att arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt hur de upplever 
sina möten och möjligheter till samverkan. Detta tycker vi är särskilt intressant då vi 
snart tar oss an en ny yrkesroll som specialpedagoger. 
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2  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med det här arbetet är att undersöka elevhälsopersonalens syn på sitt 
elevhälsoarbete.  
 
Frågeställning 
 
Vilka faktorer anser elevhälsans personal påverkar möjligheten att arbeta förebyggande 
och hälsofrämjande? 
  
Hur upplever elevhälsans personal sina möten med avseende på innehåll och 
möjligheter till samverkan? 
 
3 BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
Bakgrunden och tidigare forskning inleds med en beskrivning av för undersökningen 
relevanta tillbakablickar på elevhälsan i historien fram till idag. I detta kapitel 
presenterar vi även styrdokumentens betydelse för elevhälsan såsom Skollagen, 
Salamancadeklarationen som ska vara vägledande för elevhälsans arbete liksom FN:s 
barnkonvention. Vi tar också upp i tidigare forskning det som är relevant för arbetet. 
Här presenterar vi också den litteratur som vi utgått från, för att försöka finna svar på 
våra frågeställningar.  
 
3.1 BAKGRUND TILL ELEVHÄLSAN  

Kring 1800- talets mitt grundades skolhälsovården, för att det fanns hälsoproblem som 
undernäring och sjukdomar. Senare under 1900-talet blev skolhälsovården ”en del av 
nationella folkhälsoarbetet”. Skolhälsovårdens främsta uppgift då var att arbeta 
förebyggande. Begreppet elevvård har funnits från omkring 1957. Då handlade 
elevvården om omvårdnad, men också om det arbete lärare, skolkurator, skolpsykolog 
och skolhälsovården gjorde för elever i behov av särskilt stöd. Vidare myntade 
Elevvårdsutredningen begreppet Elevhälsa och föreslog att skolhälsovården, elevvård 
samt specialpedagogiska insatser skulle ingå i Elevhälsan (Lundgren, Säljö & Liberg, 
2012). 
  
Regeringen beslutade år 2000 att införa en övergripande benämning av den verksamhet 
som tidigare kallades elevvård eller skolhälsovård. Tre myndigheter, Skolverket, 
Socialstyrelsen och Arbetarskyddsstyrelsen, arbetade med tillsyn av skolan och hade ett 
stort ansvar för att öka kunnandet och medvetenheten om kvalitén och utvärderingen 
inom elevhälsan. Syftet var att göra skolans verksamhet bättre för alla barn och 
ungdomar. Eftersom det fanns många beröringspunkter mellan de hälso- och 
sjukvårdande samt elevvårdande insatserna behövde myndigheterna samverka. Detta för 
att förhindra dubbelarbete eller att frågor föll mellan ”två stolar” eller mellan de ”tre 
stolarna”(SOU 2000:19). 
   
Socialstyrelsen var januari 1997 tillsynsmyndighet över skolhälsovården. Hälso- och 
sjukvårdspersonalens arbete reglerades relativt detaljerat av författningar inom hälso- 
och sjukvården.Socialstyrelsen hade tillsynsansvaret, för att granska att skolsköterskor 
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och skolläkare följde dessa författningar. Socialstyrelsen skulle vidare, genom sin 
tillsyn, stödja och granska verksamheten och hälso- och sjukvårdspersonalens åtgärder. 
Skolverket hade tillsyn över hela skolväsendets verksamhet, utifrån de författningar som 
utgick från då gällande skollag (Lpo94). Skolverkets utredningar riktade sig ibland mot 
en hel kommuns skolverksamhet, ibland granskades vissa områden som exempelvis 
skolans styrning eller området “elever i behov av särskilt stöd”. Inom ramen för det 
sistnämnda området innefattades då också elevhälsans arbete. En stor del av Skolverkets 
tillsyn handlade om att utreda enskilda ärenden, då vårdnadshavare anmält skolan för 
bristande handläggning i olika situationer, exempelvis mobbning. Samarbetet mellan de 
tre myndigheterna hade olika regionala indelningar av sin verksamhet. De hade också 
skilda definitioner på vad de menade var tillsynsutredningar(SOU 2000:19,Lundgren, 
Säljö & Liberg, 2012). 
  
“I propositionen 2009/10:165 Den nya lagen skollagen “ tar regeringen upp idén om en 
sammanslagning av de olika verksamheterna för att öka samverkan mellan de olika 
insatserna, därför att Elevvårdsutredningen menade att detta inte hade samordnats 
tidigare (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). 
 
3.1.1 ELEVHÄLSAN I STYRDOKUMENTEN 

I och med skollagen som trädde i kraft 2011 kom ökade krav på hur skolan ska kunna 
hjälpa barn som hamnar i skolsvårigheter det vill säga, barn i behov av särskilt stöd. 
Varje kommun måste sörja för att alla skolor har en elevhälsa med sådana kompetenser 
som tillgodoser elevhälsans syfte (kap. 2, 25 § SFS 2010:800). Skollagen beskriver 
tydligt att det är alla barn och elever som ska ha tillgång till utbildningen och betonar 
vikten av att elevernas olika behov och förutsättningar tillgodoses.  
  
I Lgr11 (Skolverket, 2011) ges mål och riktlinjer för hur all personal inom skolan ska 
verka. Där står t ex. att alla som arbetar inom skolan ska; samverka för att göra skolan 
till en god miljö för utveckling och lärande.  
  
I kap., 2,25 § (SFS 2010:800) handlar det om elevhälsans omfattning. Elevhälsan ska 
omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Den 
ska gälla för eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, 
specialskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och främst vara förebyggande och 
hälsofrämjande. Det är elevernas utveckling mot utbildningens mål som ska stödjas. I 
elevhälsan ska det finnas tillgång till personal med kompetens för att ge de insatser som 
krävs, det vill säga medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
insatser. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt 
personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan 
tillgodoses (SFS, 2010:800). Det finns ingen definition på vilken yrkeskategori som ska 
ha den specialpedagogiska kompetensen, men oftast är det specialpedagogen 
(Socialstyrelsen & Skolverket 2014; Guvå, 2009).  
  
I Lgr11 (Skolverket, 2011) tydliggörs rektors ansvar för att undervisningen och 
elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de 
behöver. I kap., 3, 8§ (SFS, 2010:800) beskrivs utredning av “elev i behov av särskilt 
stöd” och att samråd ska ske med elevhälsan om det inte uppenbart är obehövligt. 
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Hur detta arbete skulle kunna implementeras, utvecklas, och genomföras behandlar 
Hjörne & Säljö (2013) genom att dels tala om personella och ekonomiska 
förutsättningar som står till buds i respektive kommun och/eller skola. Genom detta 
menar de att förutsättningarna formulerade i lagtext är tydlig, men att det finns många 
orsaker till att arbetssätt på respektive skola styrs av andra faktorer (Hjörne & Säljö, 
2013). De belyser konkreta exempel från tidigare utbildningssystem i Sverige och sätter 
fingret på en komplex fråga där de frågar sig om vi lärt oss något av historien. 
Författarna menar att det handlar om och alltid har handlat om att lära elever en form av 
underkastelse för auktoriteter. Hjörne & Säljö (2013) uttrycker att delar av västvärlden, 
bl.a. Sverige, inte använt skolaga på många år gällande tillrättavisning av elever som 
inte “sköter sig”, eller “stör ordningen”, men menar vidare att vi i möten, formella och 
informella, slänger oss med retorik som inte skulle accepteras om det gällde en vuxen 
arbetsplats. En form av tillrättavisande som legaliseras för att det är vuxna som 
bestämmer (Hjörne & Säljö, 2013, s 208).  
  
3.1.2 SALAMANCADEKLARATIONEN 

Förenta nationernas organisation för undervisning, vetenskap och kultur (UNESCO) 
antog vid en konferens i Spanien 1994, det som allmänt kommit att kallas 
Salamancadeklarationen. Denna text kan sägas vara en av de utförligaste och 
internationellt sett mest uppmärksammade formuleringarna om idén en-skola-för-alla. 
FN deklarationen anger en viss inriktning avseende barns grundläggande rätt till 
utbildning. Vägledande är alla barns rätt till reguljär skolgång (Utrikesdepartementet, 
2003, Svenska Unescorådet, 1994). 
  
Oavsett kön, ras, fysiska, eller mentala förutsättningar, ska plats beredas i skolan, och 
då, så långt det är möjligt i den ordinarie undervisningen (Utrikesdepartementet, 2003, 
Svenska Unescorådet, 1994). Visserligen är skillnader i ekonomi, utbildning, forskning 
teknik, infrastruktur och så vidare kolossalt stora. Detsamma gäller för skolstruktur, 
läroplaner och annan utbildningsplanering, det vill säga sådana ramfaktorer som hela 
tiden får implikationer i skolans verksamhet (Gerrbo, 2012).  
  
Texterna läses och tolkas därav väldigt olika beroende på var i världen man befinner 
sig. Det centrala innehållet, likväl det perifera, utgör således också stora 
meningsskiljaktigheter gällande vad som är möjligt, respektive omöjligt att genomföra i 
vissa nationer (Gerrbo, 2012).  
 
Även om intentionerna för elevhälsa nu antagits och fått internationella riktlinjer genom 
bland annat Salamancadeklarationen ser varje lands, varje kommuns och skolas 
möjlighet till att bedriva en jämlik elevhälsa väldigt olika ut beroende på ovan nämnda 
faktorer (Gerrbo, 2012). 
 
3.1.3 BARNKONVENTIONEN 

FN:s barnkonvention handlar i korthet om barns rätt att få sina grundläggande 
rättigheter och behov tillgodosedda (UNICEF, 2009). I denna rättighet finns rätten till 
hälso-, sjukvård- och utbildning upptagna. Sveriges Riksdag godkände år 2010 en 
strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige (Prop. 2009/10:232). 
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Barnkonventionen är vägledande för elevhälsans arbete. Strategin som godkändes 2010, 
har som avsikt att säkerställa att alla offentliga aktörer på statlig och kommunal nivå 
tillgodoser de rättigheter barn har. De delar av Barnkonventionen som skrivits in i 
skollagen handlar om barns lika värde och rättigheter, barnets bästa som utgångspunkt, 
barns rätt till liv, överlevnad och utveckling, samt barns rätt att uttrycka sina åsikter 
(Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). 
 

3.2 HÄLSA OCH ELEVHÄLSOARBETET 
Världshälsoorganisationen, WHO, har en definition av hälsa som varit gällande sedan 
1946, och den lyder; 
  
”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of 
disease or infirmity.” (WHO, 1946). 
  
WHO:s definition av hälsa har dock genom åren utsatts för en del kritik. Bland annat 
kritiseras vad innebörden av ”fullständigt” innefattar. Därigenom har det också växt 
fram ytterligare definitioner av hälsa. Gustavsson (2009) visar andra definitioner som 
gjorts; ”Hälsa är förmågan att älska, leka, arbeta och förvänta sig gott.” samt ”Hälsa är 
att lära sig handskas med livet som det är.” (Gustavsson, 2009, s 28-29). Skolverket 
(2014) hävdar att det finns ett samband mellan god hälsa och lärande. Genom god hälsa 
ökar förutsättningarna för ett bättre lärande. Faktorer som spelar roll för en god hälsa är 
studieresultaten, men också goda relationer till lärare. Det har visat sig goda relationer 
har betydelse för elevens närvaro och ”en skyddande effekt mot depressiva symptom” 
(Skolverket, 2014, s.5).  
  
Ett av skolans uppdrag är att uppmärksamma elever som är i behov av stöd i ett tidigt 
skede för att motverka ohälsa. Ett av elevhälsans uppdrag är bland annat att elevhälsan 
främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande och elevernas utveckling mot 
utbildningens mål ska stödjas (Skolverket, 2014). I skolan genomförs 
hälsoundersökningar för att identifiera sjukdomar och andra hälsoproblem. Vid 
hälsosamtalet är det bra om eleven fyller i ett formulär som rör motion, rökning, kost, 
stress etcetera som sedan skolan sammanställer och arbetar vidare med för att stärka det 
förebyggande och hälsofrämjande arbetet (Skolinspektionen, 2015). Genom 
hälsobesöket finns det möjlighet att upptäcka om det finns svårigheter i hemmet eller 
skolan. De återkommande hälsobesöken ger möjlighet för skolsköterskan att få en 
relation till eleven som också är betydelsefull. Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) har tagit ställning kring psykisk hälsa som rör elevhälsan: 
  
”En väl utvecklad elevhälsa är en viktig del i såväl förebyggande hälsoarbete som tidig identifikation av 
stöd till barn och ungdomar med tecken på psykisk ohälsa (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014, s.7)” 
  
Eleverna ska få möjlighet att utveckla och lära sig många olika saker i skolan. Saker 
som trygghet, god kommunikation och relationer samt samverkan skapar bra 
förutsättningar att lyckas med skolan (Skolinspektionen, 2015). 
  
Milerad & Lindgren (2014) jämför Sverige ur ett internationellt perspektiv och här 
menar de att Sverige har goda förutsättningar för att garantera en bra utbildning och god 
hälsa. Vidare menar de att många elever mår bra i skolan och trivs. Något som däremot 
oroar är det ökade antalet elever som inte når målen och som inte mår bra i skolan. I 
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denna problematik menar Milerad & Lindgren (2014) att det rör sig om sociala, 
psykiska, känslomässiga och psykosociala orsaker. Skolverket (2013) listar skolan som 
den största skyddsfaktorn, för att klara sig och lyckas i livet och därmed minska riskerna 
för att hamna i kriminalitet, socialt utanförskap och missbruk. Barn och ungdomars allt 
mer ökade psykiska ohälsa framgår tydligt i flertalet rapporter (Socialstyrelsen 2009, 
Kungliga vetenskapsakademien 2009, Gustafsson, 2009). I SOU:s (2015:119) rapport – 
”Att vända frånvaro till närvaro” - där betonar man elevhälsans viktiga roll för att 
främja elevers skolnärvaro. Dessa faktorer kan sammanfattas i punkter som: 
  

• Vara tillgänglig, synlig och integrerad 
• Vara proaktiv och kunskapsstark för att förebygga mobbning, missbruk och 

annan livsstilsrelaterad ohälsa 
• Sprida kunskap om tidig psykisk ohälsa 
• Tillsammans med skolledning bygga på struktur och samverkan 

  
I dessa rapporter visar utredningar på att politiker (beslutsfattare) och de som verkar för 
och i utbildningsväsendet måste se skolan och elevhälsans roll som både skydds-
och/eller riskfaktor (Socialstyrelsen 2009, Kungliga vetenskapsakademien 2009, 
Gustafsson, 2009, SOU (2015:119).  
 
3.2.1 HÄLSOFRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE I SKOLAN 

I skollagen står det att elevhälsan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande, men 
elevhälsan ska också arbeta med allmänna uppgifter som rör ; 
  
”… elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, 
undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och 
samlevnadsundervisning” (Skolverket, 2014, s. 10). 
  
Det hälsofrämjande arbetet kännetecknas av ett salutogent synsätt, som innebär att man 
ska se på elevens styrkor och resurser samt förbättra elevens hälsa. I ”Vägledning för 
elevhälsan” (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014) betonas betydelsen av samverkan. 
Genom att samverka och ta tillvara på de olika yrkesprofessionerna i elevhälsan får man 
en tydlig helhetsbild av eleven. I elevhälsans reflektioner och kunskap om vad som gör 
att eleven mår bra kan man stärka elevens fysiska, psykiska och sociala hälsa. 
Friskfaktorer som betyder mycket för eleven är positiva vuxenkontakter, goda sociala 
nätverk och bra socialt stöd. 
  
Andra betydelsefulla friskfaktorer är en bra lärmiljö där undervisningen är anpassad 
efter eleven så att eleven utvecklas och känner sig stimulerad samt att eleven känner sig 
delaktig (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014).  
  
Genom att arbeta förebyggande minskar man risken för ohälsa och riskfaktorers 
påverkan över eleven, samt stärka skyddsfaktorerna. Det är av betydelse att se på vad 
som orsakar ohälsa och vilka miljöfaktorer som leder till ohälsa samt vad som gör att 
eleven har svårigheter att nå utbildningens mål. För att tidigt upptäcka en elev som 
behöver hjälp är samverkan mellan elevhälsa och lärare viktig, men också att det finns 
väl utarbetade rutiner. Elevhälsan har en betydande roll i att vägleda och utbilda 
arbetslag i att reflektera över lärarens enskilda ledarroll och samtal med elev 
(Socialstyrelsen & Skolverket, 2014).  
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Det åtgärdande arbetet handlar om att hantera insatser till exempel akuta insatser vid 
kris- och konflikthantering samt problem som har uppstått i en “organisation, i en grupp 
eller hos en individ” (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014, s. 103). Det kan också handla 
om “motivations- och krissamtal eller utredande, rådgivande och bearbetande samtal”. 
För att få det åtgärdande arbetet att fungera bör olika yrkeskategorier samarbeta. Vikten 
av samverkan är även viktig med aktörer utanför skolan, såsom socialtjänst och barn- 
och ungdomsmottagningen (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014, s. 103).  
  
Även internationellt visar studier gjorda bland annat i UK och Australien, att begreppet 
”pastoral care”, som uttrycker en samlad bild kring elevers livssituation och lärande, har 
skapat möjligheter att få fler elever att ta sig genom skolan med högre måluppfyllelse. 
Studierna visade att ett välutvecklat elevhälsoteam, ”student health team”, skapar 
resiliance, det vill säga motstånd mot att hamna i kriminalitet och utanförskap 
(Hamilton, 2012). Om skolan organiserades så att alla blir sedda och känner att de 
befinner sig i ett sammanhang visar studierna att elevens känsla av hanterbarhet och 
meningsfullhet för studierna ökar menar Tucker (2013). Tidigare forskning har visat att 
elevernas ansvar för skolarbetet lämnades till eleverna själva att lyckas med. 
Organisationen kring student health team har inte varit så väl utvecklade och därmed 
har man inte heller uppmärksammat elever som är i behov av stöd ( Pozniak, 2013). 
Studierna gjorda i dessa länder menar också att om lokala skolors personal tillsammans 
med de olika professioner, som likt Sveriges skolsystem, finns att tillgå, blir det möjligt 
att skapa kreativa lösningar i till exempel speciellt utsatta områden. Resultaten visar att 
när skolhälsoteam finns ute på skolorna, till följd av ökade statliga bidrag nära eleverna, 
har det visat att kriminalitet, missbruk och utanförskap minskat (Pozniak 2013, 
Hamilton, 2012, Tucker 2013). 
 

3.2.2 ELEVHÄLSAN I ORGANISATIONEN 

Elevhälsan som organisation måste ses i den institutionella praktik den förekommer i, 
det vill säga den samtalskultur som råder och även den organisationskultur som 
elevhälsans personal rör sig inom (Hjörne & Säljö, 2013,s 128). De menar att skolan 
introducerar, vidmakthåller och legitimerar beskrivningar och förklaringar till avvikelse 
och skolproblem. Tanken med kommunaliseringen av skolan var att den lokala skolan 
skulle utveckla kompetens och professionella förhållningssätt. Rektorerna och lokala 
skolan fick ett stort ansvar och befogenhet att utveckla skolan i enlighet med läroplaner 
och kursplanernas intentioner (Granberg & Ohlsson, 2015). 
  
Elevhälsoarbetet ser olika ut beroende på kommun. I vissa kommuner eller områden kan 
elevärenden vara tunga, tidskrävande och arbetet är inte metodiskt. Oavsett vilket 
område eller kommun det handlar om menar Partanen (2012) att det är av vikt att se det 
som skolan kan påverka och att försöka befästa det salutogena förhållningssättet. Han 
(2012) tar vidare upp det ”operativa elevhälsoarbetet” som ska utmärkas av ”närhet och 
tillgänglighet”, vilket innebär att det är viktigt med rutiner och ärendegångar, men också 
att inblandade känner delaktighet och inflytande. Elevhälsoarbetet måste vara väl 
organiserat och strategiskt, där skolan reflekterar och fokuserar på helhetsbild, mönster, 
likheter och olikheter, finna orsaker, styrkor och möjligheter, hinder och svårigheter, 
men också kunna byta perspektiv (Partanen, 2012). 
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I vissa kommuner har man en central elevhälsa och ett av skälen är oftast att kommunen 
vill ha hög kompetens i elevhälsan (Skolverket, 2012). Ytterligare skäl till att 
kommuner skapar en central elevhälsa är oftast att kommunen vill utveckla stödet mer 
likvärdigt och att fler skolor skall få tillgång till elevhälsopersonal samt få den 
spetskompetens som behövs enligt lagen.  
 
Baksidan med en central elevhälsa är att den blir otillgänglig, vilket kan leda till att 
eleverna inte får sina behov tillgodosedda. Medan styrkan med en övergripande 
elevhälsa menar Partanen (2012) är att den har överblick i det ”operativa arbetet” och 
ser utvecklingsbehoven. Vilken elevhälsa som fungerar enligt Partanen (2012) är om 
kommuner kan ha både en central och lokal elevhälsa. Han påpekar också att det är av 
betydelse att ”både operativa och strategiska behov i elevhälsoarbetet tillgodoses genom 
den aktuella organisationen”. En framgångsfaktor är att bestämma sig för att processen 
ska vara öppen och att de olika inblandade känner sig delaktiga. 
  
Nedan kommer vi ta upp ytterligare några faktorer som är relevanta för elevhälsans 
arbete. Ledarskap i elevhälsan, samverkan i elevhälsan, elevhälsans systematiska 
kvalitetsarbete och elevhälsans dokumentation. 
   
3.2.3 LEDARSKAP I ELEVHÄLSAN  

Ahlberg (2001) uttrycker hur viktig en väl fungerande ledningsstruktur är för en god 
samtalskultur och samarbetskultur för att skolan ska kunna klara sitt uppdrag. Just det 
tydliga ledarskapet betonar även Jakobsson & Lundgren (2013) som central. Tre tydliga 
punkter kan utgöra grunden till en sådan fördelning enligt Jakobsson & Lundgren 
(2013) Dessa är: 
  
1. Styrning- legitimera samverkan, ge mandat och resurser, efterfråga uppföljning och 
utvärdering 
2. Struktur och tydlighet-definiera begrepp, sätta in tidiga insatser, tydliggöra syfte och 
målgrupp, ansvarsfördelning, avtal, riktlinjer, handlingsprinciper och 
samordnarfunktion 
3. Samsyn- tydliga yrkesroller, gemensam problemförståelse, tillit till varandras 
kompetenser 
  
Hargreaves & Fink (2010) anger vikten av att ledaren bygger starka och breda 
arbetskulturer, det vill säga ett ledarskap där man som ledare vågar vara normbrytande 
och med fasta och modigt försvarade syften vågar stå upp mot byråkratiska nycker och 
ombytliga organisatoriska åtgärder som tenderar att bli kortlivade för nya påfund 
uppifrån. Maltén (2000) menar att ledarskapet i en lärande organisation måste kunna 
balansera autonomi och samverkan.  
  
Visioner och andra målsättningar, som är gemensamma med hela organisationen, 
utvecklas bäst i dialog med ledning och medarbetare (Maltén, 2000) .Thornberg 
(2013)belyser även andra kategorier av ledare, till exempel de vi benämner informella 
ledare, vilka utgörs av enskilda lärare i bland annat klassrum. Granberg & Ohlsson 
(2015) belyser hur forskningen kring lärande organisationer varit för orienterad på 
västvärldens synsätt och dess behov. De (a.a) menar att det inte finns en och samma 
modell som fungerar överallt i alla kulturer. Det kan handla om att handlingsutrymmet 
för enskilda skolor går förlorad, då man istället för att se till skolans behov, utför 
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pappersärenden, utformade av högre instans, som inte bidrar till egentlig skolutveckling 
utan blir fruktlösa dokument i en pärm någonstans.  
 
Med den nya skollagen har rektor fått en viktig roll i elevhälsoarbetet och det innebär att 
när en elev riskerar att inte nå kunskapsmålen har rektor till uppgift att skyndsamt 
utreda om eleven är i behov av särskilt stöd. Det innebär ökade krav på skolans rutiner 
och rektor. När en elev är i behov av stöd rapporteras det till elevhälsoteamet och teamet 
diskuterar och analyserar elevens svårigheter och vilka åtgärder som ska sättas in samt 
hur man arbetar vidare (Hjörne & Säljö, 2013). 
 
3.2.4 SAMVERKAN I ELEVHÄLSAN  

Samverkan i elevhälsan är viktig och ska också ske mellan rektor och lärare. Dessutom 
bör den ske med hälso- och sjukvård och socialtjänst. Samverkan ska ske när man ska 
lösa en problematik och samverkan ska dessutom ha ett tydligt syfte. Det krävs en tydlig 
struktur, mål och tydlig arbetsfördelning samt rutiner för samverkan (Socialstyrelsen & 
Skolverket, 2014).  
  
Målet för elevhälsan ska vara att bland annat skapa bra lärandesituationer. Elevhälsans 
uppdrag innebär också att handleda skolpersonalen, i sin pedagogiska kompetens 
angående elevernas utveckling och lärande, vilket då innebär att uppmärksamma elevers 
lärande och utveckling. Verksamheten måste ha tillgång till personal för att elevernas 
behov kan tillgodoses utifrån medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser (Partanen, 2012). I Vägledning för elevhälsa 
(Socialstyrelsen & Skolverket, 2014) står det tydligt klart att elevhälsan ska präglas av 
samverkan mellan elevhälsan och övrig personal. Förändringarna som skedde, innebar 
att elevhälsan nu ska arbeta hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande på 
organisation-, grupp- och individnivå. Detta innebär också ett nytt sätt att tänka kring 
lärande som en process (Skolverket, 2014). Elevhälsan ska också hjälpa skolledning 
med specifik kunskap inom elevhälsan samt samverka med olika yrkesprofessioner i 
planering, genomförande och uppföljning av verksamheten (Skolinspektionen, 2015). 
  
Genom att det finns olika yrkesprofessioner i elevhälsan drar elevhälsan nytta av 
varandras kompetenser, en ökad förståelse samt en sammanfattad bild av situationen 
och kring elevens problematik menar Hjörne & Säljö (2013). Elevhälsan ser olika ut på 
skolorna och hur man arbetar och vad man ser som problematiskt, samt vilka 
förväntningar som finns, är beroende på vilka resurser det finns på skolan. Ett 
elevhälsomöte är oftast indelat i tre delar. Först presenteras ett problem, därefter följer 
en andra fas med diskussioner sedan en beslutsfas. Genom kommunikation och 
berättelser får teamet en uppfattning om en specifik situation, men det ska påpekas det 
är hypoteser och iakttagelser som andra eller “jag” gjort och utifrån detta ska man arbeta 
vidare (Hjörne & Säljö, 2013).  
  
Hjörne & Säljö (2013) menar att elevhälsoteamet skall komma fram till olika lösningar 
och det är då av vikt att det finns bra samtalskultur. Allt för ofta skriver Hjörne & Säljö 
(2013) handlar mötena om elevens personliga egenskaper och menar att fokus sällan 
läggs vid de omständigheter eleven befinner sig i och hur undervisningen bedrivs. 
Författarna påpekar att det är av vikt att fokusera på elevens styrkor, förmågor och att 
analysera lärmiljön genom bland annat observation i klassrummen för att kunna ge 
återkoppling och hjälp till pedagogerna i stunden. 
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3.2.5 ELEVHÄLSA OCH SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET  

Arbetet med att följa upp verksamheten ska ha en tydlig bild för personal och elever när 
och hur arbetet kommer att genomföras samt vem som gör vad. Elevhälsans 
systematiska arbete innebär att följa upp sitt uppdrag, arbeta strukturerat och långsiktigt 
med utveckling. Genom att analysera elevhälsans arbete till exempel se över 
kartläggningar, åtgärdsprogram och samarbetsrutiner, förbättras elevernas 
förutsättningar att nå målen. Den nya skollagen lyfter fram att elevhälsan ska ”stödja 
elevens utveckling mot målen” med andra ord ska elevhälsan utvärdera sitt arbete 
(Skolverket, 2012).  
 
Skolinspektionens granskning (2015) visar att många skolor allt för ofta inte följer upp 
det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, men för att utvecklas bör skolorna arbeta 
med att systematiskt utveckla detta, annars finns risken att ohälsa ökar. Elevhälsoarbetet 
bör utgå från en nulägesbeskrivning. Därefter planeras arbetet upp utifrån ett 
hälsofrämjande perspektivet, som sedan följs upp. Genom att involvera lärare och 
elevhälsans olika yrkesprofessioner tillsammans, får skolan en bredare kompetens och 
förståelse av elevens situation.  
  
Detta ger en god förståelse för hur viktiga processer är för arbetet i och kring 
elevhälsan. Specialpedagogisk verksamhet kräver framförhållning (Weick & Sutcliffe, 
2015). Författarna menar att framgången i elevhälsans arbete, som de liknar med en 
organisation där man hanterar kriser, till exempel flygplatser och liknande, behöver “act 
in a mindful way”. Det vill säga att ledarskapet i elevhälsan måste alltid vänta sig det 
oväntade,”expect the unexpected” och ha en plan för hur personalen i en organisation 
ska agera. De kallar det för “distribuerad improvisation”, något man skulle kunna 
jämföra med att man måste ha en listig lösning och en flexibilitet i lärande och 
samverkan för att kunna lösa situationer uppkomna i stunden. Detta kräver att arbetet 
kring lärande i elevhälsan bygger på processer som kan förstås och förmedlas till alla i 
verksamheten för att man ska få en samsyn kring vad som utlöser kriser av olika slag 
(Weick & Sutcliffe, 2015). Det systematiska kvalitetsarbetet är en process som fortgår 
hela tiden, det vill säga ”det systematiska arbetet inriktas mot att uppfylla de nationella 
målen för utbildningen” (Skolverket & Socialstyrelsen, 2014s 54). 
  
3.2.6 ELEVHÄLSANS DOKUMENTATION 

Säljö & Hjörne (2013) beskriver hur elevhälsan kan utveckla innehållet i 
elevhälsomötena. De menar att det är lätt att hamna i kategorisering och att ha åsikter 
kring enskilda individer. De menar också för att utveckla elevhälsoarbetet är det av vikt 
att diskussionen är öppen, ställa frågor som var, när och hur om elevers problem. 
Dessutom är det av vikt att ha fokus på att analysera och beskriva problemen, genom att 
olika professioners perspektiv kommer till tals där förståelsen för situationen ökar.  
  
Andra saker som också är av betydelse är att diskutera vad är ett hälsofrämjande arbete, 
se på helheten kring elever och att någon i gruppen företräder eleven, att diskutera 
”elevens lärande och situation i klassrummet och lärarens roll” samt att lärarna 
medverkar i diskussioner kring elevens problematik. Andra saker som teamen också ska 
fundera på i möten är på vilket sätt eleven kan bli medveten om problemet och deras sätt 



 

 

 

12 

att agera och att dokumentationen är relevant och för arbetet framåt. Hjörne & Säljö 
(2015) menar att dokumentationen spelar en stor roll i elevhälsans arbete och det är 
viktigt att redovisa vad teamet kommit fram till, vilka lösningar som föreslagits. Genom 
lagstiftningen kan föräldrar göra en rättssak av elevers skolgång och det gör att 
dokumentation är viktig.  
  
Trots lagens tydliggörande saknar många skolors elevhälsa skriftligt formulerade 
gemensamma mål, resultatuppföljningar och utvärderingar (Törnsén 2013). Tydliga mål 
måste finnas annars riskerar arbetet med att ge stöd åt elever som behöver det att gå om 
intet. Akutstödda insatser tenderar då att bli vanligare än arbetet med ett hälsofrämjande 
och förebyggande arbete. Törnsén (2013) och Guvå (2010) visar i sina studier att 
elevhälsans arbete i huvudsak är inriktat på elevers ohälsa. Insatserna riktar in sig på att 
ge stöd på individnivå istället, för att fokusera på flera nivåer: organisation- grupp- och 
individ nivå.  
  
I följande rubriker, specialpedagogiska resurser och specialpedagogiska perspektiv vill 
vi belysa konsekvenser av politiska beslut gällande likvärdighet och tillgänglighet till 
elevhälsan i skolan, samt ge exempel på skolor där man utvecklat sitt elevhälsoarbete. 
 

3.2.7 SPECIALPEDAGOGISKA RESURSER  

I Sverige infördes det fria skolvalet 1992 och det finns de som menar att denna reform 
medförde ett slags parallellskolesystem. Främst märks detta i storstäderna då det 
handlarom kraftig ökning av offentligt finansierad skolverksamhet som genomförs i 
privat regi (Lundgren, Säljö & Liberg, 2012). Etablerandet av det fristående 
skolsystemet haraktualiserat en rad nygamla styrningsfrågor. Dessa handlar om tillgång 
till utbildning, differentiering och segregering, lärarkompetens, betygssättning och 
relationen mellankonkurrens och vinstintresse och kvalitet men framförallt 
konsekvenserna för att behålla en likvärdighet i det offentliga skolsystemet (Skolverket, 
rapport 207,2005). 
  
Ramberg (2015) undersöker specialpedagogiska resurser, nivågrupperingar och 
organisering av specialpedagogiskt stöd på gymnasiet. Rambergs studie pekar på 
skillnader mellan friskolor och kommunala skolor och han menar att friskolorna saknar 
i högre utsträckning specialpedagogisk kompetens. Ramberg (2015) påpekar vidare 
emellertid att den specialpedagogiska tillgängligheten på de friskolor som har 
specialpedagog är lika hög som på de kommunala skolorna. Undervisningen och stödet 
ges, enligt honom främst utanför den ordinarie undervisningen, det vill säga inte 
inkluderande. Ramberg (2015) beskriver i sin diskussion en paradox, det vill säga att 
gymnasieskolor är ålagda att följa samma lagar och regler och trots det uppvisar stora 
skillnader. Det borde, enligt Ramberg (2015) kunna leda till att likvärdigheten och 
demokratin sätts på spel då det är upp till individen att undersöka huruvida och på vilket 
sätt den specialpedagogiska kompetensen ser ut och används på gymnasieskolan. 
 

3.2.8 SPECIALPEDAGOGISKT PERSPEKTIV  

Lansheims (2010) forskning anlägger vad som skulle kunna kallas för ett 
inifrånperspektiv, då utbildade specialpedagoger intervjuats kring sin syn på det 
specialpedagogiska uppdraget. Hon belyser också den sociala problematik vars kontext 
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återfinns i stora delar av det specialpedagogiska upplevelsefältet hos de tillfrågade 
specialpedagogerna. I brist på mera riktade, alternativa insatser blir det 
specialpedagogiken som här får träda in i form av traditionsbundna former av så kallad 
specialundervisning, enskilt och/eller i grupp.  
  
Lansheim (2010) menar att skolan stressas att lösa situationer uppkomna i stunden, 
snarare än att jobba med bredd och noggrann analys genom specialpedagogisk 
kompetens. Även om hennes studie anger ett slags retorikproblematik där det finns 
styrdokument som skall omsättas på lokal och kommunal nivå, måste man, enligt 
Lansheim(2010) ha i åtanke den vardagsproblematik som rådde för de intervjuade 
specialpedagogerna.  
 
Bengtsson (2015) lyfter i sin magisteruppsats upp tankar kring en modell till arbetssätt, 
där elevhälsofrågor och elevhälsomötenas struktur samt systematiska arbete beskrivs. 
Hennes resultat vittnar om att när elevhälsan tillsammans med den pedagogiska 
personalen samverkat har denna samverkan lett till att utveckla elevhälsoarbetet. Hon 
menar att det är viktigt att så långt det är möjligt, arbeta bort “akuta insatser”. 
Arbetssättet hennes skola utgår ifrån innebär tidig upptäckt av ett “problem” och menar 
att detta arbetssätt skapar samtal i elevhälsans möten som betonar det friska hos eleven, 
istället för brister som förläggs till individen enbart. Det som är viktigt menar hon är att 
skapa en organisation och en regelbundenhet. Vidare betonar Bengtsson (2015) vikten 
av att det finns tydliga roller i elevhälsan.  
 
Sammanfattningsvis vill hon med sitt arbete studera hur en specifik skola arbetar med 
elevhälsofrågor i deras elevhälsomöten. Warne (2013) har i sin avhandling beskrivit 
ungas hälsa och dess relation till skolan. Hon redogör för hur skolan är en arena där 
elevernas hälsa kan påverkas både i positiv och negativ riktning. Skolan betraktas som 
elevernas arbetsplats och här visar Warne (2013) i sin forskning att hälsan för eleverna 
påverkas av faktorer som god relation till läraren och klasskamrater. Även känslan av 
delaktighet och inflytande och den sociala strukturen i skolan och närområdet har i 
Warnes (2013) forskning visat sig vara avgörande för elevers skolprestation. 
 
4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I följande avsnitt kommer diskuteras vilka teorier som är aktuella för den här studien. 
Antonovskys socialpsykologiska tankar om KASAM lyfter vi fram som en central del i 
elevhälsoarbetet. Vi lyfter även ramfaktorteorin som möjlig i relation till KASAM. 
 
4.1 KASAM  

Det var sociologen Aaron Antonovsky (2005) som formade ordet Salutogena och själva 
ordet kommer från latinets salus och betyder hälsa. Antonovskys teori tar upp faktorer 
som bidrar till god hälsa, KASAM vilket innebär begriplighet, meningsfullhet och 
hanterbarhet. Det patogena är det motsatta till salutogena perspektivet vilket innebär att 
man bara ser hinder och inte möjligheter. 
  
Utgångspunkten för KASAM bygger på ett salutogent synsätt. Med detta menas att 
meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet är en grund för en känsla av 
sammanhang. Genom att samverka tillsammans och skapa tydliga roller i elevhälsan är 
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det av betydelse och intresse att ta tillvara på de olika professionerna och utnyttja 
varandras kompetenser genom att ta hjälp och stöd av varandra (Jakobsson & Lundgren, 
2013). I sitt arbete med den salutogenetiska modellen sökte Antonovsky olika 
förklaringsmodeller till vad som gör att människor kan röra sig på den kontinuerliga 
dimensionen av upplevd hälsa (salutogenes). Antonovsky fann att känslan av 
sammanhang (KASAM, eng. sense of coherence, SOC) har en avgörande betydelse för 
välbefinnandet (Antonovsky, 1987).  

 
Fig 1.KASAM i ett loop-perspektiv 
  
Man skulle kunna se på KASAM i ett loop- perspektiv, d.v.s. hur den ena komponenten 
hänger ihop med det andra. KASAM uppstår endast om alla tre komponenter finns med. 
Antonovsky (1987) börjar med komponent ett, som han kallar begriplighet. Här handlar 
det om det gripbara, det vill säga hur information är ordnad, sammanhängande, 
strukturerad och tydlig, snarare än som brus-d.v.s. kaotisk oordnad, slumpmässig, 
oväntad och oförklarlig.  
  
Den andra komponenten i Antonovskys loop är hanterbarhet. I denna del menade 
Antonovsky att de handlar om de resurser som står till ens förfogande. Det kan gälla ens 
make, hustru, vänner, kollegor, Gud, historien, partiledaren, chef eller annan person 
som man känner att man kan räkna med och som man litar på. Finns det en hög 
hanterbarhet kommer man inte känna sig som offer för omständigheter eller tycka att 
livet behandlar en orättvist, menade Antonovsky (1987).  
  
Den tredje komponenten är meningsfullhet. Här hänvisar Antonovsky (1987) till vikten 
av att vara delaktig och känna att man kan påverka i de processer som skapar såväl ens 
öde som ens dagliga erfarenheter.  
 

4.1.1 RAMFAKTORTEORIN 

Ramfaktorteorin är en utgångspunkt för att klargöra varför utbildningsmönster har en 
tendens att motstå försök till förändringar (Lundgren, 1985). Teorin som utvecklades av 
Dahllöf (1967) var ett försök att förstå de reellt existerande utbildningsmönstren som 
präglas av vardagliga faktorer. Här betonar Lundgren (1985) lärarnas begränsade tid, 
många studerande och liten tid för dialog, krav på bedömning, och betygsättning, 
etcetera. Lundgren (1985) menar vidare att lärare designar sin undervisning inom dessa 
ramar, snarare än efter vad som skulle vara bra ”i den bästa av världar” eller, för den 
delen stå i en läroplan. Det finns med andra ord goda skäl att tro att det finns ett glapp 
mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan. Det Dahllöf (1967) visade var att 
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undervisningsprocesserna formades av ramarna, dock inte så att ramarna kunde utgöra 
orsak till en bestämd process eller ett bestämt fall, utan ramarna möjliggjorde eller 
omöjliggjorde olika undervisningsprocesser (Dahllöf, 1967,s 39). 
  
I ansvarspropositionen (Prop 1990/91:18) anges tydligare ansvarsfördelning mellan 
staten och kommunerna när det gäller verksamheten inom grundskolan,gymnasieskolan 
och den kommunala utbildningen för vuxna.Enkelt förklarat utgörs ramfaktorteorin av 
följande process som styr resultatet.  

Bilderna är tagna från Gustafsson 1999, s 48) 
 
Ramfaktorteorins konsekvenser av olikartade villkor kan uttryckas i termer som: 
styrning, inte utifrån vad som generellt går in i ett utbildningssystem, utan en styrning 
av vad som kommer ut av utbildningen. Den politiska styrningen av skolan har gått från 
styrning av resurser och genom regler för resursanvändning till en styrning mot mål och 
resultat, (Lundgren, 1985). 
  
Broady 2007), anger att förenklat gör ramfaktorteorin upp med input-output tanken. 
  

“… Därmed punkterar Dahllöf tidigare undersökningar som enbart beaktat input 
(bland annat variationer i elevernas förutsättningar, undervisningsmetoder) och 
output (variationer i uppnådda kunskaper) och blundat för förhållanden som 
begränsar eller styr undervisningssituationen…” (Broady, 2007,s 113). 

 
Ramfaktorteorin blir därför ett kraftfullt verktyg, när man vill synliggöra vad som styrs 
och på vilket sätt (Broady, 2007). 

  
4.1.2 KASAM I RELATION TILL RAMFAKTORTEORIN 

Ramfaktorteorin får bidra med ett försök att förstå de faktorer som avgör 
elevhälsopersonalens syn på sitt arbete.Vi tänker att elevhälsoarbetet och upplevelsen av 
KASAM påverkas av olika faktorer. Här lånar vi en förklaringsmodell från Gun Imsens 
(1999, s. 35-37) utvidgade ramfaktorteori som ger följande fem olika grupper av 
ramfaktorer: 
 
1 De administrativa ramarna 
Skolans styrs och leds av exempelvis rektor och övrig administrativ personal. Det kan 
vara allt från arbetstid till löner och andra avtalssystem som påverkar läraren. Här ingår 
även schemaläggning med mera. 
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2 De resursrelaterade ramarna 
 
Omfattar den ekonomiska delen. Vad man får köpa in på skolan, vilka lokaler som finns 
att tillgå, läromedel och övriga inventarier, undervisningstimmar, tid för egen reflektion 
och i grupp etcetera. 

  
3 Det pedagogiska ramsystemet 
Hit hör lagar, förordningar, styrdokument kursplaner, läroplaner. Tilläggas bör att 
läroplanen tolkas av varje enskild lärare, som i sin tur påverkar det rådande klimatet i 
skolan samt dess närmiljö 

  
4 Organisationsrelaterade ramar 
Här är sambandet mellan de sociala förhållandena, samt den kultur som råder på skolan 
både i lärarrummet och i skolan som helhet placerade. Här finns även sambandet mellan 
hur man organiserar möten, organiserar undervisningen kollegor emellan, samt om 
lärare jobbar ämnesövergripande eller inte. Man kan även se till vilket klimat som råder 
mellan lärare-elever, samt mellan lärare och övriga skolans personal liksom med 
vårdnadshavare och andra utanför skolan aktiva aktörer inom skolans arena 
(vaktmästare, matbespisningspersonal, lokalvårdare, skolskjuts och så vidare). 

  
5 De elevrelaterade ramarna 
Här ser man till elevernas förutsättningar. Vad har eleverna för motivation till skolan 
överlag och ämnet specifikt, samt vilket stöd får både elever och skolan i stort från 
elevernas föräldrar? 
 

 
 

Fig. 2 Ramfaktorer i relation till KASAM 
  

Nu har en ram lagts till fig.1 som får symbolisera de olika ramfaktorerna. I elevhälsans 
arbete kan man se att dessa ramfaktorer skulle kunna utgöra ett hinder i enlighet med 
Lundgren (1985) som nämner lärarnas begränsade tid, elevgruppen, lärarkompetens, 
rumsliga faktorer, organisering, regler och styrdokument samt liten tid för dialog, krav 
på bedömning, och betygsättning som begränsande för lärares pedagogiska handlingar. 
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Detta i sin tur gör att lärare tenderar att lägga över “problem” på elevhälsan för att lösa 
dessa. Lundgrens (1985) slutsats blir att handledning av dem som är kunniga i det nya 
eller texter som ger stöd, det vill säga något mer än lära på egen hand, är förutsättningar 
för att förebygga glappet mellan formulerings- och realiseringsarenan.  

  
Slutsatsen enligt Lundgren (1985) borde vara att innehåll och villkor för utbildning 
avgör i hög grad vilken didaktik som får möjlighet att slå igenom. Han ser hur ökad 
styrning av kunskap som räknas av myndigheter med mätning och konkurrens sker på 
bekostnad av dem som befinner sig i klassrummen. Ramfaktorteorin framstår som 
relevant som jämförelse och eller komplement till teorin om KASAM anser vi. Dessa 
teorier bygger på en tanke om att det finns flera faktorer som styr förutsättningarna 
(Dahllöf, 1967, Imsen, 1999). 
 

5 METOD 
I metodavsnittet beskriver vi inledningsvis vår studie som är kvalitativ det vill säga att 
vi har gjort så kallade fokusgruppsintervjuer. Efter detta tar vi upp hermeneutiken och 
gör en kort beskrivning av hermeneutiken och den hermeneutiska spiralen, genom 
vilken vi kommer att analysera vårt insamlade intervjumaterial. 
  
5.1 HERMENEUTIKEN OCH DEN HERMENUTISKA 

SPIRALEN 

Hermeneutik blir som ett redskap när vi ska tolka och förstå elevhälsans berättelser. 
Thurén (2007) menar genom att tolka får vi svar på frågan vad? Hermeneutik innebär 
tolkningslära och Thurén (2007) beskriver hermeneutik som en växelverkan mellan 
förförståelse och erfarenhet, mellan teori och praktik, mellan del och helhet och han 
kallar detta för en hermeneutisk spiral. 
  
Människor är olika och tolkar saker på olika sätt. Molander (2003) skriver om att 
”människan är ett självtolkande djur” det vi gör och känner har vi en egen förståelse för. 
När man läser en text måste man förstå språket, ha en ordförståelse för att kunna förstå 
textens innehåll och budskap, men det finns inte en förståelse av en text utan det beror 
på vem som läser och tolkar den. Inom hermeneutiken beskriver man förståelsen av en 
kontext genom en cirkel eller mer korrekt en spiral. Det handlar om hur tolkning av 
delar och tolkning av helheter samspelar (Lindholm, 1999). Det sker med andra ord 
ingen utveckling av kunskap utan förförståelse. Här menar Lindholm(1999) att 
förförståelsen få man anta grundar sig i ”väl smält och integrerad erfarenhet av såväl 
teoretisk som praktisk natur”. Man startar från sin förstahandsuppfattning, som kanske 
inte alltid är välartikulerad eller ens medveten. Här skriver man kanske ner sina tankar 
och ofullkomliga avsnitt och plötsligt märker man att bilden förändras något. Kanske är 
det så att man plötsligt blir medveten om nya uppfattningar. Genom denna nya 
förståelse skapas kanske också nya idéer och tankar. Man har gått ett varv i sin 
hermeneutiska spiral. För varje varv växer nya helhetsuppfattningar, nya förståelser av 
helheten fram, tack vare arbetet med delarna i spiralen (Thurén, 2007). 
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5.1.1 RELIABILITET OCH VALIDITET 

Genom den hermeneutiska ansatsen vill vi få kunskap om den centrala och lokala 
elevhälsopersonalens syn på sitt arbete i elevhälsan. När vi arbetar med rådatan är det av 
vikt att “ låta studiens syfte styra processen” för att få ett bra resultat (Ahrne & 
Svensson (red.), 2015, s.91). Meningen med vårt arbete är att inte hitta sanningen utan 
att förstå och tolka vår undersökning med hjälp av rådatan samt vår teori. Reliabilitet, 
det vill säga tillförlitligheten talar om hur säkert vi mäter och validitet, det vill säga 
giltigheten talar om vad vi mäter i arbetet. När det gäller tillförlitligheten förstår vi att 
det är våra tolkningar av samtalen som ligger till grund för transkriberingen, men vi är 
två som har reflekterat i samtalen. Vi har låtit den hermeneutiska spiralen ligga till 
grund när vi har analyserat resultatet för att öka förståelsen för vad det är vi upptäckt i 
vår studie. Detta sätt har, anser vi, gynnat vårt resultat då vi vänt och vridit på de svar 
som respondenterna gett och hur vi genom hermeneutiken landat i en ny förståelse av 
undersökta frågor. 
 
5.1.2 FOKUSGRUPPER  

Vi har valt att göra fokusgruppsintervjuer, för att undersöka elevhälsopersonalens syn 
på sitt arbete i elevhälsan. Fangen & Sellberg (2013, s.13) skriver att fokusgrupp är en 
kvalitativ datainsamlingsmetod som ”innebär att en mindre grupp människor får 
diskutera ett givet ämne under ledning av en “moderator”. En fördel med fokusgrupper 
är att man kan se deltagarnas kroppsspråk och följa interaktionen mellan dem, men 
också lyssna på deras berättelser, kunskaper och erfarenheter. I fokusgrupper kan 
forskaren uppleva hur deltagarna förstår och vilken betydelse ämnet har som 
diskuterats. Vid analys av intervjuer kan detta ske på olika sätt, men det vanligaste är att 
fokusera på deltagarnas berättelser (Westrin, 1999). Den här metoden passar i en 
heuristisk utveckling, vilket innebär att vi får kunskap som vi kan använda i vårt arbete, 
men också deltagarna lär sig i en fokusgruppsintervju . Oftast brukar samtalsledaren 
utgå från ett antal strukturerade eller ostrukturerade intervjufrågor (Bryman, 2011).  
  
5.1.3 VAL AV ELEVHÄLSA 

Urvalet gick till på så sätt att vi skickade ut förfrågan till fem skolor och en central 
elevhälsa. När vi gjorde vårt utskick i slutet av terminen, har skolorna fullt upp med 
nationella prov och att avsluta läsåret, därför tackade några nej till att medverka.  
  
Den centrala elevhälsan som medverkar i den här studien har vi valt att kalla Katthult 
och den lokala elevhälsan Storköping. I Katthults kommun bor cirka 12 000 invånare 
och kommunen bemannar skolorna med elevhälsopersonal. Kommunen har sett att 
behovet av att samla verksamheterna och professionerna för att inte arbeta i några 
stickspår. I den centrala elevhälsan ingår verksamhetschef, fyra skolsköterskor, fyra 
skolkuratorer och åtta specialpedagoger och skolläkare och psykolog köps in av privata 
företag vid behov samt att vid gymnasiet ingår en studievägledare. Verksamheten 
spänner från förskola till gymnasiet.  
 
Storköpings skola är en F-9 skola och totalt går där cirka 400 elever. Det är en förort till 
en större stad. Skolans elevhälsa är en lokal elevhälsa och det finns också tillgång till en 
central elevhälsa i kommunen. I elevhälsan ingår två rektorer, två skolkuratorer, fem 
skolsköterskor, en skolpsykolog, en skolläkare på 65 % och fyra specialpedagoger. 
Elevhälsan är uppdelad i två spår F-6 och 7-9. Om vi hade haft mer tid till förfogande 
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hade ytterligare skolor varit intressanta. Men med tanke på tidsåtgång, att göra 
fokusgruppsintervjuer och det faktum att det var svårt att hitta skolor i slutet av 
terminen blev vi tvungna att nöja oss med de som tackade ja. Vi är dessutom tvungna att 
förhålla oss till de personer ur elevhälsan som fanns på plats i en lokal och central 
elevhälsa, därav måste vår intervjuguide fungera för alla professioner och göras med 
stor flexibilitet.  

  
De intervjuade 

  
NAMN YRKESERFARENHET YRKE 
  
Anita 

STORKÖPINGS SKOLA 
8 ½ år 

  
Specialpedagog 

Cajsa 8 år Specialpedagog 
Jasmine 0,5 år Kurator 
Anita 
  
Lilian 

3 år 
KATTHULTS KOMMUN 
10 år 

Rektor 
  
Specialpedagog 

Tilde 4 år Kurator 
Karina 16 år Skolsköterska 
Carin 3 år Verksamhetschef 

      
   

 

5.1.4 FORSKNINGSETIK 

Först skickade vi ut en förfrågan till fem för oss okända skolors elevhälsoteam och en 
central elevhälsa. Flera utav dessa skolor visade intresse för vårt syfte och menade att 
vårt syfte är mycket aktuellt idag, men på grund av hög arbetsbelastning, tackade några 
skolor nej. Vidare har vi kontaktat skolorna via mail och via telefon och samtidigt med 
detta skickades vårt missivbrev (se bilaga 2) ut, för att de tillfrågade skolornas personal 
skulle få möjlighet att sätta sig in i och förstå vår tanke med att göra studien.  
  
Enligt Vetenskapsrådet (2002) måste två krav vägas mot varandra i all forskning. Det 
första av dessa är forskningskravet, som innebär att kunskaper utvecklas och fördjupas 
samt att metoder förbättras.  
  
Det andra kravet har att göra med individens rätt till skydd mot insyn och vi har utgått 
från Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialtetskravet samt nyttjandekravet. Med hänsyn till 
informationskravet har vi skickat ut skriftlig information i form av missivbrev där vi 
berättat om syftet och tillvägagångssättet med studien. Deltagarna har även givits 
erbjudande att ta del av arbetet i efterhand och genom detta hoppas vi undvika 
missuppfattningar. Kvale, (2007) och Bryman (2011), skriver om hur viktigt detta steg 
är för att säkerställa trovärdighet och tillförlitlighet i studier. 
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Vid intervjutillfället berättade vi om att vi värnar om deltagarnas konfidentialitet, därför 
kommer vi att använda fiktiva namn i resultatdelen samt inte lämna ut för mycket 
information om vad som är specifikt för verksamheterna. På så sätt har vi försökt 
uppfylla konfidentialitetskravet. Innan intervjun diskuterade vi nyttjandekravet, vilket 
innebär att vi intygar om att studiens material enbart kommer att användas för studiens 
syfte och att materialet förvaras i säkerhet (Vetenskapsrådets, 2002). Nyttjandekravet 
uppfylls, då de uppgifter som samlas in endast används för forskningsändamål.  
 
Etiska aspekter kommer in vid val av forskningsproblem, vid genomförande av studien 
och vid redovisning av arbetet. Vi måste också ta hänsyn till hur resultatet används och 
visa på respekt och förtroende, när vi få ta del av människors autentiska tankar och 
erfarenheter i en sådan här studie. Därför är det viktigt att fundera på kunskapsvinster 
kontra risker med att göra studien. I detta fall såg vi inte att riskerna var så stora utan att 
kunskapsvinsterna var större och därmed bör studien kunna bli av. Studien har också ett 
sådant värde, kunskapsmässigt, för vår kommande yrkesroll som specialpedagoger att 
det fanns god anledning att genomföra studien. 
  
Informanterna erhöll information om studien i god tid och gav då sitt samtycke till 
medverkan. Alla informanter var inte intresserade av att ta del av arbetet efteråt, medan 
några ansåg det spännande och angeläget.  
 
6 RESULTATREDOVISNING 
Vårt resultat väljer vi att redovisa genom teman som vi valt att kalla; Elevhälsans 
organisation, elevhälsans möten, elevhälsans dokumentationskultur, systematiska 
kvalitetsarbetet, lärmiljöer och förebyggande och hälsofrämjande arbetet. 
Elevhälsoteamen var samstämmiga i sina svar, kanske beroende på att de fått en 
intervjuguide skickat till sig i förväg.Vi väljer ändå, för tydlighetens och överblickens 
skull att skriva ut vem som säger vad.  
  
6.1 ELEVHÄLSANS ORGANISATION 

Av intervjuerna kan vi se att det fanns skillnader i hur organisationen är uppbyggd i en 
lokal respektive central elevhälsa. I den lokala elevhälsans kommun organiseras det 
operativa elevhälsoarbetet direkt på skolan vilket inneburit väl utvecklad dokumentation 
med en lokal elevhälsoplan, där man tittade på gemensamma behov i nuläge och för 
önskat läge, samt skapat en mötesstruktur med tydlighet. Den lokala elevhälsans 
kommun har prioriterat elevhälsan för att elevernas måluppfyllelse är låg och skolan tar 
emot många nyanlända.  
 

”… staden har prioriterat elevhälsan för att skolan tar emot många nyanlända 
och har låg måluppfyllelse. Det finns en stor social problematik och andra 
pedagogiska behov…” (rektor) 

  
När personalen i den lokala elevhälsan berättade att de har arbetat med att utveckla 
elevhälsoarbetet har det lett till att skolan utvecklat olika saker. Inspirationen sade de att 
de hämtat från litteratur och forskning när de har arbetat med att utveckla elevhälsan.  
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”… vi har tagit fram mötesmodellen på skolan och under utvecklingsarbetet har vi 
märkt att det liknar hur man gör med lärande samtal, problembaserat lärande, t 
ex det här sättet att använda tankekartor. Det visste vi inte från början, men efter 
hand har vi sett likheter med handledning, coaching, likheter med mycket…” 
(specialpedagog) 

  
Det lokala elevhälsoteamets organisation ger närhet till beslutande rektor eftersom 
personalen är anställd av densamme och att teamet finns på skolan. Det ger möjlighet 
till snabb återkoppling och feedback av tankar och idéer.  
  

“... hen är väldigt delaktig på EHM och driver på arbetet med att utveckla 
elevhälsan och det är ju en förutsättning hade hen inte varit det hade det varit 
svårt. Det finns ju vissa beslut som hon måste fatta som rektor organisatoriska 
beslut och det hade ju inte gått ... det är ju därför det har varit svårare på 7-9 
därför att det byts rektorer, men vi på F6 har haft en kontinuitet och fokus på att 
utveckla elevhälsoarbetet…” (specialpedagog) 

  
Det centrala elevhälsoteamet berättade att deras nuvarande organisation formades redan 
2005 innan den nya skollagen trädde i kraft. De talade om att de tidigare hade en 
skolchef som var inspirerad av propositionen Från dubbla spår till elevhälsa och 
bestämde sig för att samla alla kompetenser till en enhet. 
  

“…vi hade en fantastisk skolchef under en tid här som drev det här arbetet väldigt 
hårt. Hen utgick utifrån den här propositionen från dubbla spår till elevhälsa och 
såg det här att vi behöver samla dom här verksamheterna, samla professionerna 
så att man inte jobbar i något stickspår vid sidan om och redan 2005 startade 
verksamheten elevhälsa här då man knöt skolsköterska, kuratorer, tillsatte en egen 
chef…” (specialpedagog) 

  
Den centrala elevhälsans personal är anställd av verksamhetschefen för elevhälsan, men 
arbetar mot respektive skolas rektor. 
 

“... just nu jobbar jag på två skolor F-3 skolor, det har sett lite olika ut genom 
åren…” (specialpedagog)….”från åk 4 till årskurs 9 så det är bara en skola, då 
kan man säga, fast två stadier…” (kurator) 
 
“...förutom de här tre professionerna specialpedagog, skolsköterska och kurator 
då så finns det ju eh...vi har inte en egen skolläkare likadant med skolpsykolog 
...vi köper in dessa tjänster...” (verksamhetschef) 
 
“...jag heter… och jobbar som skolsköterska på fem olika skolor och är delaktig i 
4 olika elevhälsoteam. Jag samarbetar med olika specialpedagoger, olika 
rektorer och olika kuratorer och så att säga en del av den centrala elevhälsan 
naturligtvis…” (skolsköterska) 
 

6.1.1 ELEVHÄLSANS MÖTEN 

I den lokala respektive, centrala elevhälsan ser mötesstrukturen olika ut. Det lokala 
elevhälsoteamet uttrycket att de ville åstadkomma lärande i elevhälsoarbetet och tror på 
att lärande är grund för förändring och om de ska åstadkomma förändring menade de att 
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de inte bara pratar om hur vi ska göra för att då blir det en krock med lärarna. De sade 
att de måste skapa en process tillsammans och åstadkomma gemensamt lärande. Det 
lokala elevhälsoteamets mötesmodell präglas av kontinuitet, tydlig mötesstruktur där all 
personal kommer till tals och de påpekar att allas bild är lika viktig.  
  

”… på EHM skapas frågorna tillsammans utifrån en nulägesbild. Mötena 
innehåller alltid fem delar: nuläge-reflektion-fördjupning-planeringsdel-
avslutningsrunda. Alla möten har en tydlig mötesstruktur med ordförande och 
sekreterare “… vi måste se till att få fram olika perspektiv allas bilder och röster 
är lika viktiga på mötena för att det här är ett multiversum, ingen bild är sann, din 
bild och min bild kan gynna det fortsatta arbetet framåt…” (specialpedagog) 

  
De berättade att genom att mötena innehåller fem delar blir det lättare att se mönster och 
de upplevde att man genom detta diskuterar elever från individ till gruppnivå. Man 
lyfter så att säga blicken från ett individfokuserat tänkande till att beröra fler perspektiv 
kring en elevs lärande Det gör det också möjligt att lyfta frågor som genererar direkt 
återkoppling till personalen som kan ta med sig återkopplingen direkt ut i verksamheten.  
  
De berättade också om ett annat mötesforum som elevhälsoteamet har på egen hand, 
EHS, elevhälsans strategiska möte. Vid detta möte tar elevhälsoteamet inte bara upp 
enskilda elever, vilket gör det möjligt att man följer upp pågående arbete oftare. EHS-
mötet är uppdelat med tydliga roller där man väljer ut några som reflekterar och ser 
mönster i vad som sägs. Dessa tankar, delger de i slutet av mötet de andra 
mötesdeltagarna.  
  

“... om jag vet att i den här klassen är det jättemycket konflikter jättemånga 
trygghetsärenden i gång men det är ingen som säger nåt om det på nuläges 
rundan då är det ett jättebra tillfälle för mig att säga och undra hur kommer det 
sig att det här inte lyfts ... ” (kurator) 

  
Det centrala elevhälsoteamet berättar att mötesstrukturen varierar från skola till skola, 
för att det är upp till varje skolas rektor hur mötesstrukturen ska se ut och vad som är 
viktigt samt vilka frågor som lyfts. De framkom att elevhälsoteamet är tillgängliga ett 
par gånger per termin för klasslärarna. 
 

“... mm… det tror jag det gör för vid varje skola så är det ju ändå rektor som  
leder och fördelar arbetet där eftersom det är rektors skola och rektors ansvar, 
sen har vi ju en grund va ska jag säga...ja men, liksom en bas att stå på eller 
hur… hur ska jag uttrycka det ...det klart det blir ju olika beroende på vilken 
rektor som finns på skolan och vad den rektorn tycker är viktigt och vilka frågor  
man vill driva …” (verksamhetschef) 

 

6.1.2 ELEVHÄLSANS DOKUMENTATIONSKULTUR OCH SYSTEMATISKA 

KVALITETSARBETE 

Dokumentationen utgör ett viktigt verktyg för att synliggöra vad man har gjort och 
bestämt tillsammans och vem som ska ansvara för den insatsen. I intervjuerna framkom 
det att teamen arbetar på olika sätt med dokumentation. Det lokala elevhälsoteamet 
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tycker att dokumentationen fungerar bra för att de har utvecklat sin mötesstruktur. 
Teamet påpekade att det inte ska vara ett krav på dokumentation för att träffa 
elevhälsan, för att då finns risken att man inte tar upp sina ärenden och att man 
fokuserar på problem istället för ett helhetsperspektiv, ett holistiskt synsätt. 
  

“... när vi väl ska planera och dokumentera går det väldigt lätt för då är vi 
överens med vad vi ska göra och vem som ska göra vad, för det har växt fram i en 
gemensam lärprocess det handlar inte bara om vem det gäller att se eleven i ett 
sammanhang och bygga på det salutogena perspektivet och lyfta det som fungerar 
och tillsammans försöka förstå…” (specialpedagog) 

  
Den centrala elevhälsan har en tydlig dokumentationskultur, men kritiserar sig själva i 
sin dokumentationskultur avseende till exempel återkoppling av det som bestämts vid 
möten och vem som ska göra vad och så vidare.  
 

 …”dom mötena jag deltar på då brukar vi ha det att man går igenom det som 
togs upp då förra gången då när vi träffas då när vi träffas nästa gång då  
så att säga så man inte glömmer någonting…” (specialpedagog) 
  

När det centrala elevhälsoteamet får frågan hur de arbetar kring det systematiska 
kvalitetsarbetet svarade de att; 
 

…” det är ett sätt att bygga in effektivitet i det man gör och kontinuitet att ..om 
man inte dokumenterar det någonstans finns det liksom risk att man inte ser vad 
man har gjort….dokumentationen anser vi vara en del i det systematiska 

  kvalitetsarbetet...hm…” (specialpedagog) 
  
Ett långsiktigt arbete där inga frågor är för små att lyfta i elevhälsan bidrar till ett 
förebyggande systematiskt kvalitetsarbete ansåg båda elevhälsoteamen. Det finns flera 
sätt att synliggöra det systematiska kvalitetsarbetet på vilket de olika elevhälsoteamen 
talade kring på olika sätt. Det lokala teamet berättade att de; 
  

”… fotograferar tankekartorna och sparar dom så har vi använt dom som 
analysunderlag då och tittade på liksom vad är det för fördjupningsfrågor vi har 
ägnat oss åt under det här läsåret i de olika grupperna och då kunde man ju ändå 
se att man ”... kan man ju se att om det finns mönster och om det finns likheter lite 
gör det ju det vi har ju sett att vi behöver jobba med relationer och studiero …” 
(specialpedagog) 

  
Den centrala elevhälsan uttrycker att arbetet kring det systematiska kvalitetsarbetet 
handlar mer om att de finns tillgängliga på skolan för att bevaka och lyfta vissa frågor 
som berör det hälsofrämjande och förebyggande arbetet; 
  

“Vi i elevhälsan finns där för att bevaka vissa frågor, vi lyfter det salutogena, det 
friska, det som fungerar, Vi synliggör det kontextuella och salutogena 
perspektivet…vi jobbar alla främjande och förebyggande på olika sätt och det är 
det ju det som är styrkan känner jag att vi kommer in med våra olika perspektiv. 
Där kan man göra på många olika sätt både pedagogiskt och dom här 
elevhälsomötena eller vad man nu kallar dom…” (verksamhetschef) 
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6.1.3 SAMVERKAN 

Genom svaren kan man skönja att samverkan sker mellan de olika professionerna i 
elevhälsoteamen, men på olika sätt. 
  
Det lokala elevhälsoteamet sade att det inte blir så tydlig uppdelning hos dem och 
menade att teamet arbetar tillsammans.  
 

”… det blir ju för att om till exempel vår skolpsykolog märker att det är ju nåt jag 
kan bidra med. …” (kurator) 

  
Det framkom att, när de hade EHT-möten hade de en lista med elever som de gick 
igenom och en uppdelning av olika ärenden. Härigenom skedde inget lärande, utan det 
var utdelning av ansvar och mer ett konstaterande. Teamet beskrev också att gränserna 
för varandras uppdrag suddas ut när man i samsyn och samverkan leder arbetet framåt 
och att samverkan handlar om att det man gör tillsammans blir synligt. De sade att man 
får en förståelse för varandras tankar när man låter olika perspektiv brytas mot varandra. 
  

”... Man utmanar varandra, leder framåt. Det är inte alltid tydligt vad man till 
exempel som kurator ska göra, vi har olika bakgrund, men i samförstånd 
kommer vi fram till vad den ena eller andra gör, det blir ingen maktkamp…” 
(specialpedagog) 

  
På frågan kring vad samverkan är och hur de synliggör detta svarar det centrala 
elevhälsoteamet. 
  

”…Man kanske inte alltid tänker lika, men man måste hamna i någon gemensam 
samsyn och förståelse, för mig sker det i något slags lärande. Det är ju sällan 
bara en bakomliggande orsak som kan begränsas till en profession utan allas 
syn hövs…” (specialpedagog) 
 
“...det är olika givetvis, på olika enheter hur bra det fungerar men i det stora 
hela så upplever jag att det fungerar bra…”(verksamhetschef) 

  
De berättade också att de har lagt ner mycket tid på att bygga upp det här med rutiner, 
att finnas på plats samma dag, så att man kan träffas dels för att samverka, men också 
för att bolla idéer med varandra.  
  

“... specialpedagogerna har sitt uppdrag, men det viktiga tänker jag...åh…det är 
ju det här att vi är professionella, att vi tänker så, att vi försöker tänka så hela 
tiden. Och jag tänker att vi har försökt bygga in det genom att vara ganska 
strikta...” (verksamhetschef) 

  
Elevhälsoteamen lyfte fram att samverkansprocessen är viktig. Det lokala 
elevhälsoteamets mötesmodell har utvecklat samverkan mer. Genom ett gemensamt 
lärande hittar de vägar till elevernas utveckling på grupp- och individnivå och anser att 
de måste göra det tillsammans och i ett tidigt skede för att åstadkomma gemensamt 
lärande och säger att; 
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 …”det är därför vi har det här med reflektion under mötet och en fördjupning 
och tillsammans beskriver, analyserar och reflekterar tillsammans och försöker 
förstå. Vi märker när vi lyckas med det här får vi en samsyn...” (specialpedagog) 

  
Det centrala elevhälsoteamet svarade att samverkan är viktig och att samverkan har 
utvecklats och att elevhälsan är en del av arbetslaget.  
 

  
“… tidigare så var ju man nån som skulle svinga sitt trollspö och sen... och det  
 funkade ju aldrig... förstås…till att nu, asså, jag känner att vi är en del i 
arbetslaget  
 det är inte så att det är lärarna här och så är elevhälsan där utan ...” 
(specialpedagog) 

 
Vidare uttryckte den centrala elevhälsans personal att samverkan ibland kan försvåras 
av de olika anställningsformer som de olika professionerna har, det vill säga semester 
eller ferietjänst. 
 

“...ibland uppstår ..ehm..hur ska jag uttrycka det...dilemman eller ja hinder.. i 
samverkan om vi kallar det samverkan...eller ja att mötas, då vi alla har olika 
anställningsformer och kan ta semester när vi vill...då hade man kanske behövt ha 
alla samlade vid viktiga beslut...eh...men då är den borta...och ja…..det är ju som 
det är liksom…”(skolsköterska) 

  
6.1.4 LÄRMILJÖERNA 

Elevhälsoteamen ansåg att det var viktigt att röra sig i lärmiljöerna av olika anledningar. 
Dels för att skapa relationer, dels för att undanröja hinder för lärande. Elevhälsoteamen 
kan ha fått i uppdrag att observera eller att handleda. Det lokala elevhälsoteamet 
menade att det är bra att ha kontakt med lärmiljöerna och sade att det är viktigt och 
påpekade att det är viktigt i allas våra jobb.  
  

…”Jag tänker att jag i mitt jobb som kurator är det bra att ha en bra relation med 
eleverna. Om det är så att ett barn behöver en kuratorskontakt eller jag behöver 
en föräldrakontakt så blir det mycket lättare och bättre om barnen känner igen 
mig från början...” (kurator) 

  
Det centrala teamet tyckte att det var viktigt att finnas i lärmiljöerna 

 
“... vi går in och observerar och kallar det inte observering heller det blir lite så där, 

ja… men jag kan komma in och vara med er en förmiddag ”… (specialpedagog) 
 

Det lokala teamet menade att det är betydelsefullt att vara i lärmiljöerna och utveckla 
lärmiljöerna och tänka på att flytta fokus från individ- till gruppnivå.  
  

”... jag vill inte bara gå in och hjälpa den eleven som inte räcker upp handen. 
Det räcker inte på lång sikt till någonting. Vi vill att det ska vara ett tydligt syfte, 
det handlar inte bara om att lära känna eleverna, utan vi vill ju verkligen att det 
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ska vara fokus på att utveckla undervisningen. Det ska inte ha hänt någonting 
utan det ska finnas med hela tiden…” (specialpedagog) 

  
Det centrala teamet sade att man försöker undvika brandkårsuttryckningar.  
 
…”men att det har varit så under så lång tid och det ligger så djupt rotat i 
skolans kultur och tradition och det är ju ett långsiktigt arbete för oss att vända 
synen på det därför var det viktigaste att komma närmre arbetslagen…” 
(specialpedagog) 

 

6.1.5 FÖREBYGGANDE OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETET 

I intervjuerna kunde vi urskilja att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet bedrevs 
på olika sätt i de olika elevhälsoteamen.Det lokala elevhälsoteamet menade att genom 
en tydlig öppen mötesstruktur där inget var för litet att tas upp gynnar och stärker det 
förebyggande arbetet genom att de olika professionerna samarbetar. Det lokala teamet 
sade att 
 

”...Genom tydlig mötesstruktur så lyfter man fram det som fungerar och inte 
fungerar och genom detta arbetssätt med kontinuitet kan man göra 
djupdykningar i vissa frågor som rör till exempel studiero…” (specialpedagog) 
 

De påstod också genom deras sätt att arbeta gynnas det hälsofrämjande arbetet  
 

”…att vi har en kontinuitet, det är inte statiskt utan vi jobbar väldigt dynamiskt.    
Det hålls i och det följs upp, men utifrån de olika målen och behoven gynnas de 
hälsofrämjande arbetet…” (specialpedagog) 

  
Det lokala elevhälsoteamet berättade att deras arbete med att utveckla mötesstrukturen 
har lett till att de arbetar mer på gruppnivå. 
 

”… vi stärker det som redan fungerar… då ser vi ju att drygt 50 % av alla dom 
fördjupningsfrågor som vi väljer på våra möten ligger på gruppnivå förut var ju 
det på 100 % individnivå…” (specialpedagog) 

 
De sade också att utvecklingen kring elevhälsoarbetet har lett till att de faktiskt har 
utvecklat hela skolan. Det är viktigt att man inte bara sätter in åtgärder utan arbetar 
medvetet och planerar undervisningen efter eleverna. 
  

…”Det har spritt sig i lärmiljöerna, vi började med elevhälsan, men det har också 
blivit så att det handlar om att vi verkligen har kopplat ihop lärandeuppdraget och 
elevhälsouppdraget…” (specialpedagog) 

  
Genom att det finns tid och möjlighet att kontakta elevhälsan som en första åtgärd, 
menade det lokala elevhälsoteamet att man främjar och stärker ett förebyggande och 
hälsofrämjande arbete; 
  

”…Elevhälsoarbetet sker inte av sig själv, det behöver organiseras fram och det  
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 måste avsättas tid … förut var den kontakten med elevhälsan ett sista steg och nu 
har vi kontakten med elevhälsan som ett första steg. Elevhälsoarbetet handlar inte  
bara om att göra, utan att lära…” (specialpedagog) 

  
I det centrala elevhälsoteamet är det rektor på respektive skola som lyfter och driver 
vilka frågor de anser angelägna. På frågan hur man organiserar fram det hälsofrämjande 
och förebyggande arbetet svarade teamet; 
 

“... tänker hälsosamtalet t ex är ju ett förebyggande, hälsofrämjande arbete... 
närvaroarbetet, kartlägga elever, bra rutiner kring överlämningar och det här 
kring extra anpassningar... det vi gör hela tiden fast vi tänker inte så mycket på 
det... verkligen...”(verksamhetschef).  
 

Det centrala teamet sade också att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ser 
olika ut på skolorna, för att det är många olika faktorer som spelar roll. 
  

”… beroende på såklart då vilken ålder är det barnen, hur stor skola är det, vad 
det är för bekymmer. Det ser ju säkert väldigt olika ut… sen tänker jag att 
grundstommen är den samma, alltså man har sitt uppdrag som elevhälsa…” 
(verksamhetschef) 

  
Det centrala elevhälsoteamet menade att de finns där, för att bevaka vissa frågor, och att 
de lyfter det salutogena, det friska och det som fungerar 
  

”… Vi synliggör det kontextuella och salutogena perspektivet... vi jobbar alla 
främjande och förebyggande på olika sätt och det är ju det som är styrkan känner 
jag att vi kommer in med våra olika perspektiv. Där kan man göra på många olika 
sätt både pedagogiskt och dom här elevhälsomötena eller vad man nu kallar 
dom…” (verksamhetschef) 

år ett gemensamt lärande 

7 ANALYS 
I analysen har vi utifrån våra teman i resultatdelen avgränsat oss till följande rubriker: 
elevhälsans organisation, samverkan mellan professioner, hälsofrämjande och 
förebyggande arbete och elevers måluppfyllelse. Eftersom många delar i resultatet 
hänger ihop, är det till viss del svårt att separera de olika delarna i analysen från 
varandra. Här tar vi också upp resultatet med vår bakgrund genom våra teoretiska 
utgångspunkter ramfaktorteorin och KASAM. 
 
7.1 ELEVHÄLSANS ORGANISATION 
Skollagen (SFS 2010:800) som trädde i kraft 2011, gav anvisningar hur elevhälsan ska 
arbeta och vilka som ska ingå i den. Vi ser i vårt resultat att organisationen, det vill säga 
kommun, förvaltning och lokal skolenhet och dess sätt att utforma elevhälsoteamens 
arbete innebär ett övergripande synsätt som möjliggör gränsöverskridande samordning 
mellan professioner, yrken och uppdrag. Detta stämmer väl överens med Hylander 
(2011) & Guvå (2010) som menar att elevhälsan måste organiseras genom att man 
arbetar med en helhet, annars kan elevernas lärande bli lidande.  
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Den tvärprofessionella samverkan där lärandeuppdraget och elevhälsouppdraget 
kopplas samman är i enlighet med styrdokumentens intentioner (SFS 2010:800, 
Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). Den centrala och lokala elevhälsan uppger att 
kunskaper som bidrar till och vidmakthåller hälsa kan befrukta gynnsamma faktorer för 
lärande och tvärtom. Hur detta arbete organiseras och kan genomföras varierar dock i 
vår studie beroende på om elevhälsan är en lokal eller central elevhälsa. Partanen (2012) 
i likhet med Ramberg (2015) menar att arbetet med elever i behov av särskilt stöd kan 
gynnas av närhet och ska utgöra ett fundament i elevhälsoarbetet.  
Respondenterna svarar, avseende den centrala elevhälsan, att deras avsikt är att 
elevhälsoarbetet ska vara så väl förankrat att det inte ska behöva ske oförutsedda saker 
som inte personalen i första skedet själva ska kunna lösa. Detta kan däremot motsäga 
eller till och med motverka möjligheten till känslan av sammanhang, KASAM. 
Eftersom vi i denna studie inte valt att intervjua pedagoger vet vi inte hur dessa skulle 
svara, men resultatet i studien indikerar att när man inte har ett elevhälsoteam att fråga 
på plats, i sin skolvardag, ter det sig föga förvånande att personalen inte upplever 
meningsfullhet- delaktighet och hanterbarhet, det vill säga KASAM. De resursrelaterade 
ramarna skapar således hinder då man väljer att decimera elevhälsan till en centralt 
placerad organisation, medan man å andra sidan kan se de resursrelaterade ramarna som 
en möjlighet att var nära den lokala elevhälsan, där man valt att satsa på tillgången till 
personalen i elevhälsoteamen på skolan (Milerad & Lindgren 2014, Ramberg 2015, 
Lansheim, 2010, Lundgren 1985, Imsen, 1999). 
Den centrala elevhälsan har en tydlig dokumentationskultur, men kritiserar sig själva i 
sin dokumentationskultur avseende till exempel återkoppling av det som bestämts vid 
möten och vem som ska göra vad och så vidare. I den lokala elevhälsan organiseras det 
operativa elevhälsoarbetet direkt på skolan, vilket inneburit väl utvecklad 
dokumentation med en lokal elevhälsoplan, där man tittar på gemensamma behov i 
nuläge och för önskat läge, samt skapat en mötesstruktur med tydlighet på innehåll. 
Detta arbete genererar möjlighet att ständigt vara inne i och jobba med det systematiska 
kvalitetsarbetet (Törnsén, 2013, Guvå, 2010).  
 
Denna tydliga process, som vi såg i den lokala elevhälsan, men som ska genomsyra allt 
elevhälsoarbete skapar en känsla av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet 
menar Partanen (2012). Vidare menar han att i skolans elevhälsoarbete ska väl 
förankrade och uttalade förhållningssätt gälla, för att det skapar delaktighet, känsla av 
trygghet, meningsfullhet och inflytande för dem som elevhälsoarbetet ytterst berör, 
nämligen eleverna. 

7.1.1 SAMVERKAN MELLAN PROFESSIONER 

Samverkan mellan professionerna kan vara avgörande för vilken kunskap som 
produceras och eller vilken mening som skapas i arbetet med elevhälsofrågor (Hjörne & 
Säljö, 2013). I organisationen ser man hur viktigt det är att elevhälsans möten är 
organiserade, så att samverkan mellan professionerna är möjliga. Partanen (2012) och 
Thornberg (2010) belyser vikten av ledarskapets betydelse för samverkan. De menar att 
rektors ledarskap inte kan frikopplas från mötesformerna i elevhälsoteamet.  
  
I den centrala elevhälsan menade samstämmigt de olika professionerna att man måste ha 
en tydlighet från förvaltningen, för att elevhälsoarbetet ska kunna förankras och spridas 
till alla rektorer. Detta arbete är avhängt av att det inte byts rektorer för ofta, det vill 
säga, att det finns en kontinuitet i personalarbetet. Likaså den lokala elevhälsan talade 
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om vikten av rektorns “mandat” för att kunna förankra modeller i elevhälsoarbete i form 
av förändrade mötesforum och att det fanns tid avsatt för förändring. Jakobsson & 
Lundgren (2013) belyser detta “mandat” genom att styrning, struktur och samsyn finns i 
elevhälsoarbetet och menar att dessa punkter är avgörande för att samverkan ska bli 
möjlig. I den lokala elevhälsan liksom den centrala betonade personalen vikten av 
ledare som vågar vara normbrytande och vågar stå upp för sin personal. Hargreaves & 
Fink (2008) skriver att ledare måste vara modiga att försvara syften och stå upp mot 
byråkratiska nycker och ombytliga organisatoriska åtgärder.  
  
Intentionerna om samverkan finns i både den lokala och centrala elevhälsan, men 
faktorerna ser alltså olika ut. Dessa faktorer som vi fann var dels olika 
anställningsformer, det vill säga, semester och/eller ferietjänst, men även att man befann 
sig på olika skolor vid olika tidpunkter. Just denna faktor gällde främst den centrala 
elevhälsan. En annan intressant faktor vi fann var spänningsfältet mellan domäner, det 
vill säga den domänkonflikt som kan uppstå när professioner konkurrerar om hur 
problem som uppstår ska tolkas (Hylander 2011, Partanen, 2012). Båda 
elevhälsoteamen menar att det ibland, inte alltid, men ibland kan finnas låg 
överenskommelse mellan föreställningar om hur uppdragen inom elevhälsan ser ut. 
  
Tydlighet mellan vad tvärprofessionell samverkan innebär är viktig. Syftet med denna 
samverkan är att “olika perspektiv tydliggörs, bryts mot varandra och används som 
förklaringsgrund till de problem som elevhälsan möter (Hylander, 2011, s. 56). Här 
menar den lokala elevhälsan att då möten sker på regelbunden basis möjliggör att 
samverkan kan starta i ett tidigt skede, vilket kan underlätta det förebyggande arbetet. 
Vidare indikerar resultatet att samverkan fungerar inte alltid på skolorna i den centrala 
elevhälsan. Frågan är hur man kan samverka rent organisatoriskt när man inte alltid 
finns på plats. Samverkan ger förutsättningar för att minska spänningsfältet mellan 
övrig personal då man har en tydlighet och förståelse för varandras uppdrag (Partanen, 
2012, Hjörne & Säljö, 2013).  
 
 
Samverkan kan ses både ur en organisatorisk ramfaktor, då kommunerna som tidigare 
nämnts, valt att förlägga elevhälsan centralt eller lokalt. Dels handlar det också om 
resursrelaterade ramfaktorer. Man väljer att satsa på att man kan mötas nära, 
processinriktat i det operativa arbetet eller det omvända man väljer att förlägga 
elevhälsan långt från processerna. Resultat med en central organisation visar på längre 
tid mellan återkoppling och lång beslutsväg i dokumentation. Samverkan och 
möjligheten till samsyn genom de administrativa ramarna påverkar också möjligheten 
till att nå till önskad konsensus i elevhälsoarbetet. I resultatdelen betonar den centrala 
elevhälsan att samverkan dem emellan i teamet finns när de träffas, medan de inte alltid 
kan använda sig av den samverkan ute på skolorna då de har olika uppdrag. Den lokala 
elevhälsan menar att styrkan ligger i det tvärprofessionella synsättet att möta elever 
dagligen och genom detta borde resonemanget om känslan av sammanhang, KASAM 
stärkas. 
 
7.1.2 HÄLSOFRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE 

Resultatdelen visar på en medvetenhet kring att det hälsofrämjande och förebyggande 
arbetet på skolan är viktigt och att det ska och bör finnas ett gemensamt arbete kring hur 
detta arbete ska implementeras. Eftersom det i elevhälsans personal ska finnas tillgång 
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till olika professioner som kan tillgodose elevernas behov av medicinska, psykologiska, 
psykosociala och specialpedagogiska insatser (SFS 2010:800, § 2, kap. 25, SOU 
2000:19). Resultatet visar att samverkan, tydlig mötesstruktur och att elevhälsoarbetet 
måste få ta tid. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet handlar också i stor 
utsträckning om att röra sig ute bland lärmiljöerna och i resultatdelen ser vi hur 
elevhälsans personal betonar vikten av att se hela eleven och inte bara dennes problem 
utan även stärka det som fungerar. Personalen jobbar med en helhets-bild tillsammans 
för att kunna förstå och se helheten hos eleverna. De båda teamen betonar hur viktig del, 
i det hälsofrämjandet och förebyggandet arbetet, som tanken om inkludering är. 
  
I det lokala elevhälsoteamet samverkar man mellan professionerna och har getts ett 
tydligt uppdrag och mandat från styrande rektor. Detta gör att man kan synliggöra de 
processer som ligger till grund för måluppfyllelsen hos eleverna. Man kan naturligt 
skapa relationer med både personal och elever och man analyserar ständigt sina 
mötesmodeller och dess struktur. Dessa relationer utgörs av elevrelaterade ramar. 
Arbetet blir dynamiskt och man har uppsatt tydliga mål för sin verksamhet, de 
organisatoriska ramarna. Detta skulle i enlighet med ramfaktorteorin och i förhållande 
till KASAM utgöra en viktig faktor där man genom ett tydligt ledarskap involverar all 
personal och elevhälsans olika yrkesprofessioner genom delaktighet och möjlighet till 
tid och reflektion för att nå ett förebyggande och hälsofrämjande arbete (Antonovsky, 
1987, Lundgren, 1985). 
 
En skola för alla ska vara likvärdig och med detta menas ju inte att utbildningen ska 
utformas på samma sätt för alla barn (Gustafsson, 2009, Partanen, 2012, SFS 2010:800). 
Respondenterna menar att mycket av kärnan i elevhälsans uppdrag ligger i att hantera 
denna fina balansgång mellan att få rektorer och för den delen pedagogerna ute på 
skolorna att förstå att inkludering tar sin utgångspunkt i att barn/elever ska få sin 
undervisning i sammanhållna grupper. Det betyder att de inte ska gruppindelas efter 
förutsättningar att lära. Denna medvetenhet att extra stöd inte per automatik innebär 
undervisning i särskild undervisningsgrupp, den medvetenheten har inte alla rektorer 
menar teamen. Skolorna tror att man kan kräva av till exempel 
specialpedagog/speciallärare att lösa detta eller som en av respondenterna uttryckte 
“svinga sitt trollspö” för att lösa problem genom att kanske plocka ut någon elev från 
klassrummet istället, för att hitta ett utifrånperspektiv och försöka, så långt det är 
möjligt, hitta lösningen i klassrummet.  
 

7.1.3 ELEVERS MÅLUPPFYLLELSE 

Denna rubrik utgör en slags sammanfattning av alla ovannämnda rubriker då själva 
måluppfyllelsen som eleverna förväntas uppnå under sin skoltid borde vara avgörande i 
alla samtal om och kring elever och hur dessa samtal organiseras och samverkas fram 
med ett hälsofrämjande och förebyggande mål i åtanke (SFS 2010:800, Hjörne & Säljö 
2013). I vår resultatdel kan vi tolka att den lokala elevhälsans mötesmodell har lett till 
att man arbetar mer på gruppnivå och förutsättningarna för måluppfyllelsen enligt de 
intervjuade har blivit bättre.  
 
Den lokala elevhälsan kan hålla sig nära verksamheten och genom detta ha kontinuitet 
och verka för att bibehålla modeller i diskussioner och möten i och omkring elever. När 
teamen diskuterar elever finns det alltid en risk att de, underförstått, menar elever som 
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är i behov av särskilt stöd. Här finns det återigen en skillnad i förutsättningar att tala 
kring elever beroende på om det är den lokala eller centrala elevhälsan. Vi upplevde att i 
det centrala elevhälsoteamets samtal kring måluppfyllelse fokuseras just på elever i 
behov av särskilt stöd. Medan den lokala elevhälsan hade ett större fokus på 
elevhälsoteamtes arbete som hälsofrämjande och förebyggande för ALLA elevers 
måluppfyllelse. Det blir också tydligare att man trots tanken om att förlägga personalens 
kompetenser i en samlad central elevhälsa, kanske istället får längre väg till ett 
genomgående elevhälsotänk. Med detta uppstår ju också en mindre likvärdighet i 
tillgängligheten fast avsikten uppenbarligen är den motsatta (Ramberg 2015, Partanen 
2012). 
 
Teamen uttrycker samstämmigt att utan dessa faktorer som skapar känsla av 
sammanhang för eleven, det vill säga, meningsfullhet, delaktighet och begriplighet 
kommer ingen skola lyckas med att få eleverna att nå målen. Detta arbete, uttrycker 
respondenterna, börjar i en god samtalskultur, där all personal involveras på 
organisation-, grupp- och individnivå och talar om hela barnet och inte bara gör det till 
ett problem för verksamheten de organisationsrelaterade ramarna (Antonovsky, 2005, 
Antonovsky, 1987, Hjörne, 2005). Genom ett helhetsperspektiv skapas känsla av 
sammanhang, trygghet, delaktighet och meningsfullhet, vilket bidrar till en god hälsa. 
KASAM innebär begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och tillgång till dessa 
faktorer gynnar god hälsa, god lärandemiljö allt i enlighet med Antonovskys (2005) 
tankar. Dessa faktorer stämmer också väl överens med de ramfaktorer som utgör hinder 
och möjligheter i ett väl utvecklat elevhälsoarbete.  
 

 
 
Bilden ovan visar en sammanfattning av möjligheter och hinder i elevhälsoarbetet som vi uppfattade att 
respondenterna uttryckte.  
 

9 SLUTDISKUSSION 
Syftet med studien var att undersöka elevälsopersonals syn på sitt arbete och framförallt 
få ta del av deras berättelser kring sitt arbete i elevhälsan. Vi har valt att dela upp vår 
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diskussion i tre avsnitt: metoddiskussion, resultatdiskussion och förslag till vidare 
forskning.  
 

9.1 METODDISKUSSION 

Fokusgruppsintervjuer ger som vi tidigare nämnt belysning av flera respondenters 
ståndpunkt eller berättelser kring ett gemensamt ämne. Det urval vi gjorde skedde delvis 
helt slumpartat. Vi har genom eget intresse läst intressanta inlägg på till exempel sociala 
medier och facktidningar i ämnet specialpedagogik om specialpedagoger som beskrivit 
sina arbeten i elevhälsoteam. Genom detta tog vi kontakt med olika, för oss okända, 
specialpedagoger och rektorer och frågade om det kunde fråga sin personal om de skulle 
kunna tänka sig ställa upp i så kallade fokusgruppsintervjuer. Det var inte bestämt på 
förhand att vi skulle intervjua en lokal och en central elevhälsa utan det var den 
elevhälsopersonal som fanns att tillgå.  
 
Elevhälsoteamens sammansättning av elevhälsopersonal är likvärdig, men det som 
skiljer dem åt är att den centrala elevhälsan bemannar skolorna i kommunen med 
elevhälsopersonal. Specialpedagogerna, skolsköterskorna och kuratorerna arbetar på 
flera av kommunens skolor eller på fler stadier och skolläkare och skolpsykolog köps 
in. Den lokala elevhälsopersonalen däremot arbetar på en skola och i teamet ingår 
skolläkare på 65% och skolpsykolog. 
 
Vi skickade ut en intervjuguide till respondenterna, så att de kunde förbereda sig inför 
vårt samtal. Intervjufrågorna som vi tidigare nämnt var semistrukturerade, för att de 
skulle finnas utrymme till fler följdfrågor. Denna form, anser vi, lämpar sig för studiens 
syfte. Av tidsskäl har alla i elevhälsan inte kunnat delta vid intervjutillfället, men vi tror 
inte att det kan ha påverkat resultatet, men det hade varit intressant att få höra 
skolpsykologens syn på sitt arbete i elevhälsan.  
 
Intervjuguiden är indelad i olika teman elevhälsa, samverkan och hälsofrämjande och 
förebyggande arbete som sedan har legat till grund för våra teman i 
resultatredovisningen. Vi intervjuade elevhälsoteamen i fokusgrupper, lyssnade och tog 
del av en mindre grupps berättelser om ett specifikt ämne, arbetet i elevhälsan, vilket 
var väldigt intressant. Att göra fokusgruppsintervjuer är tidskrävande och det krävs att 
lyssna på deltagarna och att låta alla komma till tals, men också att se till att deltagarna 
inte svävar iväg. Den här metoden gav oss bra och intressant material, men det är en 
tidskrävande process. Vi valde att göra intervjuerna tillsammans, vilket har varit lärorikt 
och bra inte minst för att då har vi kunnat stötta varandra under samtalens gång, men det 
har också varit bra när vi transkriberat intervjuerna.Genom att vi transkriberat 
intervjuerna ordagrant och sedan läst och analyserat dessa ihop anser vi att vårt arbete 
kommer hålla hög reliabilitet. 
  
Vid första samtalet med den centrala elevhälsan märkte vi under bearbetningen att 
svaren blev samstämmiga och att de inte svävade iväg i ämnet, vilket inte ledde till 
fördjupade svar. Vi borde kanske ha arbetat fram fler följdfrågor, vilket kan ha påverkat 
resultatet något. Vid andra intervjutillfället var vi mer rutinerade, och här var 
elevhälsans personal mycket ivriga och måna om att berätta om sina erfarenheter och 
sitt arbete i elevhälsan. Den samlade informationen var svår att transkribera, men 
samtalet var berikande. Av tidsskäl transkriberade vi varsin intervju, men 
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sammanfattade samtalen tillsammans. Efter intervjuerna har vi transkriberat samtalen 
tillsammans och valt ut svar som är intressanta för vårt resultat. Som vi tidigare har 
nämnt är den här metoden mycket tidskrävande att transkribera och det kan vara svårt 
att hålla isär vem som säger vad, därför använde vi oss av god inspelningsutrustning. 
 
Studiens resultat bör belysas ur den kontext den är genomförd-en mindre studie utifrån 
en kvalitativ forskningsansats. Slumpen ledde oss till att de åtta personer som till slut 
hade möjlighet och tid att ställa upp i vårt arbete var kvinnor.Vår avsikt var att lyssna 
till deras syn på sitt elevhälsoarbete och försöka få en inblick i deras vardag. Vi vet inte 
om det faktum att det blev åtta kvinnor som blev representativa för vår studie kan ha 
påverkat resultatet i någon mening. Det är svårt att påvisa, men vi förutsätter att de 
kvinnor som jobbar i dessa team har en professionalitet som inte bör skina igenom i 
deras svar beroende på kön.Väljer man att tacka ja till att bli intervjuad, tror vi, att man 
är angelägen om ett förändringsarbete och att man upplever att det arbete man utför i sitt 
elevhälsoteam är av intresse för och av värde för någon, i detta fall vi, att ta del av.  
Samtidigt hade detta antagande såklart varit intressant att ställa emot ett scenario där 
samma åtta intervjupersoner hade varit män, och hur ett sådant resultat hade sett ut. Det 
kommer vi aldrig få svar på om inte samma studie görs om med utgångspunkten att man 
söker efter personer man intervjuar med olika kön och med likvärdiga utbildningar. 
Tanken är ändå intressant och kanske kan det faktum att skolan är ett kvinnodominerat 
yrke säga oss något om skolsystemet och vad som styr, till exempel ramfaktorer. Enligt 
SCB (2015) var 76% kvinnliga grundskollärare 2014. 
 
Vi skulle kunna sticka ut hakan och säga att i vår studie var vissa av de intervjuade 
“manhaftiga” och skulle detta i så fall ha kunnat påverka studiens resultat ytterligare. 
Kommer vi få ytterligare svar på våra frågeställningar om vi frågar vidare. Det kommer 
säkert skilja sig i vissa svar, men på det stora hela upplevde vi de intervjuade vara 
samstämmiga, inom sitt team, om vilka faktorer som påverkar möjligheten till att arbeta 
förebyggande och hälsofrämjande. Bland annat genom mötens innehåll och möjlighet 
till samverkan och tid som avsetts för elevhälsoarbetet. 
 
9.1.1 RESULTATDISKUSSION 

Nu så här i stundens eftertanke funderar vi på om vi har fått svar på våra frågor. Vi 
anser att vårt syfte och frågeställning blev besvarade, men att syftet fick en djupare 
innebörd, då vi förstått hur viktig närheten till elevhälsans personal är, liksom det 
faktum att förändringar tar tid och att denna process som finns i elevhälsans arbete 
måste få ta tid. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är ett långsiktigt arbete 
vars möjligheter styrs av flera faktorer och processer och i denna process finns olika 
vägar att gå enligt våra respondenters svar.  
 
Det lokala elevhälsoteamet berättade att de har utvecklat sitt operativa elevhälsoarbete 
på skolan. Då de avsatt tid och har en öppen och tydlig mötesstruktur menade de, att det 
har stärkt det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Detta genom att det finns en 
medvetenhet, kontinuitet och att arbetet med det hälsofrämjande och förebyggande 
arbetet hålls i och följs upp. Dessutom betonade det lokala teamet vikten av att stärka 
det som fungerar på skolan. Detta i avseende att stärka det kollegiala lärandet och 
känslan av sammanhang. 
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Det centrala elevhälsoteamet svarade att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet 
ser olika ut, men att elevhälsan arbetar för att lyfta det salutogena och de påpekar att 
styrkan hos dem är att de utnyttjar de olika perspektiven i sina professioner. En nackdel 
som vi kan tycka är att teamets personal är på flera skolor och att varje skolas rektor 
lyfter och driver olika frågor, men det beror också på vilken ålder eleverna har samt 
vilka bekymmer som finns på respektive skola. 
 
Elevhälsoteamens sammansättning av personal är likvärdig. I den lokala elevhälsan 
finns specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, rektor, skolläkare och psykolog som 
vi tidigare nämnt. I den centrala elevhälsan finns skolkuratorer, skolsköterskor, 
specialpedagoger och verksamhetschef och den bemannar de olika lokala 
elevhälsoteamen på skolor i kommunen.  
 
Rektorerna har till uppgift att organisera arbetet i elevhälsan, till exempel prioritera tid 
till det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, tydliggöra elevhälsans 
ansvarsområden och hur kompetenserna i elevhälsan tas tillvara. I Lgr 11 står det tydligt 
att rektor ska agera som pedagogisk ledare, vilket innebär att också vara en pedagogisk 
ledare för elevhälsan. För att lyckas med det gemensamma uppdraget att stödja elevers 
kunskap och sociala utveckling krävs ett gott samarbete elevhälsa och rektor emellan 
(Skolverket, 2009). 
 
I den centrala elevhälsan framkom det i våra resultat att elevhälsan upplevde att de 
arbetade med det hälsofrämjande och förebyggande arbetet hela tiden genom 
hälsosamtal, närvaroarbetet, att kartlägga elever och bra rutiner kring överlämningar. 
Medan man i den lokala elevhälsan betonade vikten av att arbetet är dynamiskt och att 
de finns närvarande i det operativa arbetet. Vi tycker oss kunna skönja att möjligheterna 
att jobba förebyggande och hälsofrämjande är avhängt av hur nära teamen befinner sig 
till verksamheten, liksom att det ges tid till detta arbete. Likaså tycker vi oss förstå att 
rektorer har en viktig roll för att leda detta arbete.  
 
Elevhälsans personal upplever att mötena är viktiga för samverkan. Det lokala 
elevhälsoteamet sade sig ha hittat en mötesstruktur som främjar möjligheten till 
samverkan genom en tydlig, öppen och dynamisk möteskultur. 
 
Det centrala teamet har lagt ner mycket tid på att bygga in rutiner på de skolor de 
arbetar mot, som att finnas på plats samma dag, för att kunna mötas och diskutera med 
varandra. Dessutom påpekade de att det är viktigt att alla är med vid elevhälsans möten 
vilket ibland försvåras av olika anställningsvillkor.  
I samtalen förstår vi meningen av att arbeta tillsammans i ett team, utan hierarkisk 
prestige,för att få transparence i diskussionerna kring problemet då elevhälsopersonalen 
betonar att allas perspektiv är viktiga. Ordet multiversum, där ditt sätt att se på saken 
och mitt sätt att se på saken, tillsammans bildar ytterligare en pusselbit i det kollegiala 
lärandet. Genom att ta tillvara på de olika kompetenserna i teamet och analysera och 
reflektera tillsammans ökar förståelsen och i det sker ett lärande. Det lokala teamet 
menade att det är en förutsättning i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Med 
utgångspunkt i resultatet märkte vi att svaren från respondenterna överlappade varandra. 
Antagligen beror detta på att begreppen går in i vartannat. Till exempel förenas det 
systematiska kvalitetsarbetet med dokumentation, liksom med det hälsofrämjande och 
förebyggande arbetet. 
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Slutligen tänker vi vart kunskapstänkandet fört oss. Vi har förstått hur viktig elevhälsan 
är i skolans verksamhet. Resultatet indikerar att tiden som avsätts för elevhälsoarbetet är 
avgörande, liksom att de som jobbar på en skola känner en känsla av sammanhang med 
elevhälsoteamet, så man förstår varandras arbeten och samverkar tillsammans. Till ett 
sådant arbete krävs att det avsätts tid för utvecklande av bland annat mötesmodeller och 
att det finns en rektor/ledare som har kunskap att driva detta arbete vidare.  
 
Partanen (2012) nämner att många kommuner har en central elevhälsa för att öka 
kompetensen och den utnyttjas då på ett bättre sätt. Samtidigt menar han att en lokal 
elevhälsa ger närhet till eleverna och pedagogerna, vilket gör att problemen upptäcks 
tidigare. Vilket som är bäst är svårt att säga, men det är många parametrar som man 
måste se över till exempel vilka ekonomiska förutsättningar en kommun har. För att 
utveckla skolarbetet är det av vikt att skolorna har tydliga mål med elevhälsoarbetet som 
är integrerade med skolans kunskapsmål och sociala mål (Skolverket, 2012, s. 22). 
 
Vi valde ju tidigt att förhålla oss till KASAM. Fem bokstäver som uttrycker Känsla av 
sammanhang. Inte speciellt uppseendeväckande egentligen att dessa ord har en stor 
betydelse i varje människas liv och att elevhälsans arbete i mångt och mycket handlar 
om att finna vägar för att uppfylla dessa ord. Det som kanske är mer avgörande för 
konklusionen av vårt arbete är hur man använder sig av möjligheten att mötas i skolan. 
Mötet får avgörande betydelse för allt förändringsarbete. Möten för mötenas skull är 
inte en hållbar lösning. Däremot möten för mötens skull, det vill säga att möta varandra, 
i vardagssituationer, utan krav på dokumentation och prestige, det tycks vara viktigt för 
förändring. 
 
Utifrån ramfaktorteorin som är en utgångspunkt för att klargöra varför 
utbildningsmönsterhar en tendens att motstå försök till förändring kan man utifrån till 
modellen; ramar - process - resultat se att arbetet i elevhälsan påverkas (Lundgren 
1985). Ramar kan skapa möjligheter men även hinder. 
 
Det måste finnas arbetssätt och mötesmodeller som fungerar samt att elevhälsans 
framgång ligger i förståelsen att det handlar inte bara om att göra, utan lika mycket om 
att lära. Det lokala teamet uttrycker hur elevhälsan tidigare var sista steget i en process 
där arbetet kring elever i behov av särskilt stöd var stort, men idag har det organiserats 
fram så att det steget, det vill säga mötet med elevhälsoteamet, är den första kontakten. 
Genom detta arbete menar elevhälsopersonalen att de fått möjligheter att påverka sitt 
arbete som främjar hälsa och förebygger ohälsa. 
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10 VIDARE FORSKNING 
Elevhälsa har funnits länge men har haft olika uppgifter. Från början handlade 
elevvården om omvårdnad och idag är elevhälsa ett nytt begrepp i skollagen. Vi har 
intervjuat både en central och en lokal elevhälsa och funnit att de är organiserade på 
olika sätt av olika skäl. Av resultatet förstår vi att närheten till elevhälsa har betydelse, 
men å andra sidan att i en central elevhälsa finns tillgång till olika kompetenser som 
kanske inte skolorna alltid har tillgång till. Vi tycker att det vore intressant att göra en 
etnologisk forskningsstudie där man får följa ett elevhälsoteam över tid. Det vore 
mycket intressant att få ta del av processer som uppstår, när man försöker sjösätta 
elevhälsoplaner och hur driver man ett sådant skolutvecklingsuppdrag framåt. Samtidigt 
vore det intressant att få elevernas röst i elevhälsoarbetet. Hur möter de elevhälsan och 
hur upplever de detta möte? En annan intressant studie vore även att knyta an 
samverkansprocesser med aktörer utanför elevhälsan som ändå är avgörande för skolans 
arbete som socialtjänsten, BUP och polis. 
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12 BILAGA 1  MISSIVBREV 160419 
Hej! 
  
Vi heter Mirja Bjuhr och Lena Johansson och läser på Specialpedagogprogrammet vid 
Linnéuniversitet i Växjö. Vi är nu inne på vår sista termin och ska snart påbörja vårt 
självständiga arbete och har valt att undersöka undersöka elevhälsopersonalens syn på 
sitt arbete i elevhälsan. 
 
 
Vi är mitt uppe i arbetet att fördjupa oss i litteratur och forskning kring det aktuella 
ämnet, men har också för avsikt att ta hjälp av verksam personal som ingår i elevhälsan 
genom intervjuer. Därmed vill vi intervjua dig som har kunskap, utbildning och 
erfarenhet som är värdefull för oss och vårt arbete. Den enskilda intervjun kommer ta ca 
en timma och du kommer att få möjlighet att ta del av frågorna innan intervjun. Om det 
finns möjlighet till att intervjua i grupp, fokusgrupp, så vore det jättebra. Vi hoppas att 
du känner att du har möjlighet att delta. 
  
Vid intervjun kommer vi ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja kan du när som helst 
avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas 
konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål. 
  
 
Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss för mer 
information. 
  
Hoppas vi ses! 
  
Med Vänliga Hälsningar 
  
  
Lena Johanssonjagarspecialpedag1@gmail.comXXXXXX 
Mirja Bjuhrmirja.mirja.bjuhr@gmail.comXXXXXX 
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13 BILAGA 2  IINTERJUVGUIDE 
Kort presentation, namn, yrke, hur länge ni arbetat på skolan… 
 
 
Elevhälsa 
Vilka är elevhälsan? Varför? 
Hur ser innehållet ut på EHT? Vilka frågor lyfts? Varför? 
Hur lyfts frågorna?Hur mycket av arbetstiden går åt i möten? Generellt arbete? 
Individuellt riktat arbete? Vem håller i mötena? Vilka är med på EHT-mötena? Hur ofta 
träffas ni? 
Vad är dokumentation? På vilket sätt är dokumentation viktig? Hur och när följer man 
upp mötena? Vad är systematiskt kvalitétsarbete? Hur gör ni? 
  
Samverkan 
På vilket sätt utnyttjas de olika kompetenserna i teamet? På vilket sätt är det bra att 
teamet har olika kompetenser? 
  
Vad är samverkan? Hur synliggörs samverkan? Är den en framgångsfaktor till att 
eleverna når sina mål? Hur känner du att ditt uppdrag synliggörs i skolans arbete? Hur 
ser samarbetet ut med lärarna, föräldrar och elever? 
  
Vilken kontakt har elevhälsan med lärmiljöerna? Hur? Varför? 
På vilket sätt är det viktigt? Hur kan elevhälsoarbetet stärkas och nå ut i alla miljöer? 
  
Hälsofrämjande arbetet 
Finns det några framgångsfaktorer till ett hälsofrämjande arbetet? Vilka i så fall? 
Vad är ett hälsofrämjande arbete? (fråga var och en) 
Vad är förebyggande och åtgärdande arbete? 
Hur organiserar elevhälsan fram det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, 
åtgärdande uppdraget? 
  

 


