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Studien syftar till att belysa elevhälsans upplevelser kring sitt uppdrag att 
förebygga skolmisslyckande hos ungdomar samt att analysera vilka 
faktorer som verkar skyddande för unga i riskzon. De metodologiska 
utgångspunkterna som ligger till grund för studien är en fenomenologisk 
kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Studien har analyserats 
utifrån Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell, vilken 
beskriver hur individen samverkar och utvecklas på mikro-, meso-, exo- 
och makrosystemet. Studien visar att det elevhälsan ser som mest adekvat 
för att gymnasieelever ska lyckas i skolan är goda relationer, både till 
skolpersonal men även till föräldrar och vänner, samt att de elever som har 
mycket frånvaro får det stöd som är lämpligt. Elevhälsan lyfter fram att  
gott samarbete inom och utanför skolan är ett måste för att fånga upp 
elever i riskzon. En av våra pedagogiska implikationer är att elevhälsan 
ska utveckla förmågan att se den enskilda eleven och utveckla en 
förståelse för hur de olika systemen integrerar med individen för att på så 
sätt kunna främja skolframgångar. 
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1 Inledning 
 
Skolan är den arena där dagens ungdomar spenderar stora delar av sin vakna tid. För de  
flesta elever är skolan något positivt, trivsamt och lärorikt. De flesta elever når 
utbildningsmålen och skolgången flyter på utan några större svårigheter. Idag ökar dock 
antalet elever som inte klarar målen och som inte ser skolan som något positivt och 
trivsamt. Detta kan bero på diverse olika faktorer, bland annat brist på meningsfullhet, 
otillräckligt stöd  i hemmet eller skolan, avsaknad av kamrater samt fysisk eller psykisk 
ohälsa. Statistik visar att cirka 13 % av eleverna som slutar årskurs nio saknar 
gymnasiebehörighet och att cirka 25 % av eleverna inte når målen för gymnasiet 
(PlugInnovation, 2017). Att nå utbildningsmålen och klara skolan är ett starkt skyddsnät 
mot senare problematik i livet, vilket reducerar riskerna markant för att utveckla ohälsa, 
missbruk, kriminalitet eller att hamna i ett socialt utanförskap (Socialstyrelsen, 2017). 
Skolan kan ses både som en skyddsfaktor för eleverna men även som en riskfaktor, 
framförallt gällande den psykiska hälsan hos ungdomarna. Att misslyckas i skolan kan 
leda till en låg självkänsla och psykisk ohälsa hos eleverna. Socialstyrelsen (2017) 
beskriver att man kan se ett samband mellan ungdomarnas mående och deras 
skolresultat. God fysisk eller psykisk hälsa resulterar mer ofta i goda resultat medan 
dåliga prestationer kan förvärra elevernas hälsa.  
 
1.1 Pedagogiskt perspektiv  
 
Ekberg (2010) beskriver att skolan genomsyras av dagliga pedagogiska möten och 
relationer. Det är en ständigt pågående interaktion mellan elever och skolpersonal. 
Denna ömsesidiga påverkan har betydande relevans för elevernas möjlighet till 
utveckling och lärande (a.a). Som en del i det förebyggande arbetet kring ungdomars 
välmående och skolframgångar arbetar elevhälsan med att  identifiera och stärka unga 
som befinner sig i riskzon på gymnasiet. Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv är 
medvetenhet om risk- och skyddsfaktorer ett adekvat sätt att arbeta med elevernas 
problematik i skolan, både vad gäller preventionsarbete men även i det vardagliga 
arbetet.  
 
Cirka 10% av eleverna som går i gymnasieskolan fullföljer inte sina studier, vilket kan 
resultera i att de elever hamnar i utanförskap och får stora problem att senare orientera 
sig på arbetsmarknaden. Då utbildning är en avgörande faktor för hur elever aktivt 
deltar i samhället i vuxen ålder är det viktigt att motverka studieavbrott och 
skolmisslyckanden genom förebyggande arbete. Individuella riskfaktorer i skolan kan 
vara frånvaro, låga eller inga betyg, låg motivation, negativa kompisrelationer och låg 
självkänsla. För samhället innebär det stora kostnader då en elev på grund av sitt 
skolmisslyckande, riskerar att hamna i utanförskap och inte klarar av att söka arbete 
eller börjar bruka narkotika eller vistas i kriminella kretsar. Detta utanförskap beräknas 
kosta samhället från 15 till 50 miljoner svenska kronor per individ under en livstid 
(PlugInnovation, 2017). 
 
Vårt intresse för skolan som risk- respektive skyddsfaktor är den huvudsakliga orsaken 
till studiens uppkomst.  I vår utbildning Pedagogik med inriktning på ungdoms- och 
missbruksvård har vi fått kunskaper om unga i riskzon och att skolmisslyckande kan 
vara en stor inkörsport för senare problematik i livet. Redan i början på 90-talet 
presenterade Hawkins, Catalano och Miller (1992) en studie kring uppkomsten av risk- 
och skyddsfaktorer och hur man bör arbeta i förebyggande syfte med de elever som är i 
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riskzon för att hamna i utanförskap och missbruk. Skolmisslyckande kan ses som ett 
ytterst komplext problem, krävs därför unika lösningar och idéer. Alla individer är 
unika och inget problem är det andra likt. Ska skolmisslyckande ses ur ett individuellt 
perspektiv där ungdomen själv bär huvudansvaret eller ska det ses som ett misslyckande 
från skolans håll? Vi vill med denna studie undersöka elevhälsans roll att arbeta 
preventivt för att förebygga skolmisslyckande hos elever på gymnasiet. Vi ställer oss 
frågande till hur elevhälsan i dagens gymnasieskola arbetar för att förebygga 
skolmisslyckande och få ungdomar att lyckas i framtiden. 
 
 
1.2 Definition av begrepp  
 
Förklaringar av begrepp som är relevanta för studien presenteras nedan i alfabetisk 
ordning.  
 
Evidensbaserad praktik 
Evidensbaserad praktik (EBP) som metod och förhållningssätt  syftar till att individens 
(eller i detta fallet elevens) bästa alltid ska vara i centrum och att praktikerns arbete 
(elevhälsan) professionaliseras. Inom den evidensbaserade praktiken talar man om tre 
olika källor för att  EBP ska gälla. Dessa källor benämns i denna studien för 
forskningen, elevhälsan och eleven. Den första källan, forskningen,  handlar om att de 
metoder man brukar inom skolan, ska visa sig vara effektiva i studier.  Den andra 
källan, elevhälsan, syftar till  integration av den kunskap man fått till sig i anknytningen 
med andra människor, tillsammans med elevhälsans värderingar och erfarenheter. Den 
tredje källan, eleven,  karakteriseras av att metod eller insats sammanförs utifrån  
gemensam kännedom om eleven där elevhälsans förmåga och upplevelser har en viss 
inverkan (Oscarsson, 2009).  
 
Offentlighets- och sekretesslagen  
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) innehåller föreskrifter om myndigheters 
hantering vid utlämnande, registrering och annan handläggning av allmänna 
dokument.  Lagen innefattar även bestämmelser gällande förbud mot att utlämna 
allmänna handlingar samt tystnadsplikt mot den allmänna verksamheten. Detta gäller 
bestämmelser gentemot förbud att avslöja uppgifter, både muntligt, skriftligt eller på 
något annat avseende.   
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2 Bakgrund  
För att förstå studiens syfte och målsättning kommer det presenteras en beskrivning av 
hur skolan förr i tiden var organiserad, följt av en beskrivning om skolan idag, där  
elevhälsans sätt att arbeta preventivt för alla elever i skolan skildras. Vidare presenteras 
statistik för gymnasieskolan samt de faktorer som kan ha betydelse för utvecklingen av 
skolframgångar för unga i riskzon.  
 
2.1 Historia om skolan  
 
Under 1800-talets Europa växte skolan fram och inrättades i Sverige år 1842 under 
beteckningen folkskola. Förhållandena i skolan var starkt religiösa, auktoritära och fasta 
i sin struktur. Den elev som ej nådde upp till lärarens förväntningar straffades eller 
reglerades. Från folkskola kunde eleven sedan under olika perioder välja att söka till 
realskola, vilket fanns från en sexårig till en treårig linje. Efter realskolan kunde eleven 
välja att gå antingen en fyraårig gymnasieutbildning eller en treårig. När realskolan 
upphävdes på 1970-talet och skolplikten infördes innebar det en stor 
samhällsförändring. Innan dess var skolan en plats där eliten hörde hemma men i och 
med skolplikten kom skolan att innefatta alla barn och ungdomar i samhället (Hjörne & 
Säljö, 2013).   
 
Elevvården, vilket var dåtidens elevhälsa, växte fram genom mentalhygienrörelsen som 
skapades efter andra världskriget. Rörelsens syfte var att förebygga skolsvårigheter och 
psykiska sjukdomar genom en läkepedagogisk modell. Tankegångarna skapades dels 
genom barnets avvikande utveckling men också utifrån personlighet, mognad, 
intelligens och prestation. Förutom B-klasser och hjälpklasser så ledde utvecklingen till 
att nya undervisningsklasser skapades. Elever som inte ansågs tillhöra någon av dessa 
ovan nämnda klasser kunde bland annat placeras i en ”psykopatklass”, i en klass för 
”temperamentsdefekta” eller i en klass för ”ordblinda”. Segregationens syfte var att 
underlätta för ”normalklassen” genom att sålla bort de elever som hade skolsvårigheter 
till en gemensam klass där deras specifika behov kunde tillgodoses (Hjörne & Säljö, 
2013). 
 
Hylander (2011) påpekar i sin forskningsrapport, att det i skollagen gällande förskolan, 
grundskolan och gymnasiet ska finnas en elevhälsa omfattande medicinska-, 
psykologiska-, psykosocial samt specialpedagogiska insatser och professioner. 
Skolsköterskor och skolläkare har varit en del av den svenska skolan sedan slutet av 
1800-talet och utgjorde det som brukar benämnas skolhälsovård. Kuratorer och 
psykologer tillkom på 50-talet och fungerade som den särskilda elevvården. I slutet på 
80-talet kom som tillägg också specialpedagogerna (a.a). I samband med den nya 
skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2011 samlades elevvården, de 
specialpedagogiska insatserna samt den särskilda elevvården till en och samma 
elevhälsa för att möjliggöra bästa tänkbara samarbete för elevernas skolframgångar 
(Socialstyrelsen, 2017). 
 
2.2 Dagens skola  
 
Skolans uppdrag är idag att tillsammans med elevhälsan främja alla elevers lärande och 
utveckling.  Skolan ska utformas så att alla elevers rättigheter, lika värde, integritet samt 
frihet bevaras. De som arbetar och verkar inom skolan ska främja detta och aktivt arbeta 
utifrån en helhetsperspektiv kring barnet och dess behov (Skollagen 2010:800). Skolan 
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är till för att skydda elever mot bland annat skolmisslyckanden, beteendeproblem och 
skolfrånvaro samt ge signifikant stöd från professionella genom trygghet och god 
arbetsmiljö. De professionellas roll i skolan är bland annat, att i förebyggande avsikt 
tillgodose eleverna med en adekvat undervisning av bland annat droger och dess 
påverkan samt hur man påverkas av stress (Skolverket, 2016). 
 
I Sverige innefattas barn och ungdomar av skolplikt, vilket betyder att de enligt lag 
måste gå i skolan från klass ett till klass nio. På gymnasienivå däremot råder frivillighet 
och eget ansvar för eleverna. Gymnasiets läroplan ställer många krav på eleven och 
beskriver bland annat det individuellt livslånga lärandet men också förmågan att kunna 
utveckla initiativförmåga, ansvarstänkande och personligt ställningstagande. Eleven ska 
även på gymnasienivå utveckla en allsidig förståelse för samhällets komplexitet och 
snabbt växande informationsflöde (Skollagen 2010:800).  
 
2.3 Elevhälsa 
 
Elevhälsan vilar på vetenskaplig grund samt beprövad erfarenhet, vilket i praktiken 
innebär att all undervisning och arbetsmetoder bör vara forskningsbaserad. Genom att 
elevhälsan systematiskt och medvetet använder sig utav evidensbaserad praktik, 
framhävs både de professionellas expertis och den enskilda elevens situation 
tillsammans med bästa tillgängliga forskning ( Socialstyrelsen, 2017).  
 
Elevhälsans grundstenar baseras på ett hälsofrämjande och salutogent synsätt, vilket 
innebär att elevhälsan arbetar kring att stärka det sociala samt ta tillvara på de 
skyddande faktorerna som eleven har. Genom det hälsofrämjande förhållningssättet är 
elevhälsans ambition att stärka, identifiera och ta hänsyn till elevernas egna resurser 
(Socialstyrlesen, 2017). Skolungdomar ska genom elevhälsan ha tillgång till skolläkare, 
skolsköterska, psykolog, kurator samt rektor och berörda lärare som alla samverkar för 
att tillgodose elevens mående. I elevhälsans roll ingår det även att komplettera lärarna i 
skolans pedagogiska uppdrag. Elevhälsans preventiva arbete består av bland annat av att 
identifiera de riskbeteenden eller riskfaktorer som kan påverka elevens lärande negativt 
(Skolinspektionen, 2015). Arbetet med att reducera ohälsa bland eleverna får ofta stå 
tillbaka. Ambitionen är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande men i praktiken 
ligger fokus på att åtgärda den problematik som uppstår (Törnsén, 2014).  
 
Skolmisslyckanden på samhällssnivå (sett ur ett systemperspektiv) bland elever 
uppkommer när skolan inte kan erbjuda eleverna den adekvata utbildningen som på sikt 
främjar deras lärande. På skolnivå (gruppnivå) kan skolmisslyckande kännetecknas av 
att skolan inte har möjlighet att erbjuda eleven en god lärmiljö och en rättvis utbildning 
för att eleven efter sin egen förmåga ska uppnå målen. Ur ett individperspektiv kan 
skolmisslyckanden ses som en förlängning av att eleven inte klarar av kunskapskraven 
och den basnivå som skolan kräver (OECD, 2012).  
 
I en rapport framtagen av Skolinspektionen, gjord på cirka 3000 elever framkommer det 
att merparten av eleverna känner att de någon gång upplevt psykisk ohälsa i form av 
stress, otrygghet eller oro. Ungefär 50% av eleverna uppger att de har psykiska problem 
samt att de inte är medvetna om elevhälsans funktion. Rapporten visar även att 
elevhälsan inte arbetar på ett sådant vis att eleverna känner stöd i skolan, både vad gäller 
psykisk eller fysisk ohälsa men också i det förebyggande arbetet. I rapporten 
framkommer det att elevhälsan är otillräcklig, både gällande det förebyggande arbetet 
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och de hälsofrämjande aktiviteter, och att de flesta sådana förebyggande arbeten och 
aktiviteter leds av  undervisande lärare (Skolinspektionen, 2015).  
 
2.3.1 Elevhälsans sammanfattande uppdrag 
 
Publikationen Vägledning för elevhälsan, publicerad av Socialstyrelsen (2017)  är en 
gemensam vägledning för hela elevhälsan, som beskriver hur arbete kan utformas och 
appliceras. Syftet med publikationen är att stärka och bidra till utvecklingen av en 
likvärdig elevhälsa i hela Sverige.  
    
Elevhälsans sammanfattade uppdrag enligt Socialstyrelsen (2017) är att arbeta 
förebyggande genom att förhindra inlärningssvårigheter och ohälsa, samt att underhålla 
goda miljöer för hälsa, utveckling och lärande. I elevhälsans arbete ingår det 
individuella arbetsuppgifter, i form av stöd till elever för att på så sätt bidra till 
utbildningens kunskapsmål och att skapa möjligheter för hälsa, utveckling och lärande. 
Elevhälsan bör tillsammans med rektor uppmärksamma och utreda anledningen till 
vissa inlärningsproblem, observera och analysera upphovet till ohälsa samt bidra med 
initiativ och adaption till enskilda elever som är i behov av särskilt stöd och hjälp (a.a). 
  
 
2.4 Risk- och skyddsfaktorer för unga i riskzon 
 
I rapporten Vägledning för elevhälsan presenteras det att risk- och skyddsfaktorer är 
centrala begrepp att arbeta utifrån när det gäller förståelse för elevers utveckling av 
ohälsa. Rapporten beskriver ett flertal faktorer som verkar betydelsefulla för 
utvecklingen av god hälsa. Dessa är sociala och kognitiva egenskaper, såsom förmågan 
att kontrollerna sin impuls och utveckla en kreativitet. Att ha flera kamratrelationer samt 
en god känslomässig anknytning till sina föräldrar  är faktorer som bidrar till elevens 
goda hälsa. För elever som växer upp i socialt ansträngda omgivningar ses tillgången till 
minst en vuxen som en skyddande faktor mot problematik senare i livet 
(Socialstyrelsen, 2017).  
 
Enligt Andershed och Andershed (2012) kan många av de problem som uppkommer 
under skolåldern kopplas samman med risk- och skyddsfaktorer. Det är viktigt att man i 
arbetet med ungdomar arbetar kring dessa faktorer, då tidiga insatser minskar risken för 
problematik senare i livet. De mest förekommande problemen kan ses utifrån externa 
och interna problem. En riskfaktor förklaras genom en komplex händelse, egenskap, 
förhållande eller process som ökar utfallet eller risken för i detta fall ett 
skolmisslyckande. En skyddsfaktor å andra hand agerar skyddande och som en motsats 
till en eller flera riskfaktorer. Sannolikheten för att ungdomar ska utveckla problem i 
skolan minskar om skyddsfaktorerna överväger riskfaktorerna.  Enskilda faktorer i sig 
är inte av betydande art men ju fler riskfaktorer desto högre risk för fortsatta problem 
(a.a). 
 
Andershed och Andershed (2012) menar att förebyggande arbete kring risk- och 
skyddsfaktorer skall utgå utifrån risk-, behov och responsivitetsprincipen. Riskprincipen 
utgår ifrån vilka som ska omfattas av insatserna, behovsprincipen innefattar vad 
insatserna ska fokusera på och responsivitetsprincipen beskriver hur insatserna ska 
utformas. Fokus ligger på de mest centrala för ungdomen, såsom familjen och att 
ungdomen och dess familj ska kunna tillgodo se sig insatserna. Arbetet kring risk- och 
skyddsfaktorer kan ske genom identifikation och gradering av riskfaktorer och 
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skyddsfaktorer. Målet för det preventiva arbetet är att reducera riskfaktorerna och stärka 
skyddsfaktorerna (a.a.).  
 
Elevhälsans förebyggande arbete utgår därför ifrån kunskapen om uppkomsten av 
orsakerna som skapar ohälsa samt vilka miljöfaktorer som påverkar eleverna i skolan. 
Elevhälsan ska därför ta hänsyn till både familjeperspektivet och elevens sammanhang i 
skolan och samhället. Olika typer av störande situationer som kan uppstå i skolan, är 
exempelvis skadegörelse, kränkningar och stress, vilket kan påverka både elevernas och 
lärarnas arbete, men framförallt elevernas välbefinnande (Socialstyrelsen, 2017).  
 
 
3 Tidigare forskning  
I detta kapitel presenteras forskning  om hur elevhälsan vuxit fram inom den svenska 
skolan samt deras sätt att arbeta. Detta baseras på att elevhälsa som begrepp främst 
tycks figurera inom den svenska skolan. Vidare beskrivs forskningens läge kring hur 
elevhälsan kan se ut från ett internationellt perspektiv. Slutligen beskrivs vad som kan 
uppfattas som skolmisslyckande samt vilka risk- och skyddsfaktorer som har 
identifierats i tidigare forskning.  
 
3.1 Elevhälsan i Sverige  
 
Hylander (2011) redogör i sin forskning att elevhälsan delas in i fyra olika grundpelare: 
en psykosocial, en medicinsk, en organisatorisk/administrativ samt en pedagogisk 
domän. Hur arbetet inom elevhälsan ska utformas och genomföras beslutas av rektorn 
som har den avgörande och beslutsfattande rollen inom teamet.  
 
Den psykosociala domänen omfattar de sociala, psykologiska samt de omvårdande 
delarna i elevhälsans arbete. Detta betyder att det är flera aktörer som samverkar och 
arbetar inom denna domänen, vilket kan leda till diverse otydligheter och problem då 
arbetsuppgifterna kan vara svåra att åtskilja från varandra. Den medicinska domänen är 
den del av elevhälsan som är mest uttryckligt bunden till en specifik yrkesprofession, 
d.v.s. till skolläkaren och skolsköterskan. De övriga professionerna inom elevhälsan 
saknar relevant medicinsk kompetens och har därmed svårt att få ett inflytande över 
arbetet som sker inom den medicinska domänen. Den organisatoriska/administrativa 
domänen är den domän som övervägande är rektorns område, dock finns en önskan hos 
de andra professionerna att få mer delaktighet inom arbetet som sker här (Hylander, 
2011).  
 
Slutligen beskriver Hylander (2011) att den pedagogiska domänen helt klart är skolans 
huvudarena och att det är den arena som stora delar av elevhälsan önskar sig vara 
verksamma inom. Rapporten visar att samverkan mellan professionerna är adekvat och 
att det skulle gynna eleverna mer om elevhälsan rörde sig ute i korridorerna men även i 
klassrummen.  
 
3.1.1 Elevhälsan – Ett svenska fenomen?  
 
I Backlunds (2007) avhandling beskrivs det att elevhälsan som begrepp är ett svenskt 
fenomen men att det finns likvärdiga utformningar av elevhälsa sett från ett 
internationellt perspektiv. I andra nordiska länder är det bland annat lag på att skolan 
ska ha en kurator men att det kan vara privata aktörer som bedriver den verksamheten. I 
Norge fokuserar skolan på att anställa psykologer och specialpedagoger, på Island 
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inriktar man arbetet på de pedagogiska problemen som kan uppstå i skolan. På Island 
anställer skolan även socialarbetare som ska fungera som rådgivare för elever som är i 
behov av hjälp och stöd.  I USA arbetar man för eleverna i särskilda serviceenheter som 
ofta ligger utanför skolans område.  Ambitionen med dessa enheter är att utifrån ett 
utvecklingsekologiskt perspektiv arbeta för social integrering av eleverna men även med 
pedagogisk och medicinsk tillgänglighet och kunskap (a.a). 
 
 
3.2 Skolmisslyckande 
 
Orsakerna till varför inte alla elever har framgång i skolan är komplexa. Det kan bero på 
diverse faktorer, vilka samverkar på olika nivåer: individ-, klass-, skol- eller 
samhällsnivåer. Det finns konkreta samband mellan elevernas prestationer i skolan och 
deras motivation till skolframgångar. Prestationsförmågan hos eleverna påverkas också 
av en rad andra faktorer, bland annat av deras intresse för ämnet i sig, deras 
självförtroende till sin egen kapacitet, deras självkänsla samt om de upplever kontroll i 
studiesituationen (Blomgren, 2016).  
 
Harris Abadi m.fl. (2011) presenterar i sin studie att hos yngre elever så har familjen 
och samhället störst inverkan men ju äldre ungdomarna blir så ändras det och skolan 
samt kamrater kommer att vara de största påverkansfaktorerna (a.a). Något som 
Blomgren (2016) presenterar i sin studie om elevers svårfångade motivation är att 
relationen mellan lärare och elev kan påverka motivationen antingen positivt eller 
negativt och gynna eller hindra  skolprestationer. En tillitsfull relation till sin lärare är 
en utgångspunkt för elevens lärande. Det räcker inte att enbart mötas och ha en 
interaktion i undervisningsmiljön och kring dess innehåll, utan det krävs också en tillit 
och ett förtroende parterna emellan för att ett gynnsamt lärande ska ske (a.a.). 
 
Blomgren (2016) beskriver vidare i sin forskning att det eleverna själva anser 
underlättar deras motivation till att genomföra skolgången är att undervisningen som 
sker är av varierad art och att det finns en klart uttalad struktur och målsättning med 
undervisningen. De anser också att det är viktigt med möjlighet till självständighet 
under arbetsprocessen samt att den sociala atmosfären är av god kvalité och att det finns 
gott om tid och utrymme för stöd och vägledning. Blomgren (2016) fortsätter beskriva 
att det som eleverna själva upplever hämnar deras motivation och som eventuellt kan 
leda till ett skolmisslyckande är dålig omväxling i undervisningen, inte tillräckligt med 
tid för uppgifterna, en oklarhet i hur tillvägagångssätt ska användas och en bristfällig 
kompetens från läraren. Eleverna själva vet att deras egen inställning till skolan och 
undervisningen starkt påverkar deras motivation till att lyckas. Det är påtagligt att 
elevernas motivation till stor del styrs av deras egna känslor, deras föreställningar om 
framgång och misslyckande samt hur pass självsäkra de känner sig i sin egen duglighet 
(a.a). 
 
3.2.1 Hattie-rapporten  
 
Utbildningsforskaren John Hattie presenterar nationell och internationell forskning över 
faktorer som påverkar elevers lärande. Hatties (2009) omdiskuterade studie Visible 
Learning, är baserad på 800 meta-analyser av kvalitativ ansats och presenterar 138 
faktorer som anses vara av betydande vikt för elevers skolframgångar (a.a.). Meta-
analyser räknas till den högsta graden av den mest pålitliga kunskap inom 
evidensbaserad praktik, där man för samman resultaten från flertal randomiserade 
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kontrollerade studier (RCT-studier). RCT-studier innebär kortfattat att forskare 
jämför  resultat där de i sina studier slumpat en gruppering som exempelvis får en insats 
eller en sorts medicin och där den ena grupperingen får motsatsen eller inget alls 
(Oscarsson, 2009). 
 
Det främsta budskapet i Hatties (2009) studie är att undervisningskvalitén, tillsammans 
med engagerade lärare bidrar till elevers lärande. De 138 faktorerna är indelade i sex 
kategorier vilka är: undervisning, läroplan, läraren, skolan, hemmet och eleven. I 
undervisning handlar det om att få återkoppling och att läraren är tydlig i sin 
undervisning. Hattie (2009) menar att lärarens undervisningskvalité och lärarens 
förtroendefulla relation till eleven har en stor inverkan på skolframgångar. Elevens 
enskilda uppförande i klassrummet, klassens storleken och elevens självskattning  har 
en betydande roll för eleven. Även hemmet med dess familjestruktur och 
föräldrarengagemang har en inverkan för att eleven ska uppnå sina studiemål (a.a).  
 
Hattie (2009) menar att dessa faktorer inte skall ses som enskilda utan att man istället 
ska fokusera på helheten kring undervisningsprocesser och elevers skolresultat, där 
forskning om skolan, undervisning, läroplan, eleven, läraren och hemmet ska vara i 
fokus. Hattie (2009) betonar att förhållandet mellan lärare och elev ska kantas av tillit 
och förtroende. Denna typ av relation har stor relevans för att eleverna skall trivas i 
skolan och då främst för de elever som befinner sig i riskzon. När det kommer till 
klassrumsklimatet ska miljön influeras av en tillit till den egna kapaciteten och behovet 
av stöd (a.a).  
 
3.2.2 Skolfrånvaro 
 
Någonting som markant ökar risken för skolmisslyckande är skolk. Detta är något som 
Karlberg och Sundell (2004) diskuterar i sin studie som handlar om skolk hos 
grundskolans årskurs 9 elever och gymnasiets årskurs 2 elever. De menar att det finns 
två generella uppfattningar och sätt att se på varför eleverna skolkar. Det ena är att det 
beror på en protest mot att skolan är otillräcklig och inte kan tillgodose elevernas behov. 
Det andra är att skolk ses som en bristfällig social anpassning hos eleven (a.a)  
Storbritanniens motsvarighet till elevhälsa är kopplad till “Education Welfare Services”. 
Där har man sett att två tredjedelar av de anmälningar som inkommer till enheten är 
kopplad till skolfrånvaron. Storbritanniens regering betonar därför att arbetet kring att 
förbättra skolnärvaron är adekvat för att fånga upp elever i riskzon (Backlund, 2007).  
 
Karlberg och Sundell (2004)  beskriver att förklaringarna till skolk kan delas in i fyra 
olika domäner: familje-, skol-, kamrat- och individrelaterade faktorer. De 
familjerelaterade faktorerna kan bland annat bestå av missbruk inom familjen, dåliga 
relationer, stora familjer, att det är trångbott hemma, dålig inkomst, dåligt 
bostadsområde eller en mindervärdig socialgruppstillhörighet. De skolrelaterade 
faktorerna kan bestå av en bristfällig uppmuntran från lärare, ogynnsamma lektioner, 
dålig inställning hos lärarna eller uteblivna konsekvenser vid skolk. De kamrat 
relaterade faktorerna orsakas till stor del av grupptryck eller för att kamraterna inte ser 
skolarbetet som något viktigt. Skolk uppfattas ofta som en enskild och individuell 
händelse men skolk sker faktiskt i grupp i ca 80 procent av fallen. De individrelaterade 
faktorerna är starkt kopplade till en beteendeproblematik hos den unge. Det finns 
särskilda egenskaper som ständigt återkommer bland de elever som skolkar. De 
karakteriseras ofta av en sämre självkänsla, ett sämre självförtroende till sin egen 
kapacitet och de är mer lättpåverkade för att misslyckas med skolan (a.a.).  
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Slutligen menar Karlberg och Sundell (2004) att skolk inte enbart påverkar skolgången 
och den unges betyg. Förutom ett skolmisslyckande riskerar elever som ligger i riskzon 
att utveckla ett asocialt beteende, ett missbruk  eller att hamna i  kriminella kretsar.  
 
3.3 Risk- och skyddsfaktorer 
 
Enligt Hawkins, Catalano och Miller (1992) så kan risk- och skyddsfaktorer hos 
ungdomar ses ur ett individperspektiv men även identifieras inom fyra olika 
påverkningsdomäner, nämligen samhället, skolan, familjen och kamrater. Brook m.fl. 
(2014) studie visar att risk- och skyddsfaktorer båda är essentiella domäner för 
ungdomars problematik i samhället och att riskfaktorernas signifikans har breddats 
bland dagens ungdomar. Författarna hävdar att risk- och skyddsfaktorer samverkar både 
inom och utanför familjen men att riskfaktorer inte beror på en avsaknad av 
skyddsfaktorer utan snarare som en separat påverkan (a.a.).  
 
3.3.1 Samhället 
Brook m.fl. (2014) indikerar på att oavsett om man reducerar riskfaktorerna eller stärker 
skyddsfaktorerna så kommer expansionen och tillämpningen av metoder som arbetar 
riskförebyggande ge utdelning och då inte enbart i minskat drogbruk bland ungdomarna 
utan även mot skolmisslyckande, arbetslöshet och kriminalitet. Harris Abadi m.fl. 
(2011) menar att preventiva insatser borde fokusera på signifikanta miljöstrategier så 
som exempelvis att ändra samhällsnormer och att förhindra tillgång till droger. 
Forskarna menar att faktorerna måste få mer uppmärksamhet för att kunna bedriva 
förebyggande insatser på ett adekvat sätt mot ungdomar i riskzon. Myers (2013) påtalar 
i sin studie att faktorerna kan hjälpa de professionella att upptäcka ungdomar som kan 
vara i riskzon. Om faktorerna uppmärksammas genom att reducera riskfaktorer och öka 
skyddsfaktorerna, kan preventionsprogram etableras och integreras i samhället. 
 
3.3.2 Skola 
Shonkoff och Meisels (2000) beskriver vikten av att ha ett nära band med en vuxen. Om 
den personen inte kan vara en familjemedlem så kan en engagerad lärare ses som en 
skyddsfaktor. Författarna menar att vikten av en stark tillhörighet och en säker miljö ska 
prioriteras oavsett om det sker inom familjen eller i skolan. Brook m.fl. (2014) samt 
Hawkins, Catalano och Miller (1992) nämner att skolmisslyckanden, avvikande 
beteende, ogynnsamma relationer, tidig drogdebut och avsaknad av tilltro till skolan är 
potentiella riskfaktorer för ungdomar (a.a.).  
 
Grosin (2004) framför i sin forskning att en gemensam nämnare angående varför 
ungdomar riskerar att misslyckas i skolan är att eleven anses vara orsaken och bäraren 
av problematiken och att skolan och dess sätt att fungera har förbisetts. De ungdomar 
som inte anser skolan som tillfredsställande, som har svårigheter att komma underfund 
med sin plats eller inte lyckas rent akademiskt, slutar försöka få skolgången att fungera 
och söker sig istället vidare efter en mer lämplig miljö och ett ställe eller umgänge som 
ger ungdomen den tillfredsställelse som saknas. En skola där elever har stora 
framgångar akademiskt brukar kännetecknas av det rådande klimat där pedagogiken och 
den sociala atmosfären är i fokus. Relationerna till lärare och kamrater har också en 
inverkan (a.a.). 
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Ekberg (2010) presenterar i sin studie att skolan har betydelse för ungdomarna. Sättet 
skolan är uppbyggt på och hur väl den fungerar är en avgörande faktor när det kommer 
till att ungdomar ska ha chans att lyckas med sin skolgång. Det är även en arena som på 
ett effektivt och gynnsamt sätt kan reducera risken för senare problematik. 
Wongtongkam m.fl. (2014) nämner att en riskfaktor och något som kan medföra 
konsekvenser för eleverna är att behöva byta skola, inte enbart ur ett akademiskt 
perspektiv utan också för att det kan påverka kamratskap, något som också visat sig ha 
en stor betydelse för ungdomar. 
 
3.3.3 Familjen/kamrater 
Shonkoff och Meisels (2000) beskriver att det är viktigt att ungdomen har utvecklat ett 
starkt band med minst en person som kan ge trygghet och adekvat omsorg under 
uppväxten. Detta styrks av Mayer och Blome (2010) som tillägger att en öppen 
kommunikation mellan föräldrar och ungdomen tillsammans med rutiner, regler och 
tillit är att föredra. Myers (2013) tar upp i sin forskning är att en auktoritär 
uppfostringsstrategi kan ha inverkan på ungdomar när det gäller att stå emot grupptryck 
från kamrater att kanske experimentera med droger eller liknande. Föräldrarnas attityd 
till exempelvis droger har också en inverkan på ungdomarna precis som tiden man 
spenderar tillsammans har (a.a.). 
 
3.3.4 Individen 
Mayer och Blome (2010) och Hawkins, Catalano och Miller (1992) beskriver att 
individuella faktorer och kontexter påverkar den enskilda ungdomen. Dessa 
påverkansfaktorer kan vara bland annat kön, ålder, ekonomi och samhällsnormer. 
Hawkins, Catalano och Miller (1992) beskriver i sin studie att psykologiska faktorer, 
individens egna motivation för att gå i skolan och skolmisslyckande kan ha en stor 
inverkan på hur ungdomen kommer att klara av livet generellt sett. Vidare beskriver 
(a.a) att hyperaktivitet hos barn och ungdomar eller differenta problemområden såsom 
aggresivitet och utåtagerande är en faktor som bidrar till att barn och ungdomar kan 
hamna i riskzon. 
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4 Syfte och frågeställning  
 
Elevhälsan arbetar tillsammans med lärare och övrig skolpersonal för att skapa goda 
förutsättningar för alla elevers utveckling och lärande. Elevhälsans uppdrag att arbeta 
preventivt och med hälsofrämjande insatser för gymnasielever är i fokus för denna 
studie.  
 
Syftet är att undersöka elevhälsans upplevelser kring sitt uppdrag att förebygga 
skolmisslyckande hos ungdomar samt att analysera vilka faktorer som verkar skyddande 
för unga i riskzon. För detta syfte formuleras följande frågeställningar:  
 
  

• Hur upplever elevhälsan sitt förebyggande arbete för att motverka 
skolmisslyckande hos eleverna?  
 

• Vilka skyddande faktorer upplever elevhälsan har betydelse för att unga i 
riskzon ska klara skolan? 

 
• Vilka hinder och möjligheter ser elevhälsan i sin roll kopplat till elevernas 

skolarbete och måluppfyllelse? 
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5 Teoretiska utgångspunkter 
 
Studiens teoretiska utgångspunkt grundas på Urie Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska perspektiv (The Ecology of Human Development, 1979). Valet 
av teori grundas kring hypotesen om att elevhälsans arbete samspelar mellan de olika 
domäner vi presenterat i bakgrunden. Bronfenbrenners teori baseras kring relationen 
mellan samhälle och individ samt hur miljön påverkar det enskilda barnets utveckling 
(Hwang & Nilsson, 2011).  
 
Teorin beskrivs utifrån fyra system (Se figur 1), som förklarar de olika systemen som 
integrerar med individen. Dessa system är mikro-, meso-, exo- och makrosystemet. 
Mikrosystemet är det lägsta övergripande systemet medan makrosystemet är det mest 
övergripande systemet. Den utvecklingsekologiska teorin handlar om att barnet står i 
centrum och utvecklas tillsammans med en interaktion av andra samspelsperspektiv. 
Interaktionen och omgivningen för barnet ser olika ut beroende på samhällsklass, 
etnicitet och kön. Även temperament, gener och hälsa spelar en betydande roll för 
barnet. Utöver de olika systemen är tiden en viktigt påverkansfaktor, då både miljön och 
barnet förändras med tiden. Utifrån teorin är kronosystemet som syftar på tid och 
förändringar ett adekvat närmande för att förstå de olika systemens påverkan på barnet 
och dess mognande (Bronfenbrenner, 1979)(Hwang & Nilsson, 2011).  
 
 
 

                               
 
Figur 1 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Hwang & Nilsson, 2011, s. 73) 
 
Bronfenbrenner (1979) samt Hwang och Nilsson (2011) beskriver det 
utvecklingsekologiska perspektivet utifrån individens komplexitet och autonomi, vilka 
är förankrade på det innersta systemet som benämns mikrosystemet. Där är barnet i 
centrum tillsammans med närmiljön och de signifikanta andra såsom familj, vänner och 
förskola. Medan barnen växer utökas mikrosystemet och kommer således att omfatta 
fler grupper så som skola, kamrater, grannar och fritidsaktiviteter. Kring dessa 
miljöerna pågår en ständig interaktion som är mycket viktig för barnet, där två eller fler 
faktorer påverkar individen och utvecklingen på olika sätt, denna nivån kallas för 
mesosystemet. De grupper som indirekt påverkar barnets utveckling sker i den yttre 
miljöns processer som exempelvis kommunens resurser. Dessa yttre processer 
kännetecknas som exosystemet. På nationell nivå samspelar alla dessa nivåer 
tillsammans med samhällets värderingar och normer och benämns därav till 
makrosystemet. På makronivå räknas även subkulturer, vilket kan skilja sig åt beroende 
på gruppens inställning till samhället. Det som påverkar gruppens attityder och normer 
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kan dels bero på roller, relationens betydelse, gruppens eller organisationens roll samt 
omfattningen av gruppens förpliktelse (a.a). 
 
6 Metodologiska överväganden 
Utifrån syftet att undersöka elevhälsans upplevelser kring sitt uppdrag att förebygga 
ungdomars skolmisslyckande samt att analysera vilka faktorer som verkar skyddande 
för unga i riskzon valdes en kvalitativ metod utifrån en fenomenologisk ansats. Den 
kvalitativa metoden var lämplig för studien då syftet bland annat var att få 
respondenternas egna uppfattningar av elevhälsans preventiva arbete. Den 
fenomenologiska ansatsen valdes för att intervjupersonernas uppfattningar och 
erfarenheter av att förebygga skolmisslyckande hos unga i riskzon skulle åskådliggöras. 
 
6.1 Fenomenologiskt utgångspunkt 
Fenomenologin uppkom genom Alfred Schultz (1899-1959) arbeten, där man kunde se 
ett behov av en ny teori på grund av skillnader mellan samhällsvetenskap och 
naturvetenskapliga objekt. Fenomenologin skapades för att förstå den sociala 
verkligheten och att man som forskare skulle få tillgång till att tolka människors tankar 
och idéer utifrån deras egna meningsfulla handlingar (Bryman, 2011). Vidare 
konstruerade filosofen Edmund Husserl omkring 1900 fenomenologins grunder som 
sedan kom att vidareutvecklas av bland annat Maurice Merleau- Ponty, från att först 
innefatta medvetandet och upplevelsen till att även omfatta den mänskliga livsvärlden. 
Fenomenologi inom kvalitativa studier syftar till att förstå hur människor upplever sin 
livsvärld samt att beskriva snarare än tolka, den sociala kontexten utifrån varje enskild 
individs perspektiv (Kvale & Brinkman, 2014). 
 
Bryman (2011) beskriver fenomenologin utifrån varje individ där meningsfullhet är en 
central del i den sociala verkligheten. Fenomenologen tolkar förståelsen av den sociala 
handlingen där människor skapar mening i sin egen livsvärld (a.a). Det adekvata, inom 
den fenomenologiska filosofin är att redogöra för det givna så komplett som möjligt. 
Målet är att frambringa väsenskådande genom att variera sig fritt inom individens 
fantasi. Den så kallade fenomenologiska reduktionen innebär att man som intervjuare 
eller observatör låter bli att tycka och tänka om upplevelsens innehåll. Reduktionen kan 
skildras genom att man sätter den vetenskapliga kunskapen åt sidan för att objektivt 
beskriva väsendet (Kvale & Brinkman, 2014).  
 
6.1.1 Kvalitativ intervju ur ett fenomenologiskt perspektiv 
 
Den kvalitativa intervjun kan från ett fenomenologiskt perspektiv ses utifrån tolv 
differenta aspekter. Dessa aspekter är: Livsvärlden som strävar efter att innehålla 
fördomsfria antaganden om människor upplevda individuella världar. Mening som 
beskriver sättet om hur intervjuaren tolkar och registrerar respondentens svar utifrån 
hens livsvärld och meningsfullhet där både fakta och meningsfullhet samverkar. Det 
kvalitativa inom fenomenologin syftar till att söka efter flera nyanser av beskrivningar 
istället för kvantifiering. Fenomenologin menar att en komplett och exakt beskrivning 
av människors uppfattningar är lika mycket värt som kvantitativa mått.  När det handlar 
om det specifika försöker intervjuaren be respondenten om omfattande redogörelser för 
både särskilda omständigheter och situationer hellre än allmänna åsikter (Kvale & 
Brinkman, 2014). 
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Fortsättningsvis beskriver Kvale och Brinkman (2014) medveten naivitet, vilket grundar 
sig på att intervjuaren infriar en öppenhet gentemot de nya fenomen som kan uppstå 
under intervju, hellre än att utgå från förutfattade antaganden. Fokusering handlar om 
att den semistrukturerade intervjuns fokus ligger kring bestämda teman och öppna 
frågor. Mångtydighet beskriver respondentens mångtydighet och ibland motsägelsefulla 
svar som av intervjuaren kan tolkas på differenta sätt. Intervjuarens uppgift syftar då 
kring att i den mån det är möjligt fastställa de motsägelser och brister som uppkommer 
under intervjutillfället. Med aspekten förändring menar Kvale och Brinkman (2014) att 
intervjun kan få respondenten att ändra uppfattning om ett fenomen, vilket då blir en 
läroprocess både för intervjuaren och respondenten. Känslighet beskriver skillnaden 
mellan olika intervjuare, där exempelvis två individer kan bemästra olika förkunskaper 
och fakta om studiens syfte. Genom att producera intersubjektiv data från respondenten 
kan skillnader mellan intervjuarens uppfattning skiljas åt. Mellanmänsklig situation 
handlar om mötet och interaktionen mellan två individer som möts under en intervju. 
Interaktionen mellan respondent och intervjuare kan skapa både etiska överträdelser 
men också framkalla försvarsmekanismer och ångest hos båda parterna. En intervju kan 
därför få ut olika svar på grund utav vilka individer som ingår i interaktionen. Slutligen 
handlar den fenomenologiska intervjun om en positiv upplevelse. En positiv slutförd 
forskningsintervju kan leda till goda upplevelser och insikter för respondenten. I 
verkligheten kan det vara till en fördel för respondenten att en människa intresserar sig 
för och visar lyhördhet genom att förstå hens upplevelser kring forskningsprojektets 
valda syfte (a.a).  
 
 
6.2 Kvalitativ ansats  
 
Studien grundar sig i en kvalitativ ansats med ett fenomenologiskt synsätt då det 
frambringar en djupare insikt kring individers upplevelser, tankar och känslor för att 
söka efter det osagda i motsats till en kvantitativ studie som baseras kring analys och 
kvantifiering av mätbar datainsamling. Avsikten med en kvalitativ studie är således att 
försöka begripa världen utifrån intervjupersonernas ögon och att beskriva, tyda och 
förstå deras tankesätt, erfarenheter och syn på verkligheten. (Kvale & Brinkman, 2014). 
 
Det finns tre nyckelfrågor som är viktiga att fundera över och besvara inför en kvalitativ 
studie och det gäller intervjuundersökningens varför, vad och hur. Frågan angående 
varför syftar på att tydliggöra studiens syfte. Frågan rörande vad handlar om att samla 
in relevant fakta och kunskap kring ämnet som skall undersökas. När såväl varför som 
vad är besvarade kan man börja diskutera om hur studien skall genomföras (Kvale & 
Brinkman, 2014). 
 
Inom en kvalitativ studie är allomfattande frågeställningar, insamling av adekvat data, 
val av lämpliga platser och respondenter, tolkning av data, ett teoretiskt och 
begreppsligt arbete samt utformning av forskningsrapporter ett lämpligt närmande 
(Bryman, 2011). 
 
 
6.3 Kvalitetskriterier  
 
I denna studie har vi utgått ifrån Brymans (2011) kvalitetskriterier angående 
tillförlitlighet kring den kvalitativa forskningen.  Det handlar om att man skall ställa sig 
kritisk till möjligheten att en beskrivning av ett fenomen kan tolkas på flertal olika sätt 
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och att verkligheten uppfattas olika. Det är forskarens uppgift att ifrågasätta realismen 
och komma så nära den sociala sanningen som möjligt. Den kvalitativa 
forskningsmetodiken består av fyra bedömningsgrunder; trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera i motsats till den kvantitativa 
metoden som utgår från reliabilitet och validitet (a.a.) Nedan beskrivs 
kvalitetskriterierna, vilka diskuteras mer ingående och med hänsyn till studiens syfte i  
metoddiskussionen.  
 
Trovärdighet handlar om att forskaren som utför studien följer upp de regler som finns 
inom forskning samt att de beskrivningar som presenteras är respondenternas egna. Om 
det kan finnas differenta förklaringar till den sociala verkligheten är det intervjuarens 
ansvar för om resultatet kan accepteras i samhället. De beskrivningar som forskaren 
presenterar i sin studie ligger till grund för trovärdigheten. Att skapa trovärdighet 
genom respondentvalidering är en  effektivt metod då respondenterna kan bekräfta det 
som studien presenterat (Bryman, 2011). I denna studien kommer det dessvärre inte 
finnas möjlighet till respondentvalidering då studien endast omfattar fåtal veckor.  
 
Överförbarhet i kvalitativa studier omfattar en djupare förståelse för individers 
erfarenheter och känslor och kan därför styrkas genom att genomförligt beskriva de 
detaljer som utgör en del i den fenomenologiska fenomenet. Förutom “thick 
descriptions” som medför en bred databas om ämnet, handlar överförbarhet om hur pass 
överförbara resultaten är till andra miljöer (Bryman, 2011).  
 
Pålitlighet är motsatsen till den kvantitaiva forskningens reliabilitet. Bryman (2011) 
menar att studien ska anamma ett granskande synsätt, genom att alla faser i 
forskningsprocessen ska kunna följas upp. Genom att presentera en fullständig och sann 
redogörelse i studiens metoddel kan faserna i forskningsprocessen följas upp av 
exempelvis granskare, kollegor eller revisorer (a.a).  
 
Möjlighet att styrka och konfirmera innebär enligt Bryman (2011) att  forskarens inte 
ska påverkas av egna värderingar eller företeelser som kan bidra till att 
forskningsprocessen får det utfall man själv hoppas på. Det ska vara tydligt att studien 
inte påverkats av teoretisk inriktning samt egna bedömningar. En av granskarens 
uppgifter är bland annat att fastställa i vilken omfattning resultatet är hållbart (a.a).  
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7  Planering och genomförande 
I detta avsnitt  presenteras  de forskningsetiska principerna som denna studie grundas 
kring tillsammans med studiens förberedelser, urval, datainsamling samt bearbetning. 
Presentationen av studiens genomförande sker med hänsyn till forskningens 
kvalitetskriterier, där studien ska kunna följas upp.  
 
7.1 Förberedelser  
 
Till en början valdes ett ämne utifrån intresse. Grundtanken var att göra en studie av 
tidigare litteraturgenomgång vilket ledde till att en projektplan utformades. 
Projektplanen innehöll inledning, bakgrund, metodkapitel och en tidsplan. 
Projektplanen fick revideras till studiens nuvarande syfte som ansågs mer genomförbart.  
 
Så småningom bearbetades ett missivbrev fram utifrån studiens ändamål. Missivbrevet 
(Bilaga A) innehöll beskrivingar av vem som utför studien samt vilket universitet som 
står bakom studien. Vidare beskrivs det hur respondenterna blev utvalda samt att de 
hade möjlighet till att ställa frågor. Missivbrevet innehöll även de forskningsetiska 
principerna. Detta var för att respondenterna skulle ha möjlighet till att tacka nej eller 
tacka ja till medverkan av studien och även belysa att intervjun var helt frivillig och att 
all information som kom fram i intervjun enbart var för studiens syfte. Till intervjun 
förbereddes en intervjuguide (Bilaga B) som kom att ligga till grund för den 
semistrukturerade intervjun. Innan intervjutillfällena köptes en diktafon in, som testades 
för att säkerhetsställa den kommande ljudupptagningen.  
 
Den intervjuform som kom att användas för den här studien var en semistrukturerad 
intervju. Enligt Bryman (2011) kan den semistrukturerade intervjun förklaras genom att 
intervjuaren strukturerat upp ett intervjumaterial (ett så kallat frågeschema), frågornas 
följd kan variera samt att möjligheten finns att ställa följdfrågor (uppföljningsfrågor) 
som inte finns med i frågeschemat. Under en semistrukturerad intervju har respondenten 
möjlighet till att på egen hand utforma svaren och intervjun blir därmed mer som en 
diskussion än som en utfrågning, där intervjuprocessen är flexibel (a.a.).  
 
7.2 Urval  
 
Enligt Bryman (2011) förespråkas målstyrda urval inom kvalitativa intervjuer då 
intervjupersonerna väljs ut på grund av deras profession inom studiens berörda område, 
men även i kombination med andra urval. Då vår studie grundar sig på elevhälsans 
tankar kring att förebygga ungdomars skolmisslyckande har urvalet bestått av olika 
professioner inom elevhälsan som är verksamma på tre gymnasieskolor. Det målstyrda 
urvalet har också kombinerats med en bekvämlighetsfaktor. De  gymnasieskolor vi 
valde att besöka låg i södra Sverige och ansåg därför vara mest tillgängliga rent 
geografiskt för studien.  Bekvämlighetsuravlet ansågs vara representativt till studiens 
omfång, trots att Bryman (2011) förklarar riskerna med detta urvalet rent 
generaliserbart.  
 
När urvalet hade genomförts så ringde vi först till rektorerna på respektive skola för att 
presentera oss själva och vår studie. Efter överenskommelse med rektorerna valde vi att 
skicka ut ett missivbrev till respondenterna  som tackat ja till intervjun för att tydliggöra 
de forskningsetiska riktlinjerna och för att de skulle få en djupare uppfattning om 
studiens syfte och frågeställningar. De professioner som kom att ligga till grund för 
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studien var en skolsköterska, två specialpedagoger, en kurator och en kurator/biträdande 
rektor. Respondenterna beskrivs mer tydligt i reslutatet.  
 
7.3 Insamling, bearbetning och analys av data  
 
Utifrån den kvalitativa forskningsmetoden som består av semistrukturerade intervjuer 
kommer det här nedan presenteras hur insamling, bearbetning och analysering av 
empirin arbetats fram.  
 
Under intervjutillfällena samlades data in via en diktafon för att få med all väsentlig 
information från respondenterna. Kvale och Brinkman (2014) samt Bryman (2011) 
belyser vikten av att under intervjutillfället göra en ljudupptagning för att underlätta 
bearbetningen av materialet samt att skapa en tillförlitlighet till empirin. 
 
Kvale och Brinkman (2014) belyser vikten av att efter intervjutillfället transkribera 
empirin så snart som möjligt då informationen som framkommit finns färskt i minnet. 
Detta framför även Bryman (2011) och tillägger att transkriberingen är tidskrävande och 
att extra tid bör avsättas till detta moment. Utifrån denna information valde vi att väga 
in detta i planeringen och transkriberingen skedde direkt efter intervjuerna. 
Transkriberingen bearbetades ord för ord och färdigställdes genom att numrera frågorna 
och svaren för att lättare sammanställa och koppla samman till fyra olika teman. 
Transkriberingen dubbelkollades av oss båda och bearbetningen av texten gjordes 
tillsammans för att säkerhetsställa studiens tillförlitlighet. 
 
För att på ett adekvat sätt kunna bearbeta den insamlade empirin föreslår Bryman 
(2011) att man kan använda sig av tematisk analys, vilket innebär att empirin 
organiseras utifrån funna teman och att man i empirin letar efter bland annat likheter 
och skillnader. Under databearbetningen läste vi det transkriberade materialet upprepade 
gånger och sökte efter ord eller meningar som var likvärdiga eller som av någon 
anledning inte stämde överens med resterande material. Utifrån bearbetningen fann vi 
fyra teman som var ständigt återkommande. Dessa teman var elevhälsans upplevelser, 
prevention, hinder och möjligheter samt risk- och skyddsfaktorer. Dessa teman kom att 
ligga till grund för resultatredovisningen samt resultatdiskussionen. För att göra 
resulatet så givande som möjligt rekommenderar Bryman (2011) att man efter 
transkriberingen skriver om sina citat från talspråk till skriftspråk för att underlätta 
eventuella upprepningar eller onödiga ord i texten. Vi har i resultatdelen arbetat om eller 
tagit bort vissa ord som inte hade någon betydelse för citaten eller resultatet som helhet. 
 
7.4 Forskningsetiska principer  
 
För de respondenter som blivit intervjuade har vi enligt Bryman (2011) tagit hänsyn till 
de grundläggande etiska principerna. De etiska principerna innefattar information-, 
samtycke-, konfidentialitet- och nyttjandekravet. Med informationskravet menar 
Bryman (2011) att respondenterna ska informeras om studiens syfte och de moment 
som studien vilar på. Med samtyckeskravet menas det att respondenterna själva har 
bestämmanderätt huruvida de ska medverka i studien eller inte. Respondenterna kan när 
som helst avsäga sin medverkan. Konfidentialitetskravet handlar om att den empiri som 
inhämtas under intervjun ska hanteras varsamt och förvaras på ett säkert ställe där 
enbart forskarna (vi) har tillgång till materialet. Till sist handlar det om nyttjandekravet 
som innebär att de uppgifter/data som insamlas enbart får brukas i forskningens syfte 
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(a.a.) Under metoddiskussionen beskrivs det hur studien har tagit hänsyn till de 
forskningsetiska principerna.  
 
Då studien vilar på de grundläggande etiska principerna enligt Bryman (2011) anser vi 
att ett komplement med Forsman (1997) principer om etik och moral samt 
forskningsetikens struktur och nivåer är att föredra. Forsman (1997) skriver om både 
inomvetenskaplig- och utomvetenskaplig forskningsetik vilket innefattar i praktiken en 
teoretisk reflexion gällande intervjuerna och innehållet i studien. Studien syfte och 
utformning skall ta hänsyn till författarskapet, resultatets tillförlitlighet, pedagogiska 
konsekvenser, metodval samt hur samhället i helhet kommer påverkas utav studiens 
utfall (a.a) Med utgångspunkt utifrån studiens syfte är hypotesen att respondenterna 
kommer uppfatta intervjun som en bidragande faktor till sin egen utveckling inom deras 
profession.  
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8 Resultat 
 
Resultatet grundar sig på fem semistrukturerade intervjuer. Respondenterna består av 
individer från olika professioner inom elevhälsan på tre gymnasieskolor i södra Sverige. 
De professioner som intervjuades och kom att ligga till grund för resultatet är en 
kurator, en kurator/biträdande rektor, en skolsköterska och två specialpedagoger. I 
resultatet kommer respondenternas svar presenteras för att sedan i diskussionen tolkas 
genom analys. Resultatet kommer tydliggöras genom teman och citat från 
respondenterna och empirin.  För att avidentifiera respondenterna som bidragit till den 
empiriska datainsamlingen har vi valt att fingera deras namn följande: A, B, C, D och E.  
 
Utifrån studiens syfte och frågeställning har vi valt att dela in resultatet i fyra olika 
teman. Det första temat handlar om elevhälsans upplevelser kring deras uppdrag. Det 
andra temat handlar om elevhälsans förebyggande arbete. Det tredje handlar om vilka 
hinder och möjligheter som kan uppstå i elevhälsans förebyggande arbete. Det fjärde 
och sista temat handlar om vilka risk- och skyddsfaktorer som elevhälsan kan urskilja i 
deras dagliga arbete för unga i riskzon.  
 
8.1 Respondenterna 
 
Respondent A har arbetat i cirka tre år på en mindre gymnasieskola där hen är ensam 
kurator i ett elevhälsoteam. Respondenten har sitt kontor placerat långt ifrån där 
eleverna rör sig dagligen. Respondent B har arbetat i ett år som specialpedagog och 
innan dess flera år som lärare. Respondent B arbetar på en större gymnasieskola 
tillsammans med respondent C.  Respondent C arbetar som skolsköterska. På skolan där 
respondent B och C arbetar så finns det två elevhälsoteam. Specialpedagogerna, 
kuratorerna och studie- och yrkesvägledarna på denna skolan sitter nära till hands för 
eleverna medan skolsköterskan är placerad lite avsides gentemot resterande delar av 
elevhälsoteamet. Respondent D har arbetat många år inom skolans värld, både på låg-, 
mellan- och högstadieskolor. Respondent D arbetar för närvarande deltid som 
skolkurator och deltid som biträdande rektor. Respondent D arbetar på samma  större 
gymnasieskola som respondent E, fast i olika elevhälsoteam. Respondent E har arbetat 
som specialpedagog i ett år och innan dess 10 år som lärare. Båda dessa elevhälsoteam 
är placerade så att eleverna lätt kan komma i kontakt med dem.  
 
 
8.2 Elevhälsans upplevelser kring sitt arbete 
 
Som ett första steg under intervjuerna valde vi att ställa frågan vad elevhälsans uppdrag 
innebar för våra respondenter rent professionellt. Från merparten av respondenterna var 
svaren övervägande lika men alla respondenterna svarade att man tillsammans som ett 
team, hela elevhälsan, arbetar för att hjälpa eleverna.  
 

Elevhälsan innebär för mig att man som team, alltså både som 
specialpedagog, kurator, rektor, studievägledare, allt, jobbar 
tillsammans för att hjälpa elever att både nå framgång i skolan och må 
väl i skolan och framförallt se till att få eleverna ha tre roliga år här på 
skolan. Ja,  jobba tillsammans för att vad ska man säga för att förebygga 
problem och förebygga svårigheter för eleverna också. Ja, ganska 
kortfattat men uppdrag för att samarbeta för eleven helt enkelt är den 
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som står i fokus ska kunna ha tre roliga och givande år som möjligt. 
(Respondent B) 

 
Vissa av respondenterna framhäver vikten av att fånga upp de elever som på något sätt 
ligger efter i skolan eller som behöver extra stöd och hjälp. Respondenterna beskriver 
att det kan bero på en rad olika faktorer, man kanske har varit sjuk en längre tid och 
kommit efter av den anledningen eller så kanske man inte trivs i skolan eller med sina 
kamrater. De belyser därför vikten av engagerade professioner samt att arbetet mellan 
professionerna skiljer sig åt för att försöka nå alla elever. Flera av respondenterna 
diskuterar elevhälsans sammansättning och menar att engagerade lärare och väl 
fungerande elevhälsoteam främjar eleverna för att de ska uppnå målen med 
gymnasieskolan, men att målet är detsamma, nämligen elevernas behov. 
 

[...] du kan tillsätta hur mycket personal som helst, men är det ingen 
engagerad personal så blir det oavsett inget bra utav det bara för att 
fylla ut en tjänst. (Respondent B) 

 
På frågan om respondenterna arbetar utifrån några specifika riktlinjer så skiljer sig 
svaren något. Vissa respondenter uppger att de arbetar utifrån Vägledning för 
elevhälsan utgiven av socialstyrelsen. De övriga respondenterna talar om olika riktlinjer 
som de arbetar utifrån, men menar att det är riktlinjer som skolorna själva arbetar fram. 
En respondent beskriver bland annat att på deras gymnasieskola arbetar man med 
kvalitetsredovisningar, likabehandlingsplaner och med kränkande behandling. Hen 
nämner att skolan givetvis styrs utifrån lagar och specifika riktlinjer men att en stor del 
bestäms utav skolan själv. En av respondenterna var lite osäker kring just frågan om det 
finns några speciella riktlinjer att förhålla sig till men hen tror att skolan arbetar utifrån 
någon form av handlingsplan. Hen menar att det viktiga är att se till elevens speciella 
behov istället för att fokusera på att följa specifika riktlinjer. Hen menar dock på att när 
man väl sitter där med eleven så sker arbetet individanpassat. 
 

Men vi har ju de nationella… vi har ju en vägledning för elevhälsan 
från socialstyrelsen som vi ska jobba efter. Ja det har vi. Och den går vi 
helt efter. (Respondent C)  
 
Vi har vägledning för elevhälsan [...] så det är vad vi måste arbeta 
utifrån, och sen finns det ju massa på skolverket och  elevhälsans 
uppdrag, och lite vem som har ansvar för vad. Vi måste arbeta 
evidensbaserat, vi kan inte bara hitta på saker hur vi ska göra. 
(Respondent A) 

 
Några respondenter samtalar kring att det i dagens samhälle är aktuellt att arbeta med 
integrering istället för med exkludering och att arbete i smågrupper därför inte längre är 
lika aktuellt. De tillägger att det är att föredra att hela tiden arbeta individanpassat och 
inte fokusera så mycket på vad som är aktuellt för stunden. De berättar att under 
elevhälsoteamets träffar som ingår i skolans riktlinjer, diskuteras klassen som helhet, 
som  grupp och till sist diskuteras individ för individ.  
 

Så de riktlinjerna har vi ju att jobba efter nu. Att absolut, anpassningar i 
klassrummet i första hand, särskilt stöd i andra hand [...] men jag känner 
liksom att jag går nog inte på vad som är något mode i hur det ska vara 
utan vissa elever passar att jobba med i klass för att de vill inte bli 
uthängda. Andra vill gå ifrån klassen för de tycker att sitta enskild eller 
i mindre grupp är det som skapar möjligheter. (Respondent E) 
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Det var lite olika syn på hur arbetet för att kartlägga elever i riskzon gick tillväga. 
Respondent B beskriver att de mailar ut elevenkäter två gånger per år där alla elever får 
svara på frågor om utsatthet, kränkningar med mera och menar att det är ett väldigt bra 
arbetssätt för att upptäcka vilka delar skolan behöver fokusera mer på. 
 
Respondent C säger att hen uppmärksammar eleverna via deras hälsosamtal men att det 
inte finns några speciella instrument eller frågor som är utformade enbart för att 
kartlägga elever som kan befinna sig i en riskzon. Detta säger även respondent D men 
menar också att bara för att det inte finns några speciella riktlinjer eller dokument att 
utgå ifrån så betyder inte det att arbetet inte görs. Respondenterna påpekar att denna 
frågan är något som skolan ständigt arbetar med, dels på de pedagogiska konferenserna, 
dels på elevhälsoteamets träffarna men framför allt ute bland eleverna. Arbetet med att 
kartlägga de elever som befinner sig i riskzon sker i klassrummet, i cafeterian och ute i 
korridorerna.  

 
Vi träffas ju ute i korridoren, vi rör oss ju ganska mycket i elevhälsan, 
största delen utav oss ute i foajén och ser också olika relationer. Och 
kan bli förvånade, hur kan dessa eleverna känna varandra? Vi kanske 
har en oro om droganvändning på den här killen, varför pratar de då 
med varandra? Det är väl klart att man gör någon form av kartläggning 
men man måste vara försiktigt i det. Men sådana ögon har jag på mig 
hela tiden. (Respondent D). 

 
 
8.3 Prevention 
 
Under intervjuerna framkom det att respondenterna arbetar förebyggande men att det 
finns vissa hinder och möjligheter i deras arbete. Respondenterna upplever att de ofta 
arbetar preventivt men att det ibland kan handla om att släcka bränder. En utav 
respondenterna berättade att allt deras arbete var förebyggande, men kunde inte 
precisera hur de arbetar rent praktiskt med att främja skolframgångar. Respondenterna 
framhåller vikten av att finnas till för eleverna, både genom att mingla tillsammans med 
dom i korridorerna men även genom att vara lättillgängliga och skapa goda relationer. 
 

[...] det har faktiskt varit lite av min dröm och jobba inom skolans värld, 
just för att det är det är förebyggande och hälsofrämjande, man får va 
ute med eleverna och man får vara i klassrummen innan dom hamnar i 
något så att säga.  (Respondent A) 

 
Förebyggande handlar annars mycket om att samverka eller ha en 
samverkan med elever ute på plats, att inte vara en del av skolan som 
sitter någon annanstans utan vi placerade där vi är av en viss anledning. 
Här passerar eleverna varje dag, matsalen ligger där. Så att dom 
gångerna eleverna går förbi och det är det nått man behöver prata med 
studievägledaren eller kuratorn om så är det bara att kika in. Vi försöker 
också att vara ute i klassrummen så mycket som möjligt. Vi besöker 
dom två tre gånger per år allihopa, informerar vad vi gör och vad vi kan 
hjälpa till med sen har vi vissa grupper som vi syns mer i och vissa som 
vi syns mindre men att dom vet att vi finns här för dom. Så lite mingel 
för att visa att vi finns här, vi sitter inte inlåsta på ett rum. (Respondent 
B) 
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Samtliga respondenter menar att de arbetar preventivt både på individ, grupp och 
organisationsnivå. Detta sker genom individuella träffar i årskurs 1 på gymnasiet men 
även genom föräldramöten, samtal i klassen och i mindre grupper. Respondent C menar 
att de alltid har hälsosamtal med eleverna i årskurs ett och det är där man fångar upp de 
elever som på något sätt behöver hjälp i skolan. Hen berättar vidare att de under  första 
läsåret arbetar gruppvis i klasserna där de bland annat diskuterar stress, självkänsla och 
trivsel. Hindret med denna form av förebyggande arbete är att det är tidskrävande samt 
att det tas emot olika från de undervisande lärarna. Respondent C menar att vissa av de 
undervisande lärarna hellre ser att deras lektionstid går till det ämne som är planerat 
enligt schemat. Respondent A berättar att under hens första år som anställd inom 
kommunen bjöd hen in alla ettor för samtal men att detta tyvärr rann ut i sanden med 
nästa årskull. 
 

[...] vi träffar alla elever i årskurs ett på gymnasiet. Det kan vara någon 
som tackar nej men i princip 99% kommer till oss. Och vi talar om 
mycket. Vi har ett frågeformulär de fyller i själva och så går vi igenom 
alla frågor. Kost, motion, trivsel, miljö hemma, miljö i skolan, vänner, 
alkohol, tobak och narkotika. (Respondent C) 

 
En av respondenterna menar att en bra kontakt med eleverna i årskurs ett bidrar till att 
lättare kunna fånga upp eventuell problematik. Genom att inte peka ut eleverna på 
informationsträffar i klassen undviker man stigmatisering och istället görs ett 
ställningstagande från skolans håll där de avvaktar att kontakta elever för att först låta 
eleverna få möjligheten att själva be om hjälp och stöd. Respondenten förklarar att detta 
är ett bra sätt att arbeta utifrån då relationerna gynnas. Om de elever som skolan fått 
kunskap och information om som behöver stöd och hjälp inte tar kontakt förklarar 
respondenten att hen då försiktigt och diskret tar en första kontakt. 
 
Respondenterna upplever att kartläggning är en adekvat del i elevhälsans process för att 
utreda och hjälpa de elever som behöver extra stöd. Att kartlägga , analysera  och 
utvärdera är relevant för att elevhälsan ska veta hur de skall gå tillväga och vad de ska 
satsa på i sitt preventiva arbete.  
 

När vi får nya ettor så är jag alltid ute första veckan och ibland till och 
med på introduktionsdagarna för att prata… då går jag ut tillsammans 
med kurator och skolsköterska och ibland är rektor med, där man pratar 
om vad man sitter och vad de kan träffa mig. (Respondent E) 

 
Under intervjutillfällena framkommer det att elevhälsans förebyggande arbete kan ske 
genom överlämningar från andra skolor. Det vill säga att de skolorna som eleverna gått 
på innan de började gymnasieskolan lämnar över information till elevhälsan. Många 
utav de elever som har skolsvårigheter har även haft det under de tidigare åren i skolan. 
En av respondenterna berättar att om det är en klass som är i stort behov att hjälp och 
stöd så utgår hen från observationer i klassrummet, för att senare föreslå  åtgärder. Hen 
nämner att en åtgärdsplan i klassrummet bland annat kan innehålla förslag till placering 
av elever eller fler kortare pauser för att stabilisera klassen fokus under lektionstid.  
 

Jag jobbar mycket med överlämning av exempelvis mot andra skolor, 
ingen som är lagstadgat men det är ändå nått som man enligt allmänna 
råd bör göra. Många utav de eleverna som kommer hit till skolan har 
sedan tidigare mycket utredningar eller har jobbat på ett visst sätt som 
man sett har gynnat eleverna, små grupper eller enskilt eller hur det nu 
kan vara. (Respondent  B) 
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Nu är jag mycket ute i klassrummen och gör observationer. Om man 
kanske förstått att någon klass kanske haft lite bekymmer och läraren 
inte riktigt vet varför det är bekymmer, då kanske jag sitter med och gör 
observationer. Sen träffar jag klassföreståndaren efteråt och säger att 
klassrumsplaceringen kanske inte va optimal här utan att de när dessa 
tjejerna sitter bredvid varandra blir det inte mycket gjort eller när den 
killen sitter i fönstret tittar han mest ut, eller kände ni att efter en 
halvtimme så började folk röra på sig, de hade behövt en bensträckare 
eller har blev det jättemycket fakta de kan de inte ta in. Det är också ett 
preventivt arbete för gör man det tidigt så hinner det ju liksom inte gå 
för långt. (Respondent E) 

 
 
8.4 Hinder och möjligheter 
 
Utifrån studiens syfte och frågeställning kändes det adekvat att fråga elevhälsan vilka 
hinder och möjligheter som de kunde urskilja utifrån deras preventiva roll i skolan. 
Några respondenter hänvisade till sekretesslagen, både inom skolan men även till andra 
institutioner och menade att det kan vara ett hinder för elevhälsan men också för den 
enskilda eleven. För den enskilda eleven kan det få konsekvenser såsom brist på tillit till 
skolan och andra institutioner men också att de “hamnar mellan stolarna”. Vad ligger 
egentligen på skolans ansvar?   
 

[...] tyvärr är det mycket sekretesslagar och sånt som ibland ställer till 
problem men som ibland är jättebra, men ibland kan jag känna att det 
hade varit bra att veta lite om vad som händer och sker kring den här 
eleven. Vad ska vi göra? Vi kan sällan gå ut med någonting till 
undervisande lärare utan de blir mer frånvarande på grund av nånting 
som har med nått annat att göra i samhället, så är det inte så mycket 
information som man kan komma med. (Respondent B) 

 
[...] och har man inte eldsjälar inom nån organisation så stannar de här 
eleverna eller individerna där också, men har man eldsjälar som rycker 
upp dem från gråzonerna så funkar det (Respondent B). 

 
Respondenterna var överens om att de har mycket att göra på sin arbetstid, samt att det 
är svårt att hitta tid i skolans värld. Tidsbrist är alltså ett stort hinder för samtliga i 
elevhälsan, som upplever att de inte räcker till.  En utav respondenterna hade gärna sett 
att de hade fått schemalagd arbetstid för att arbeta ännu mer hälsofrämjande,  bland 
annat med undervisning om alkohol, droger och rökning som är en stor riskfaktor. En 
annan respondent berättade att hen önskade att det fanns mer tid för fortbildning och att 
elevhälsan fick mer tid för undervisning om skolans policy, likabehandlingsplan och 
närvaroplan ute i klasserna samt att de hade tid att prioritera det som eleverna vill veta 
mer om och är nyfikna på, som exempelvis stress eller droger.  
 

[...]tid är ju alltid ett hinder. Det känns som om oavsett om jag hade fått 
16 timmar om dygnet att jobba här så hade tid ändå varit ett hinder [...] 
Och det säger ju sig själv att det blir mycket, det gör det ju. Mitt schema 
är ganska fullspäckat i stort sett varenda dag, det är inbokade möten och 
man ska ut och installera program och du ska hålla nån liten föreläsning 
om elevhälsans arbete. Så för att tid ska finnas och samverkan ska 
kunna ske på ett arbete så behöver även elevhälsan kunna ses och där 
tycker jag att de gånger vi har med nått att göra, så når vi framgång i 
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nästan alla fall. För att de elever som kanske mår dåligt eller har en 
psykisk ohälsa eller är utsatta i samhället de behöver ju inte bara en 
specialpedagog utan de behöver en kurator, en studie- och 
yrkesvägledare också. Så tiden alltid ett hinder. (Respondent B) 

 
En utav respondenterna ville inte se hinder, utan hen menar på att det bara finns 
möjligheter. Det är viktigt att eleverna trivs i skolan och att elevhälsan har kunskap om 
vad eleverna gör på sin fritid eller hur deras tankar går i dagens samhälle. Eleverna ska 
kunna se tillbaka på sin gymnasietid och känna att det var tre roliga och innehållsrika år. 
För den enskilda eleven kan det innebära att ta gymnasieexamen med underkänt i något 
ämne men ändå se till helheten och vara nöjd. Under intervjuerna framkommer det att 
möjligheterna för elevhälsan att arbeta förebyggande ökar om samarbetet mellan lärare, 
kuratorer, skolsköterska och rektor verkar mindre prestigelöst genom att ha öppna 
dörrar till klassrummen och visa upp de situationer som uppstår. Möjligheterna till 
samarbete via ett öppnare klimat mellan professionerna och sektorerna i skolan kan 
komma till att underlätta för eleverna berättar respondenterna.  
 

  Och att man inte har så mycket, det här är mina elever och här är dina 
elever utan att om det råkar klicka mellan mig och en elev som inte ens 
är på mina program så borde det ju vara en självklarhet för mig att ta 
hand om den eleven. För ofta handlar det inte jättemycket om 
ämneskunskaper utan klickar man med en elev så öppnas alla 
möjligheter att kunna hjälpa den och i varje fall vilja ha den hit till 
skolan. (Respondent E) 

 
 Respondenterna beskriver ytterligare möjligheter för ett förebyggande arbete. Dessa är 

att ha engagerad personal som skapar relationer med eleverna. Flertal av respondenterna 
belyser vikten av att arbeta tillsammans, att öppna upp ögonen, att våga se, att våga 
samtala, att våga fråga och ta den uppstådda situationen i exempelvis klassrummet fem 
steg längre. Det är viktigt att våga se eleverna för den individ de verkligen är och 
medvetet arbeta efter elevhälsans uppdrag.   

 
Det är så oerhört viktigt att elevhälsan inte på något sätt är för sig i en 
skola, utan elevhälsan börjar i ett klassrum och det är så oerhört viktigt 
att man skapar en god relation även med all personal. För all personal är  
viktigt i skolan, de är inte bara en skolkurator eller en skolsköterska. 
Ibland öppnar de upp sig för en lokalvårdare, en vaktmästare och då är 
de så viktigt att vi litar på varandra och kan bolla och hjälpa eleven. För 
då kanske de är någon som, vi säger röker vid rökrutan och pratar med 
någon personal härifrån, då är de så bra att det också kommer fram till 
oss så vi kan se den eleven och hjälpas åt vidare, för då har den skapat 
en relation för den personen då. ( Respondent A) 

 
 
8.5 Risk- och skyddsfaktorer 
 
På frågan hur respondenterna uppfattar elevhälsans arbete med risk- och skyddsfaktorer 
svarade samtliga respondenter att arbetet kring att eliminera riskfaktorerna och stärka 
skyddsfaktorerna är viktigt och något som skolan aktivt arbetar med. De menar att 
skolan speglar samhället i helhet och det som händer och sker i samhället även sker i 
skolan. Dock påpekar respondenterna att det som händer och sker utanför skolan är en 
bidragande faktor för ungdomarnas utveckling. Några av respondenterna nämner att en 
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faktor som blivit mer aktuell på senare tid och verkligen kan ses som en riskfaktor för 
eleverna är mobiltelefonerna.  
 

[...]det som jag har upptäckt, eller faktiskt och det är ju lite lite tråkigt 
men det handlar mycket om det som händer utanför skolan, det är inte 
ofta det är så mycket problem här. Utan det är ofta i hemmet eller vad 
som händer när man väl tar steget ut från skolan, vad gör man på 
kvällarna och vad hamnar man i för grupperingar och annat där [...] de 
påverkas mycket av vad som händer och sker i samhället, det är 
jättetydligt. Du är uppkopplad 24/7, och det är absolut ingen positivt. 
De trenderna är väl inte särskilt bra för eleverna idag tänker jag. Hur det 
påverkar det vet vi ju inte nu, det ser vi kanske om tio-femton år. 
(Respondent B) 

 
En av respondenterna beskriver att de undervisande lärarna kan prata med 
specialpedagogen om de misstänker att någon elev befinner sig i eller riskerar att hamna 
i riskzonen för ett skolmisslyckande. Då gör specialpedagogen en utredning för att 
kartlägga hur bland annat relationen till lärarna ser ut, hur det fungerar i klassrummet, 
vad eleven är bra på och vad som eleven kanske behöver med stöd i. Sen går kuratorn in 
och gör en kartläggning av det psykosociala, så som hur eleven har det hemma och på 
fritiden, är eleven utsatt för mobbning eller kränkningar, hur är det ställt rent 
ekonomiskt medmera. Skolsköterskan  gör också en enklare medicinsk undersökning av 
hörsel och syn så att det inte är något där som gör att eleven inte hänger med i 
skolarbetet.  
 

Det är viktigt. Och jag tycker, jag återgår alltså till det individuella. Det 
är viktigt att fånga upp det för de eleverna jag träffar. Vilka 
skyddsfaktorer de har kring sig, att öka det för att minska riskfaktorer, 
men det där är ju svårt. (Respondent D)  

 
Det faktorer som respondenterna tydligast kan koppla samman med skolmisslyckande 
är skolfrånvaro, stress, psykisk ohälsa, droger, alkohol, rökning, negativt 
kompisumgänge, kriminalitet samt otillräckligt stöd från föräldrar.  
 

Det är tydligt och beklämmande att se, har elever ett tryggt nät runt 
omkring sig, en familj som alltid hör av sig  nu är “Kalle” sjuk eller 
“Kalle” är inte sjuk men han vägrar gå till skolan bara så du vet. När 
man har föräldrar som man kan ha den diskussionen med och den 
öppenheten kring problemet så är det såklart mycket lättare att hjälpa 
eleven här […] det är klart att det spelar jättestor roll hur man har det 
runt omkring […] Och sånt som såklart är faktorer utanför som leder till 
misslyckande skolresultat det är om man har en familj som inte bryr sig. 
Det sägs verkligen vara bevisat att om man har nån i sin närhet som 
ställer frågor om hur var det i skolan, vad gjorde ni, så skapar det en 
positiv inställning till skolan. Men tyvärr är det så många föräldrar som 
själv har negativa erfarenheter av skolan, som tycker att lärarna var 
dåliga och man lärde sig ingenting. Får man som barn till en förälder 
som haft de erfarenheterna hela tiden höra det, så är det klart att man 
också får den bilden, att skolmaten var dålig och rasterna var så tråkiga 
och någon blev mobbad hit och dit. Vi behöver prata om de positiva 
skol erfarenheterna. Tror jag. (Respondent E) 

 
Respondenterna hade lite delade meningar kring hur de upplever att föräldrarna tar emot 
den hjälp skolan erbjuder. Några av respondenterna hade enbart positivt att säga och 
menade att deras samarbete med föräldrarna var bra och att eleverna också var positivt 
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inställda till att föräldrarna var uppdaterade, även efter de fyllt 18 år och ej längre är 
tvungna att delge föräldrarna information. En av respondenterna berättade att hen under 
sina tre år på skolan inte haft en enda elev som nekat till föräldrakontakt, vilket hen 
ansåg som helt fascinerande. Det var ett par av respondenterna som upplevde att det inte 
var så mycket föräldrakontakt på gymnasiet då rättigheterna för skolan att ringa hem 
och kontakta föräldrarna försvinner då eleven blir myndig. Samtliga respondenter var av 
uppfattningen att stödet hemifrån var viktigt och försökte därför hela tiden arbeta mot 
en föräldrakontakt.  
 

Vi har inte mycket föräldrakontakt här. Det är klart vi har om eleverna 
är 16-17 år, om det allvarliga grejer, men det blir en annan grej. Men 
ibland kan man säga såhär… jag vill att du pratar med mamma, försök 
prata med mamma först [...] till exempel en flicka som blivit med barn, 
då vill man ju verkligen att mamma ska få veta. Sen ibland går det inte, 
för då får de knappt vara med mer i familjen. Men annars är det 
verkligen så att kan man få stöd hemifrån så är det mycket bättre än att 
bara få stöd från oss.  (Respondent C)  

 
En av respondenterna arbetade lite extra med just att motivera eleverna till att arbeta 
tillsammans med föräldrarna. Hen menar att oavsett ålder så behöver man sin föräldrar 
och försöker således alltid att få samtycke till det. Hen erbjuder hembesök om 
föräldrarna har svårigheter att ta sig till skolan och ser massvis med positivt som 
kommer ur det. Dels menar hen att det blir mer avslappnat och tryggt samtidigt som det 
är oerhört relationsskapande.  
 

[...] en bra samverkan med föräldrar är verkligen A och O. 
Tillsammans, tillsammans så måste vi bara tänka. De här är våra barn, 
det här är våra elever. Att jobba tillsammans och även samarbeta med 
föräldrar så klart [...] för mig är att lyckas i skolan oavsett betyg, utan 
att man känner själv att man lyckats och då kanske man inte hamnar i 
utanförskap efter skolan eller efter studenten. (Respondent A) 

 
Något som vissa av respondenterna nämnde som en riskfaktor och la extra tonvikt vid är 
närvaron bland eleverna. De upplever att frånvaron är en av de största faktorerna för att 
inte lyckas i skolan. En av respondenterna menar att minsta lilla avvikelse skall tas på 
stort allvar och att man måste försöka ta reda på och undersöka varför eleven plötsligt 
har högre frånvaro för att i ett tidigt skede kunna nå ut till eleven. När eleven blir 
myndig sker en negativ förändring av närvaron i skolan för de flesta eleverna, detta tror 
en av respondenterna beror delvis på att skolan inte längre har rättigheter att involvera 
föräldrarna i elevens skolgång men också för att eleven anser sig vara tillräckligt vuxen 
för att kunna avgöra själv om sin närvaro. Respondenterna nämner dock att en 
skyddande faktor för eleven när det handlar om frånvaro i skolan är att lärarna bryr sig. 
Att de ringer till eleven och frågar var de befinner sig eller till och med ringer och 
väcker eleven på morgonen. 
 

[...] i den bästa av världar så skulle alla elever komma ut och ha ett 
betyg, sen är det inte verkligheten… men det är mitt uppdrag att försöka 
göra skolan tillgänglig för alla elever helt enkelt. (Respondent E) 

 
Några av respondenterna nämner också att det numera är skolans skyldighet att utreda 
närvaron något som de bara anser som positivt. En av respondenterna fortsätter att 
berätta om sin syn kring utbildningskraven och betygsättningen och menar att det är 
alldeles för höga krav som sätts på våra elever idag. Hen hade gärna sett att 
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betygssättningen ändrades då hen upplever att det till stor del påverkar eleverna negativt 
i form av en stress och press.  
 

För att de mår dåligt av den här stressen, pressen, de gör så gott de kan 
men de känner att de inte riktigt lyckas och det är bedrövligt. 
(Respondent A) 

 
Vid frågan om hur respondenterna tror att kompisar och relationer i allmänhet påverkar 
skolarbetet menade samtliga respondenter att det har en stor inverkan, både negativt 
men även positivt. De menade att vissa elever går till skolan just för att få träffa 
kompisar och ha roligt, medan andra elever  drar sig att gå till skolan för att de inte vill 
träffa någon. De kanske är utsatta för mobbning eller helt saknar någon att umgås med. 
Respondenterna nämnde även att en faktor som i sig är väldigt positiv och gynnsam, 
som exempelvis att man är jättekär och lycklig, kan göra att man inte lyckas prestera 
skolmässigt. För att skolan ska bli något positivt och trivsamt menar vissa respondenter 
att det är viktigt att få eleverna att känna sig trygga i sin klass och att bli en del av ett 
sammanhang.  

 
Man ska inte ha ont i magen när man kommer till skolan utan det ska 
kännas bra att komma hit [...] då tänker jag att om man får till ett sånt 
klimat på en skola, där man ber varandra mer om hjälp så måste det 
hjälpa eleverna helt enkelt. (Respondent E) 

 
 
8.6 Sammanfattning av reslutat 
 
Resultatet visar att respondenterna upplever sitt förebyggande arbete kring att främja 
elevernas skolframgångar som viktigt och menar att utan engagerade lärare, 
elevhälsoteam och övrig personal så kan eleverna stanna upp i sin utveckling. De menar 
att eleven hela tiden bör vara i fokus och att elevhälsan ska arbeta utifrån det som 
främjar eleverna och som hjälper dem nå framgång i skolan.  
 
Respondenterna var något delade i sina meningar om hur elevhälsan arbetar med 
eleverna för att de ska nå utbildningsmålen. Några av respondenterna berättade att de 
arbetar utifrån socialstyrelsens Vägledning för elevhälsan medan några av 
respondenterna beskrev att de arbetar utifrån riktlinjer som skolan själv arbetat fram. 
Alla var dock överens om att målet alltid är det samma oavsett arbetssätt, nämligen att 
hjälpa eleverna få en gymnasieexamen. 
 
Samtliga respondenter ansåg att tiden är ett hinder i elevhälsans arbete. De känner att 
det förebyggande arbetet ibland kommer i skymundan för det administrativa och att de 
istället för att arbeta preventivt får “släcka de bränder” de som uppstår. Vissa 
respondenter önskar att det anställdes fler individer till elevhälsoteamen och andra 
respondenter hade önskemål om att avgränsa elevhälsoteamets elever till olika 
sektioner, där en elevhälsa enbart arbetar med en sektion.  
 
Det som respondenterna ser som en stor riskfaktor gällande skolmisslyckande hos 
eleverna är bristande närvaro och otillräckligt stöd från anhöriga. De menar att så länge 
eleverna kommer till skolan kan elevhälsan hjälpa till, men att det är svårt om eleven  
inte närvarar. Respondenterna upplever också att stödet hemifrån är viktigt för att 
motivera eleverna i skolarbetet. Några respondenter hade enbart positiva erfarenheter av 
föräldrakontakt medan några respondenter upplevde föräldrakontakten som svårt.  
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9 Diskussion  
  
I diskussionskapitlet kommer för- och nackdelar kring studiens metod att diskuteras 
samt hur vi har gått tillväga för att uppfylla de forskningsetiska principerna och de 
kvalitetskriterier som ligger till grund för studien. För att få en djupare förståelse för 
resultatet kommer det i resultatkapitlet ske en analys tillsammans med tidigare 
forskning och bakgrund för att besvara studiens frågeställningar.  
 
9.1 Metoddiskussion 
 
Utifrån studiens syfte och frågeställning ansåg vi att en kvalitativ semistrukturerad 
intervjumetod med en fenomenologisk ansats var relevant. Då syftet med denna studie 
var att fånga elevhälsans upplevelser och erfarenheter kring ämnet snarare än att tolka 
dess innebörd bestämde vi oss för att den fenomenologiska forskningstraditionen var 
adekvat då den genomsyras av respondenternas egna tankar och upplevelser kring sin 
livsvärld. Anledningen till att vi valde en semistrukturerad intervjumetod baseras på att 
vi ville ge respondenterna utrymme och möjlighet att själva utforska sina tankar då 
deras upplevelser ligger till grund för studien.  
 
Vi påbörjade studien genom att läsa in oss på tidigare forskning inom ämnen. Dock 
hade vi en del problematik med att hitta internationell forskning om elevhälsans 
förebyggande arbete för gymnasieelever i riskzon. Ur ett internationellt perspektiv ser 
elevhälsan annorlunda ut än vad vi är vana vid i Sverige och därför har vi valt att inte 
fokusera på begreppet elevhälsa, utan istället lagt fokus på vilka faktorer som bidrar till 
skolframgång.   
 
Utifrån studien syfte och frågeställningar utformades en intervjuguide som kom att ligga 
till grund för intervjuerna. Intervjufrågorna var huvudsakligen öppna med utrymme för 
vidare diskussion. När intervjuguiden var färdig så påbörjades arbetet med att finna 
relevanta respondenter för studien. Ur ett bekvämlighets perspektiv valde vi att söka 
respondenter i södra Sverige. Inledningsvis tog vi kontakt med rektorerna för respektive 
skola och presenterade studiens syfte och målsättning. Via överenskommelse mailades 
sedan missivbrev samt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer till rektorerna som hänvisade 
oss vidare till respektive profession.  
 
Intervjutillfällena bokades in och god tid till transkriberingen avsattes mellan 
intervjuerna. Före intervjutillfällena fick respondenterna ta del av missivbrevet och de 
forskningsetiska principerna (Bilaga A). Vi har förhållit oss till dessa principer under 
hela studiens gång. Dessutom gick vi igenom informationen muntligt innan varje 
intervjutillfälle och respondenterna fick möjlighet att ställa frågor och ge sitt samtycke 
till deltagandet. Vi förtydligade även att all information som framkommer under 
intervjun enbart kommer att användas för studiens syfte. För att hålla respondenterna 
anonyma har vi använt oss av fingerade namn. Respondenterna har på inga villkor 
beskrivits med namn eller ort utan benämns i denna studien som respondent A, B, C, D 
och E.  
 
De respondenter som intervjuades och kom att ligga till grund för denna studien var en 
mix av professioner ur elevhälsan.  Grundtanken var att intervjua samtliga professioner 
inom elevhälsan, men då vi blev tilldelade respondenterna utifrån skolornas möjlighet 
till att medverka i studien var detta ej genomförbart. Det hade kanske frambringat en 
mer mångsidig och objektiv bild av ämnet om samtliga professioner inom elevhälsan 
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kunde intervjuats. Dock anser vi att de intervjupersoner som deltagit är lämpliga och att 
mängden empiri är tillräcklig för att uppfylla studiens syfte.  
 
Intervjuerna spelades in via en diktafon för att säkerhetsställa ljudupptagningens kvalite 
och förenkla transkriberingen. För att bibehålla respondenternas anonymitet var det 
endast vi som tog del av material. Efter transkriberingen har ljudupptagningen förvarats 
på ett säkert ställe oåtkomligt för utomstående. I efterhand anser vi att en pilotintervju 
hade varit att föredra då vi upptäckte datainsamlingsfel i form av brister i vår 
intervjuteknik. Vi upplevde att vissa av frågeformuleringarna var oklara för 
respondenterna och att de inte förstod vad som menades med begreppet risk- och 
skyddsfaktorer, utan att detta behövdes beskrivas. Detta datainsamlingfel hade kunnat 
upptäckas i tid om vi hade gjort en pilotintervju. Kanske hade det varit mer adekvat att 
formulera om frågorna som berörde dessa begrepp för att få respondenternas spontana 
upplevelser kring fenomenet. Trots bristen av oklara frågeformuleringar anser vi att 
materialet är tillräckligt för att uppfylla studiens syfte. 
 
Under intervjuanalysen använde vi oss utav tematisering. Vi läste igenom de 
transkriberade materialet flertal gånger och markerade relevant information utifrån 
studiens syfte i texterna med överstrykningspenna. Utifrån analysen återkom ständigt 
fyra teman som kom att användas i resultatet. Transkriberingsmaterialet organiserades 
genom att vi klippte ut utdrag ur texterna och sorterade urklippen i de fyra teman som 
hade uppkommit. Resultatet presenterades med deskriptivt innehållsrikt textmaterial för 
att ge läsaren en överskådligt bild av resultatet i kombination med respondenternas egna 
ord i form av citat.  
 
I vår studie har vi eftersträvat tillförlitlighet och äkthet genom att följa de 
kvalitetskriterier som nämns i metoddelen. Vi har redovisat forskningsprocessen alla 
faser, vilket medverkar till studiens överförbarhet och pålitlighet. På grund utav studiens 
tidsspann fanns ej möjlighet att få det transkriberade materialet bekräftat av respektive 
respondent utan vi har nyttjat empirin med ärligt uppsåt och utan egna värderingar. 
Samtliga respondenter uttryckte däremot en önskan om att få ta del av den färdiga 
studien, vilket kommer uppfyllas. Vi anser att den tidigare forskningen tillsammans med 
empiri och teori, ger ett trovärdigt och äkta resultat som går att generalisera kring de 
faktorer som på alla system (mikro-, meso-, exo- och makrosytemet) samverkar kring 
att främja skolframgångar hos elever i riskzon.   
 
 
9.2 Resultatdiskussion  
I resultatdiskussionen kommer vi att problematisera och analysera studiens empiri 
utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell, samtidigt förs en diskussion 
kring empirin med utgångspunkt i den tidigare forskningen på området. Diskussionen 
kategoriseras utifrån de teman som förekommer i resultatet. Valet av integrerad analys i 
resultatdiskussionen baseras kring ett helheltsperspektiv där denna analysmetod ansågs 
mest lämplig för studiens syfte.    
 
9.2.1 Elevhälsans upplevelser  
Resultatet visar att samarbete är något som respondenterna anser är viktigt både på 
individ-, grupp- och organisationsnivå. De talar om att skolan är en spegel av samhället 
vilket innebär att det som sker i samhället även sker i skolan. I dagsläget visar resultatet 
att integrering istället för exkludering är att föredra. Hjörne och Säljö (2013) beskriver 
att man i dåtidens skola arbetade helt tvärtom, det vill säga med exkludering istället för 
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integrering angående de elever man inte ansåg tillhörde “normalklassen” och att 
dåtidens skola enbart var för de individer som tillhörde en högre samhällsklass. 
 
Grundtanken i dagens skola är att alla omfattas av skolplikt till det att eleverna slutar 
årskurs nio men att alla ska ha en möjlighet att fortsätta studera vidare på gymnasiet. 
Trots den moderna skolans utveckling gällande samarbete och integering anser vi att det 
dock finns vissa brister i skolan då varje individ måste ses utifrån sin egna förmåga samt 
de olika system som omger eleven. Resultatet kan förklaras genom att respondenterna 
både vill arbeta utifrån individanpassade metoder och helhetsbaserade förhållningsätt, 
vilket vi anser kan har lett till oklarheter kring respondenternas arbetsuppgifter och hur 
man hanterar elever som är i riskzon för att inte klara sin måluppfyllelse.  
  
Respondenterna menar att dagens samhälle å ena sidan arbetar utifrån ett 
helhetsperspektiv där klassen är i fokus,  men å andra sidan arbetar man utifrån ett 
individanpassat förhållningssätt där varje individ är unik. Detta överensstämmer med 
Bronfenbrenners teori som baseras kring relationen mellan samhälle och individ samt 
hur miljön berör det enskilda barnets utveckling (Hwang & Nilsson, 2011). Kopplingen 
mellan teori och resultat visar att elevhälsan framhäver vikten av ett gott samarbete, 
både mellan de olika professionerna inom skolan men även genom andra institutioner. 
Detta styrks av Hylander (2011) som menar att samverkan mellan olika professioner är 
adekvat för elevers skolframgångar.  
 
Ekberg (2010) presenterar skolans betydelse för ungdomar. Hon menar att sättet som 
skolan är uppbyggd på och hur väl den fungerar har en väsentlig  roll när det kommer 
till gymnasieelevers skolframgångar. Grosin (2004) framför i sin forskning att de elever 
som inte ser skolan som något positivt, trivsamt eller tillfredsställande slutar försöka 
och söker sig istället vidare till andra miljöer. Han belyser även att den sociala 
atmosfären är av betydande vikt för elevernas mående. Resultatet påvisar i enlighet med 
tidigare forskning att elevhälsan upplever att relationen mellan elever och lärare är A 
och O, samt att man behöver arbeta ännu mer relationsskapande i ett mer öppet klimat i 
skolan.  
 
Vi anser att skolans miljö borde bli mer inbjudande, dels för att det skulle resultera i 
bättre studieresultat men även förbättra elevers hälsa och välbefinnande. Skolan ger ofta 
utrycket för att vara den institution som den är, vilket i våra ögon är avskalt och stelt. 
Kanske vore det lämpligt att fokusera på att skapa en gemytligt och hemtrevlig miljö 
som bjuder in eleven och skapar motivation samt ett inre lugn.  
 
 
9.2.2 Prevention  
Elevhälsans syfte och målsättning är enligt Socialstyrelsen (2017) att arbeta utifrån 
Vägledning för elevhälsan som står för en likartad elevhälsa i hela Sverige där det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet står i fokus. Elevhälsan vilar på vetenskaplig 
grund samt beprövad kunskap, vilket i den praktiska tillämpningen innebär att all 
undervisning bör vara forskningsbaserad och att professionerna bör arbeta 
evidensbaserat (a.a.). Det är värt att notera att respondenterna är oense kring hur man 
arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Resultatet visar att vissa av respondenterna 
arbetar evidensbaserat genom att kartlägga, utvärdera och analysera medan andra 
respondenter beskriver att de alltid arbetar förebyggande men kan inte precicera hur. 
Detta resultat kan förklaras av det faktum att Vägledning för elevhälsan enbart är 
riktinjer om hur man bör arbeta och ej hur man ska arbeta.  
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Vi anser att detta reslutat antyder intressanta skillnader mellan professionerna inom 
elevhälsan och skolan som institution. Vi har fått uppfattningen om att skolan är 
likvärdig över hela Sverige medan elevhälsan snarare ser olika ut från skola till skola. 
Vi ställer oss frågande till om Vägledning för elevhälsan är något som används av alla. 
Bronfenbrenner (1979) menar att om inte interaktionen mellan de olika nivåerna inte 
fungerar så blir den enskilde indivinden drabbad. Vi anser att Vägledning för elevhälsan 
ska integreras i skollagen och att samtliga elevhälsoteam i Sverige ska arbeta utifrån 
den. Detta anser vi hade bidragit till en större kontinutet och utdelning för elevhälsans 
arbete samt för den enskilda eleven.   
 
Resultatet belyser att det förebyggande arbetet sker överallt i skolan, dels i klassrummen 
men även i korridorerna. Det viktiga enligt respondenterna är att skapa goda relationer, 
mingla runt samt att vara lättillgängliga för eleverna. Det förebyggande arbetet äger rum 
på individ-, grupp-, och organistationsnivå genom hälsosamtal i årskurs 1, 
föräldramöten, utvecklingssamtal, klassmöten, gruppsamtal samt övriga individuella 
samtal, detta är i enlighet med den utvecklingsekologiska teorin. Detta resultat är 
förenligt med tidigare forskning där Hylander (2011) redogör för vikten av ett 
relationsskapande förhållningssätt inom den pedagogiska arenan.  Detta styrks av Hattie 
(2009) som tillägger och betonar att relationen mellan lärare och elev ska karaktiseras 
av förtroende och tillit och speciellt för de elever som befinner sig i riskzon.  
 
Resultatet illustrerar att elevhälsan vill arbeta preventivt men att det ofta handlar om att 
släcka de bränder som uppstår. Elevhälsan har en önskan om att få arbeta mer kring 
dessa frågor, då respondenterna känner att de inte hinner med allt förebyggande arbete 
de önskar att de gjorde. Arbetet med att förhindra bland annat ohälsa och 
skolmisslyckanden får enligt Törnsén (2014) ofta stå tillbaka, vilket bidrar till att det 
förebyggande arbetet blir åtsidosatt. Utifrån vald teori anser vi att arbetet med att släcka 
de bränder som uppstår är av betydande vikt, men om inte fokus läggs kring det 
förebyggande arbete kommer dessa bränder inte att upphöra.  
 
Kopplingen mellan resultat och teori bekräftar detta, då det framförs att man måste 
inkludera samtliga system för att inte få problematik senare i livet. Det förebyggande 
arbetet bör därför fokusera på att implementera metoder och arbetsätt från ett större 
samhällsperspektiv som på sikt kommer att gynna alla elever, oavsett bakgrund och 
socialt sammanhang.  
 
 
9.2.3 Hinder och möjligheter 
Resultatet visar att förebyggande arbete är tidskrävande och att respondenterna uppfattar 
att ett hinder i deras arbetsuppgifter är den rådande tidsbristen. En möjlig förklaring till 
detta är att elevhälsan upplever att deras kapacitet ej räcker för att tillgodose alla elevers 
behov. De eftertraktar en avgränsning och uppdelning av skolans elever för att få 
möjlighet rent tidsmässigt att arbeta kring den enskilda individen samtidigt som de 
önskar att samarbetet mellan de olika professionerna blev bättre. Den tidigare 
forskningen visar att elevhälsan är indelad i fyra olika grundpelare. Hylander (2011) 
menar att inom den psykosociala domänen kan det uppstå hinder då arbetsuppgifterna 
inom denna domän kan verka otydliga och kan vara svåra att avgränsa till en specifik 
profession (a.a).  
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Resultatet visar att elevhälsan ser möjligheter kring att ha ett samarbete både med de 
olika professionerna inom elevhälsan men också till andra yrkesverksamma inom 
skolan. De menar att sekretesslagen kan vara ett hinder då vissa elever ”hamnar mellan 
stolarna” och att den undervisande läraren inte får ta del av information som skulle 
gynna eleven. Detta resultat är inte förenligt med Bronfenbrenner (1979) som menar att 
minsta lilla påverkan i miljön och omgivingen gör intryck på individen. Systemen ska 
verka skyddande för eleven men hamnar man ”mellan stolarna” så brister det i systemet 
och bidrar till en sårbarhetsfaktor för den enkilde.  
 
Respondenterna framför återigen vikten av engagerad personal och menar att det spelar 
ingen roll hur mycket tid man har till arbetet om professionerna inte brinner för att 
främja eleverna att lyckas i skolan. I den tidigare forskningen framför  Hattie (2009) att 
det är många olika faktorer som är bidragade till att elever ska lyckas i skolan och att 
faktorerna inte skall ses som enskilda utan att de sker i en gemensamt samspel 
faktorerna emellan. Hattie (2009) belyser framförallt i sin forskning att 
undervisningskvalitén tillsammans med engagerade lärare är det som har visats sig ha 
mest framgång hos unga i riskzon.  
 
9.2.4 Risk- och skyddsfaktorer 
 
Resultatet visar att frånvaro är den största riskfaktorn för skolmisslyckande hos 
ungdomar. Samtliga av de intervjuade elevhälsoteamen lyfter denna aspekten och menar 
att detta är något som skolan ständigt måste arbeta förebyggande med. Respondenterna 
nämner att faktorerna kan vara såväl negativa som positiva och handla om exempelvis 
mobiltelefoner, stress, kompisgäng och om kärlek och att dess påverkan helt beror på de 
sammanhang individen befinner sig i. Respondenterna nämner att de ovan beskrivna 
faktorerna kan verka positivt för en individ medan de har en negativ effekt för en annan. 
Om man ser detta utifrån Bronfenbrenners teori kan kopplingen vara att 
påverkansfaktorerna ter sig olika från individ till individ beroende på hur samspelet 
mellan de olika systemen fungerar i övrigt.  Vi anser att konsekvenserna för elevhälsan 
blir att hitta en balans mellan elevernas enskilda påverkansfaktorer. Svårigheten är att 
finna arbetssätt för att tillgodose alla elevers specifika behov, då en enda metod inte 
fungerar på alla elever.   
 
När det kommer till skolfrånvaro anser Karlberg och Sundell (2004) samt Grosin (2004) 
att man kan se  detta utifrån två olika perspektiv där skolan antingen är otillräcklig eller 
att eleven har en bristande social anpassningsförmåga. Resultatet pekar på att det i de 
flesta fallen ses med utgångspunkt i att eleven är bärare av problematiken och inte 
utifrån skolans uppbyggnad och sätt att agera. Vi anser att skolan sätt att agera och 
hantera skolfrånvaro givetvis är av betydande vikt för att främja elevernas 
skolframgångar. Om inte helheten fungerar gör det inte heller det för den enskilde. 
Skolan ska inte beskyllas för all frånvaro utan det beror också på hur indvividen 
fungerar i övrigt och hur de andra systemen intergrerar med varandra. Med andra ord, 
borde skolk ses som en individuell företeelser men att fokus måste läggas på ett 
hollistisk synsätt för att gynna en större massa.  
 
Utöver de positiva och negativa faktorerna kan resultatet urskilja rökning, droger, 
alkohol, kriminalitet, psykisk ohälsa och otillräckligt stöd hemifrån som ogynnsamma 
faktorer för ungdomars skolframgångar. Resulatet visar att god ankytning och stöd från 
föräldrar alternativt lärare är en viktig faktor för att den enskilda eleven ska lyckas i 
skolan. Shonkoff och Meisels (2000) belyser vikten av av att ha ett nära band till minst 
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en vuxen. Blomgren (2016) tillägger att ett sådant band exempelvis kan vara till en 
betydelsefull lärare om inte det finns ett tillräckligt stöd hemifrån.  
 
Vi anser att all personal inom gymnasieskolan ska vara införstådda i vikten av 
relationsskapande till eleverna. De undervisande lärarna ska inte enbart fokusera på sina 
ämnen och lektioner, utan även på att bygga en relation till sina elever. En tillitsfull 
relation bidrar inte bara till goda studieresultat utan kan även förhindra bland annat 
stress och psykisk ohälsa.   
 
Resultatet visar på intressanta skillnader i hur respondenterna ser på föräldrarkontakt. 
Vissa av respondenterna ansåg att föräldrarkontakten fungerade bra medan andra 
utryckte en svårighet med denna typ av kontakt. Detta resultat kan förklaras genom att 
det uppstår vissa svårigheter att arbeta med elevens föräldrar då eleven blir myndig. 
Trots detta ansåg respondenterna att de alltid motiverade eleverna att engagera sina 
föräldrar och att motivationsskapandet gav stor positiv utdelning gällande elevens 
skolgång. I enlighet med Bronfenbrenner (1979) och Hattie (2009) menar vi att den 
enskilda individen tillsammans med sin närmaste omgivning (mikro- och 
mesosystemet) är viktigt att fokusera på och att uppmuntran till föräldrakontakt därför 
bör ses som adekvat arbetssätt för att elevhälsan ska främja elevernas skolframgångar.  
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10 Slutsatser och pedagogiska implikationer  
Syftet med denna studie var att undersöka elevhälsans upplevelser kring sitt uppdrag att 
förebygga skolmisslyckande hos ungdomar samt att analysera vilka faktorer som verkar 
skyddande för eleverna på gymnasiet. De frågeställningar som kom att ligga till grund 
för vår studie var (1) Hur upplever elevhälsan sitt förebyggande arbete för att motverka 
skolmisslyckande hos eleverna? (2) Vilka skyddande faktorer upplever elevhälsan har 
betydelse för att unga i riskzon ska klara skolan? (3) Vilka hinder och möjligheter ser 
elevhälsan kring sin roll angående elevernas skolarbete och deras måluppfyllelse?  
 
Elevhälsan tillskrivs en mer betydelsefull roll för att främja elevers skolframgångar 
vilket är en av de bidragande faktorerna till studiens uppkomst. Resultatet belyser att 
samarbete är en av de faktorer som är mest signifikant för ett förebyggande arbete inom 
elevhälsan. Respondenterna menar att de inte räcker till och att det krävs ett samarbete 
både inom skolan men även utanför, så som med familj och andra institutioner och 
myndigheter. Utmaningen i dagens skola är att få en förståelse för vad eleverna tycker 
och tänker. Elevernas delaktighet i skolgången anser vi är en stor framgångsfaktor som 
behövs lyftas fram ännu mer än vad det gör i dagläget.  
 
Något som vi ser har stor framgång för elevhälsans förebyggande och hälsofrämjade 
arbete är kunskap om förståelse för risk- och skyddsfaktorer. Vet man vilka risker som 
kan uppkomma i samband med skolgången, samt vilka faktorer som verkar skyddande 
för skolmisslyckande, menar vi att man i ett tidigt skede kan upptäcka och fånga de 
elever som riskerar att misslyckas med skolan. Detta förhindrar inte enbart ett eventuellt 
lidande och utanförskap för den enskilda individen utan det är också viktigt från ett 
samhällsperspektiv då det minskar utgifterna för samhället markant.  
 
Det framkommer tydligt i såväl den tidigare forskingen som i den valda teorin att 
skolmisslyckande inte bör ses som en avskild händelse, utan att det intergerar på olika 
nivåer. Det är något som styrks av resultatet där respondeterna framhäver vikten av ett 
helhetsperspektiv för att tackla problematiken gynnsamt. Elevens skolmisslyckande bör 
med andra ord ses utifrån individuella faktorer, familjerelaterade svårigheter, 
kamratpåverkan, skolans uppbyggnad och sätt att fungera, samt samhällets normer och 
värdeningar. Vi ser en vinst med att elevhälsan bör arbeta i alla nivåerna för att främja 
elevers skolframgångar.  
 
Samtliga respondenter betonade betydelsen av att involvera föräldrarna eller 
betydelsefulla personer i elevens skolgång. Vi anser att detta är angeläget då föräldrar 
och den närmaste omgivningen är de människor som främst gestaltar och åskådliggör 
verkligheten för eleven. Det är relativt naturligt att dessa individer har en betydande 
påverkan för elevens beteende. Den pedagogiska utmaningen är att utveckla förmågan 
att se till den enskilda eleven och ha förståelse för hens bakgrund och vidta åtgärder för 
att främja framgångarna i skolan. Om inte arbetet med att främja elevers 
skolframgångar utvecklas, kommer samhället troligtvis stå inför stora utmaningar i  
framtiden.  
 
10.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Det framgår tydligt i studien att elevhälsan har delade meningar kring hur involveringen 
av föräldrarna ska ske i skolan. Vi anser att samarbete gällande elevernas 
skolframgångar är viktigt och något som behöver fortsätta utvecklas och arbetas kring.  
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Det vi ser som mest adekvat och nödvändigt att fortsätta forska och utveckla vidare är 
hur elevhälsan på ett gynsammt sätt kan arbeta för att involvera föräldrarna i elevens 
skolgång även på gymnasiet. Trots att eleverna har nått myndighetsålder anser vi att det 
är viktigt för föräldrarna att ha en inblick i skolgången. Vi ser gärna att forskning skulle 
göras kring vilka metoder, tillvägagångssätt och förhållningssätt elevhälsan ska vidta för 
att på ett evidensbaserat arbetssätt möjliggöra för en arena som är tillgänglig för alla.  
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Bilagor 
Bilaga A Missivbrev 

	

Förfrågan	om	medverkan	i	C-uppsats	
 

               Växjö 
170131 

                                               
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot 
ungdoms- och missbruksvård” 180 p, vid Linnéuniversitetet, Växjö. Vi kontaktar er 
med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva i pedagogik. Det ämnet vi har 
valt att inrikta oss på är Elevhälsans förebyggande arbete för att motverka 
skolmisslyckade hos unga i riskzon. Vi sänder detta brev för att förtydliga våra 
önskemål efter vårt telefonsamtal. 

 
Vårt intresse rör elevhälsans uppdrag om att arbeta preventivt och med hälsofrämjande 
insatser. Syftet är att undersöka elevhälsans uppdrag att förebygga skolmisslyckande 
hos unga i riskzon samt att analysera vilka faktorer som verkar skyddande för 
ungdomen. 
 
Vi har fördjupat oss kring det aktuella ämnet med hjälp av forskning och litteratur men 
vi har också för avsikt att genom intervjuer med elevhälsan få en bredare och mer 
sanningsenlig bild av ämnet.  När det gäller detta anser vi att er kunskap/erfarenhet 
skulle vara mycket intressant att få ta del av. 
 
För att få göra detta vill vi be om möjligheten att få intervjua dig/er (en eller två 
personer), som har kännedom, utbildning och erfarenheter som är viktiga för oss och för 
vårt examensarbete. Intervjun kommer att vara av semistrukturerad karaktär, vilket 
innebär att några få på förhand valda frågor kommer att diskuteras men resterande del 
av intervjun kommer att skapas och styras tillsammans och vår förväntning är att 
mycket givande diskussioner kommer att uppstå. Intervjun tar mellan 30-60 min och vi 
hoppas att du har möjlighet att delta och skapa detta arbeta tillsammans med oss. 
 
I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 
och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 
doktorsexamen – vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en 
kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 
 
Med vänliga hälsningar,  
   
Amanda Borrhed       ab223mj@student.lnu.se   
Malin Hill                  mh223jm@student.lnu.se          

 
Handledare: Inger Hellberg 
Examinator: Mats Anderberg 
Kursansvarig: Maria Alm 
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Bilagor 
Bilaga A Missivbrev 

Forskningsetiska	principer	
 
Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 
av är de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt 
deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 
ser på dem. 
 
Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 
studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 
är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 
veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 
inte delta längre. 
 
Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 
något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 
ditt deltagande i studien. 
 
Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 
det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 
 
Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/ uppsatsen 
kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 
publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 
 
Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 
oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 
just dem vi intresserar oss för. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Amanda Borrhed 
Malin Hill 
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Bilagor 
Bilaga B Intervjuguide  
 
Hur arbetar elevhälsan för att främja elevernas framgångar (skyddsfaktorer) i 
skolan? 
 
Vad innebär elevhälsans uppdrag för dig? 
 
Hur arbetar ni förebyggande på just Er skola? 
 
Använder ni er utav några specifika riktlinjer? 
 
Kan ni beskriva lite hur ni tänker kring arbetet med risk- och skyddsfaktorer i skolan? 
 
Kan ni urskilja några specifika faktorer som kopplas till risker för eleverna? 
 
Vilka faktorer är mest skyddande för ungdomarna på er skola? 
 
Hur arbetar ni främjande respektive åtgärdande? Samt i vilken utsträckning? 
 
 
Vilka hinder och möjligheter ser elevhälsan kring sin roll angående elevernas 
(elevers skolmisslyckanden) skolarbete och deras måluppfyllelse? 
 
Vilka hinder anser du kan uppstå i elevhälsans förebyggande arbete? 
 
Vilka möjligheter ser du för att utveckla det förebyggande arbetet i elevhälsan? 
 
Använder ni er utav några checklistor eller instrument för att kartlägga elever i riskzon? 
 
Vilka faktorer kan ni se som påverkar ungdomens skolgång till det sämre? 
 
Finns det någon faktor som sticker ut mer än någon annan? 
 
Hur arbetar ni kring att involvera föräldrar i ungdomens skolgång? 
 
 
 
Har du några avslutande tankar eller funderingar kring detta ämne som du vill delge? 
 
 
 


