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Titel 
Elevhälsa i praktiken: specialpedagogisk analys av främjande, förebyggande och 

åtgärdande arbete i elevhälsoteam. 

 

 

English title 
Pupil Health in Practice: Special Education Analysis of Promotion, Preventive and 

Remedial work in the Pupil Health Team. 

 

 

Abstrakt 
Syftet med föreliggande studie är att analysera det främjande, förebyggande och 

åtgärdande elevhälsoarbetet utifrån ett salutogent och patogent förhållningssätt samt 

vilka insatser på organisations-, grupp- och individnivå som uppmärksammas under 

samtal på två skolor i en kommun i Sverige. Semistrukturerade kvalitativa intervjuer 

med professionerna rektor, specialpedagog och kurator från elevhälsan på två skolor 

genomfördes för att kunna besvara studiens frågeställningar. Informanternas 

beskrivningar av elevhälsoarbetet sammanställdes utifrån premisserna i kvalitativ metod 

och resultatet analyserades sedan utifrån de analytiska utgångspunkterna 

interaktionistiskt och relationellt perspektiv, samt salutogent förhållningssätt. 

 

Informanternas berättelser målar upp bilden av ett strukturerat elevhälsoarbete där 

formerna för arbetet har förändrats en del under senare år, så att elevhälsoteamet har 

möten med olika syften och utformning. Elevhälsoarbetet bygger på samspel, där 

språket används som verktyg och interaktionen mellan individer har betydelse för 

resultatet. Informanterna uppmärksammar att elevhälsoarbetet består av främjande, 

förebyggande och åtgärdande insatser på organisation- grupp- och individnivå. En del 

av interaktionerna leder till meningsskapande möten där ett lärande kan ske. Andra 

insatser fokuserar istället på individen och dess egenskaper och skulle kunna syfta till 

att åtgärda brister hos eleven. Kommunens elevhälsoplan upplevs till stor del vara ett 

stöd i elevhälsoarbetet. Informanterna beskrev att det förekommer samverkan mellan 

elevhälsans professioner samt med andra aktörer. Informanterna önskade bland annat ett 

utökat samarbete med lärare. Elevers och vårdnadshavares delaktighet nämns i 

intervjuerna inom elevhälsoteamets främjande, förebyggande och åtgärdande arbete, 

men de verkar finnas i en interaktionistisk skugga, i bakgrunden, i det främjande och 

förebyggande arbetet. Elevhälsans arbete är ett arbete under utveckling. 
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1 Inledning 
 

Enligt Skollagen ska elevhälsan främst arbeta med främjande och förebyggande insatser 

så att goda lärmiljöer kan skapas, där eleverna kan känna trygghet och utvecklas så 

långt det är möjligt. En trygg lärmiljö kan uppstå om eleverna ”har en känsla av 

sammanhang och ges förutsättningar att delta i den pedagogiska verksamheten eller i 

undervisningen” (Skolverket 2018a). Bidragande faktorer till en bra lärmiljö kan vara 

trivsel, delaktighet, begriplighet och meningsfullhet. Det är också viktigt att pedagoger 

stödjer eleverna i att skapa goda relationer till andra, och att de ser eleverna och 

omgivningen ur olika perspektiv för att eleverna ska känna sig sedda och uppleva 

delaktighet. För att skapa förståelse behöver pedagoger lyssna till elevernas berättelser 

(Skolverket 2018a). Språket blir då ett viktigt verktyg i interaktionen. 

 

Det finns olika definitioner av begreppet hälsa. Eriksson (2015) använder ett salutogent1 

perspektiv när hon definierar begreppet hälsa, vilket innebär att hälsa ska ses ur ett 

helhetsperspektiv som består av livskvalitet, det vill säga psykisk, fysisk, social och 

spirituell hälsa. Hälsobegreppet är möjligt att använda på olika nivåer: individ, grupp, 

samhälle. Hälsa bör ses som något som är i ständig förändring, där vi alltid är friska till 

en viss del trots sjukdom. Det är betydelsefullt för hälsan att människor får leva i 

kontexter och miljöer som är stödjande vilket kan innebära att förutsättningar ges till 

människor att ta tillvara på både sina egna resurser och resurser som erbjuds i 

omvärlden för att utveckla och bevara hälsan, och att människor får chansen att göra 

verklighet av sina ambitioner, få sina behov tillgodosedda och känna att livet känns 

meningsfullt samt att de ges möjligheter att möta förändringar på ett sätt som främjar 

hälsa (Eriksson 2015). 

 

Hälsa och lärande går hand i hand och påverkar varandra ömsesidigt (Hylander & Guvå 

2017; SFS 2010:800; Socialstyrelsen & Skolverket 2016). Forskning visar att elevers 

psykiska mående påverkar lärandet – mår eleven bra går inlärningen bättre (Gustafsson 

m.fl. 2010). Även fysik aktivitet och goda kostvanor har betydelse för elevers 

presterande i skolan visar forskning (Eriksson 2012). De flesta elever upplever 

skolgången som en spännande fas i livet av lärande och utveckling och de känner 

trivsel, har kompisar och en meningsfull fritid (Bergmark & Kostenius 2011; Schad & 

Tideman 2017). Flera studier visar dock att den psykiska hälsan hos unga har försämrats 

över tid (Bergmark & Kostenius 2011; Folkhälsomyndigheten 2018; Nilsson 2013), 

vilket enligt en undersökning skulle kunna bero på bland annat en ökad användning av 

digitala medier, förändringar inom skolväsendet eller ökade krav på eleverna 

(Folkhälsomyndigheten 2018). Elevhälsans främjande, förebyggande och åtgärdande 

arbete kan vara en betydelsefull faktor för att bidra till en likvärdig och inkluderande 

skola, vilket kan öka elevers välbefinnande, lärande och utveckling (Hjörne 2018). Det 

främjande arbetet utgår från ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att fokusera på 

det som fungerar, ett friskhetsperspektiv. Förebyggande och åtgärdande arbete kan utgå 

från ett patogent förhållningssätt, där problem eller svårigheter är utgångspunkten 

(Hylander & Guvå 2017). Skolinspektionens (2015) granskning visade dock på brister 

när det gäller elevhälsans arbete. En stor del av skolorna saknade elevhälsoarbete i 

tillräcklig utsträckning, och det främjande och förebyggande arbetet skedde ofta utan 

elevhälsans deltagande. Det främjande och förebyggande arbetet följde oftast inte en 

struktur med momenten planering, genomförande, uppföljning och analys. Eleverna 

kände inte alltid till vilka möjligheter till stöd som fanns att tillgå. Skolor behöver göra 

                                                 
1 Se avsnitt 5.2, Relationellt perspektiv och salutogent förhållningssätt. 
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elevhälsan och dess professioner mer känd hos eleverna. Granskningen visade också att 

elevhälsoplaner förekommer i olika utsträckning, på en del skolor verkade det inte 

finnas någon plan att följa, medan några skolor hade en tydlig elevhälsoplan med rutiner 

för arbetet. SKL:s (2018) undersökning om elevhälsans personalgrupper visar att det i 

många kommuner saknas professioner inom elevhälsan, främst specialpedagoger och 

psykologer.  

Studier av elevhälsoarbete visar att det råder en samsyn mellan elevhälsans olika 

professioner om att arbetet främst borde inriktas mot främjande och förebyggande 

insatser, men att det praktiska arbetet ofta resulterar i åtgärdande arbete på individnivå. 

Ett bra samarbete inom elevhälsan är inte alltid enkelt att åstadkomma (Guvå 2009; 

Guvå & Hylander 2012; Hjörne & Säljö 2014; Hylander & Guvå 2017; Thörnsén 2014). 

För att åstadkomma ett lyckosamt utvecklande arbete av elevers hälsa och lärande krävs 

ett utbyte av kunskaper mellan olika professioner samt användande av vetenskapligt 

granskade metoder för att kunna hantera utmaningar som uppstår (Milerad & Lindgren 

2017). Det är dock inte endast elevhälsans personal som ska arbeta med elevhälsoarbete 

(Törnsén 2014). Lärande, etik och hälsa är betydelsefulla begrepp som lärare har att 

förhålla sig till i sitt uppdrag (Bergmark & Kostenius 2011). Elevhälsoarbetet är således 

ett arbete för hela skolan, och lärarnas elevhälsoarbete styrs av läroplan och skollag, 

men dock inte av samma paragraf som styr elevhälsans arbete (Törnsén 2014).  

 

Vi har i vår undersökning valt att rikta in oss mot elevhälsans arbete. Vi har undersökt 

hur elevhälsoarbetet beskrivs i en kommun samt hur användande av elevhälsoplanen 

och andra dokument på två skolor uppmärksammas i berättelser. Dessutom har vi 

analyserat hur samverkan inom elevhälsan och med andra aktörer i kontexten återges i 

beskrivningar. Vi har valt att intervjua olika professioner – rektor, specialpedagog och 

kurator – inom elevhälsan. 

 

2 Bakgrund 
 

I kommande avsnitt presenteras elevhälsoarbetet utifrån följande teman: elevhälsans 

framväxt och styrning, pedagogiskt ledarskap, elevhälsoteamsmöten, stödjande 

strukturer – främjande, förebyggande och åtgärdande arbete, lärmiljöer som bidrar till 

elevens utveckling och lärande, samt samverkan.  

 

2.1 Elevhälsans framväxt och styrning 
 

Skolhälsovården med läkare och skolsköterskor har funnits sedan länge i svenskt 

skolväsende och var till en början inriktad på ohälsa, sjukdomar och hygien. Elevvården 

med psykologer och kuratorer kom in senare. Speciallärare har också funnits sedan 

länge och arbetade i början med åtgärdande insatser, problemen i skolarbetet placerades 

hos eleven (Hylander & Guvå 2017). Det förekom dock inte något närmare samarbete 

mellan de olika professionerna inom elevvården och skolhälsovården, och inte heller 

något närmare samarbete med lärare. I utredningen Från dubbla spår till elevhälsa 

(SOU 2000:19) problematiserades att den pedagogiska verksamheten i skolan arbetar i 

ett spår och att elevvården arbetar i ett annat spår. Vidare påtalades det att det ibland 

förekommer tre spår eftersom skolhälsovården arbetar efter sitt spår. För att kunna ge 

alla eleverna en bra skolgång är det nödvändigt att det finns en god samverkan mellan 

olika professioner med olika kompetenser och kunskaper. Utredningen föreslog därför 

att elevvården och skolhälsovården tillsammans bildar elevhälsan. Inom elevhälsan ska 

det finnas högskoleutbildade professioner med social, medicinsk, psykologisk, 
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omvårdnads-, specialpedagogisk och studie-och yrkesvägledande kunskaper. 

Elevhälsans yrkesgrupper, kompetenser och arbetsuppgifter skulle skrivas in i 

skollagen. Vidare påtalades det att elevhälsan skulle medverka i skolans 

utvecklingsarbete i att upprätta miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa hos 

alla elever. En huvuduppgift är att ta bort eventuella hinder som kan finnas för att bidra 

till alla elevers utveckling och lärande (SOU 2000:19). 

 

I propositionen inför nuvarande skollag (Prop. 2009/10:165) påtalades att skolan är 

ansvarig för att arbeta fram bra lärandemiljöer för elevernas utveckling och lärande. 

Hälsa och lärande influeras i olika avseenden av liknade faktorer. Elevhälsoarbete är 

beroende av samverkan mellan elevhälsans professioner och övriga professioner inom 

skolan och andra instanser, till exempel socialtjänsten. Enligt skollagen (SFS 2010:800) 

ska det inom elevhälsan finnas professioner som skolläkare, skolsköterskor, psykolog 

och kuratorer att tillgå samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan ska 

i första hand arbeta hälsofrämjande och förebyggande och hjälpa eleverna i deras 

utveckling att nå målen. Elevhälsan blev i och med att den skrevs in i den nya skollagen 

en juridisk term (Lundin 2017). 

 

Elevhälsans praktik är idag under utveckling (Hylander & Guvå 2017). Skolverket har 

haft i uppdrag att förstärka elevhälsan med insatser för att utveckla elevhälsoarbetet 

under åren 2012–2015, och det har upprättats olika kunskapsstöd, bland annat 

Vägledning för elevhälsa (Socialstyrelsen & Skolverket 2016), utbildningsinsatser och 

statsbidrag. Skolverket betonade att skolor behöver hjälp med det främjande och 

förebyggande arbetet eftersom det åtgärdande arbetet ofta får företräde. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder en utbildning i elevhälsa för skolorna 

och har även gett ut ett stödpaket med material (Neuman & Sjöberg 2018; Hjörne 

2018). Skolor kan söka statsbidrag hos Skolverket för hälsofrämjande 

skolutvecklingsarbete (Skolverket 2018b) samt för förstärkt elevhälsa (Skolverket 

2018c). I en lägesrapport från Skolverket påpekas att elevhälsan behöver vara mer 

delaktig i att anpassa undervisningen för att möta elevers olika behov att klara målen 

(Skolverket 2017). Skolkommissionen (SOU 2017:35) anser i sitt betänkande att 

elevhälsan behöver vara stödjande och tillgänglig. I ett kommittédirektiv (Dir. 2017:88) 

föreslås en utredning som ska se över hur elevhälsans arbete kan utvecklas. Förslag ska 

ges på hur ett mer verksamt elevhälsoarbete kan förstärka elevhälsans kompensatoriska 

uppdrag. För att kunna höja kunskapsresultaten i skolan ska mer genusinriktade insatser 

uppmärksammas och eventuella författningsändringar föreslås. Senast i januari 2019 

ska utredningens resultat redovisas.     

                                   

Elevhälsans verksamhet består av både hälso- och sjukvården och skolväsendet. Den 

nationella styrningen av elevhälsan görs genom olika föreskrifter och allmänna råd som 

ges ut av Skolverket och Socialstyrelsen. Föreskrifterna är rättsregler som måste följas 

och de allmänna råden är rekommendationer som är till hjälp när det gäller att tillämpa 

de olika lagar, föreskrifter och förordningar som finns. Staten bedriver även tillsyn och 

inspektion av elevhälsans verksamhet genom skolinspektionen och IVO – inspektionen 

för vård och omsorg. Utöver skollagen (2010:800) samt skolans övriga styrdokument 

behöver elevhälsan även ta hänsyn till mängd andra regelverk så som hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:768), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

socialtjänstlagen (2001:453) och diskrimineringslagen (2008:567) (se vidare i 

Socialstyrelsen & Skolverket 2016, bilaga 5). Andra aktörer som har ansvar för 

elevhälsan är skolhuvudman, rektor, vårdgivare och verksamhetschefen (Socialstyrelsen 

& Skolverket 2016). 
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2.2 Pedagogiskt ledarskap 

 

Enligt Skollagen är det rektors uppgift att leda det pedagogiska arbetet på en skolenhet, 

och i det innefattas elevhälsoarbetet (SFS 2010:800). Den ledande uppgiften har mer 

tydligt poängterats efter kommunaliseringen av skolan (Ahlberg 2013). Det är också 

rektors ansvar att ha kännedom om elevers behov och att fatta beslut om särskilt stöd till 

elever, och till sin hjälp har rektor elevhälsoteamet (Hallberg 2017; Hylander & 

Ahlstrand 2013). I läroplanen för grundskolan regleras rektors ansvar till att utforma 

elevhälsans arbete så att de elever som är i behov av stöd får det (Skolverket 2011). 

Utöver de skrivelserna finns det få riktlinjer som gäller organisering och ledning av 

elevhälsan, så det är upp till rektor eller huvudman att planera och organisera 

elevhälsoarbetet. Det är viktigt att rektor är insatt i elevhälsans uppgift och syfte och har 

kunskap om de olika professionernas kompetenser, så att arbetet kan fungera enligt 

uppdraget (Hallberg 2017; Hylander & Guvå 2017; Nilsson 2013; Runström 2017). 

Elevhälsoteamet och de professioner som ingår där, styrs av både skollagen (SFS 

2010:800) och hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Kurator, skolsköterska, 

skolläkare och skolpsykolog kan ha en annan verksamhetschef än övriga professioner 

inom elevhälsan (Hallberg 2017; Hylander & Ahlstrand 2013), och ofta arbetar dessa 

professioner på flera skolor. Det kan innebära svårigheter i det praktiska arbetet och kan 

kräva mycket arbete av rektor i organiseringen av elevhälsoarbetet på skolenheten 

(Hylander & Guvå 2017; Thörnsén 2014). En annan svårighet som olika chefskap kan 

medföra är att rektor inte har möjlighet att styra i vilken omfattning och när till exempel 

kurator och skolsköterska finns på skolan (Thörnsén 2014). Enligt Hylander & 

Ahlstrand (2013) ansåg elevhälsans yrkesgrupper att rektors ledarroll var viktig för att 

leda arbetet och nyttja de olika kompetenserna i teamet. Rektor är också viktig för 

samordningen och samverkan mellan lärare och elevhälsoteam, till exempel genom att 

planera och skapa rutiner och handlingsplaner för arbetet, avsätta tid och skapa ett bra 

arbetsklimat på skolan (Ahlberg 2013; Hylander & Guvå 2017; Nilsson 2013; Thörnsén 

2014). 

 

Skolutvecklingsarbete kan bland annat innefatta att utveckla elevhälsans arbete, och 

enligt Hallberg (2017) är framgångsfaktorer för goda skolresultat bland annat tid för 

samarbete mellan elevhälsa, elever och personal, arbetsformer som inbjuder till ett nära 

samarbete mellan elevhälsa och pedagoger och tydliga rutiner för när pedagoger ska 

vända sig till elevhälsan för att få stöd. Här har rektor en viktig uppgift att styra det 

arbetet. Skolutvecklingsarbete är ett långsiktigt arbete, och för att skapa hållbara 

förbättringar som blir bestående och utvecklar på djupet krävs långsiktighet även när det 

gäller ledarskapet, rektorer bör stanna på samma arbetsplats i minst fem år för att 

genomfört förbättringsarbete ska finnas kvar i verksamheten (Hargreaves & Fink 2008). 

Även om det är rektors ansvar att organisera elevhälsan på skolan har all personal ett 

gemensamt ansvar för elevernas hälsa och lärande och de behöver ha ett bra samarbete 

(Ahlberg 2013; Skolverket 2011). 

 

2.3 Elevhälsoteamsmöten 
 

En metod för att kunna utveckla det främjande och förebyggande arbetet i 

elevhälsoteamen, och även öka samarbetet mellan elevhälsan och lärarna, kan vara att 

följa en på förhand bestämd mötesstruktur. Ett exempel på en sådan mötesstruktur är ett 

regelbundet återkommande möte där en klass i taget diskuteras och alla undervisande 

lärare bjuds in. Strukturen innefattar delarna nuläge, reflektion, fördjupning, planering 

och avslutning, samt fasta ramar med samtalsledare, sekreterare och bestämd tidsåtgång 
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(Bengtsson, Kempe Olsson & Necovski 2017). Den här mötesformen kan ge 

diskussionerna ett mer relationellt och kontextuellt innehåll eftersom fokus inte blir på 

individen. 

 

När diskussionerna blir på mer åtgärdande nivå och det finns ett problem föreslår 

Hjörne & Säljö (2009) en samtalsmodell i elevhälsoteamet med en inledningsfas där 

problemet konkret beskrivs, gärna ifrån flera synvinklar, och där eleven och 

vårdnadshavare på något sätt får bidra med sin syn. I den delen ska inga lösningar 

föreslås. Sedan förs en tvärprofessionell diskussion där allas kompetenser tas tillvara 

och där elevens syn helst ska finnas med. I avslutningsfasen sammanfattas diskussionen 

och vilka åtgärder teamet kommit fram till. 

 

Ett elevhälsoteam kan sätta upp mål för sitt arbete, dels för att veta vilken riktning 

arbetet ska ta, dels för att kunna utvärdera arbetet, så att en utveckling kan ske 

(Gustafsson 2009; Partanen 2012; Skott 2018). Elevhälsoteamet kan också delta i 

skolans främjande och förebyggande arbete om till exempel värdegrunden, ANDT2, 

kost och sömn eller elevers närvaro (Hallberg 2017; Skolverket 2012b). Organiseringen 

av elevhälsoarbetet är viktig. På en del skolor har elevhälsoteamet börjat dela upp sina 

möten i två delar, med en del som handlar om främjande och förebyggande arbete, och 

en del som fokuserar på enskilda elevärenden och på så sätt undviks att till exempel det 

åtgärdande arbetet får ta för stor plats. Det är också viktigt att se till att det finns tid för 

samarbete med arbetslag på skolan, och att elevhälsan syns, både bland övrig personal 

och bland elever (Skott 2018). En modell för att elevhälsan ska bli mer synlig och 

tillgänglig är att organisera så att teamet vid vissa tillfällen har ”öppen mottagning” 

(Hallberg 2017, s. 100) dit lärare kan anmäla frågor eller boka tid för att få diskutera 

något angeläget. 

 

De olika professionerna i elevhälsoteamet besitter kunskaper inom sina respektive 

områden. För att ta tillvara dessa kunskaper är det viktigt att tvärprofessionella analyser 

förs kring elever i behov av stöd, så att situationen belyses från olika vinklar. 

Elevhälsoteamet har också ett ansvar att se till att diskussionerna förs utifrån ett 

salutogent och relationellt3 synsätt. Då blir arbetet i elevhälsoteamet ett gemensamt 

arbete som kan ge bättre förutsättningar för eventuella beslut, och då kan också ett 

lärande inom teamet ske, interprofessionellt lärande (Hylander & Guvå 2017; Partanen 

2012). Hylander & Guvå (2017) beskriver olika typer av mångprofessionella team, där 

ett interprofessionellt team innebär att medlemmarna samarbetar i relativt hög 

utsträckning och där samarbetet medför att helheten blir större än summan av delarna 

och att ett lärande sker. 

 

2.4 Stödjande strukturer: främjande, förebyggande och åtgärdande 

elevhälsoarbete 
 

Stödjande strukturer innebär vägledning och stöd i det vardagliga arbetet och kan till 

exempel utgöras av rutiner, planer, riktlinjer eller möten (Partanen 2012; Neuman & 

Sjöberg 2018). Elevhälsoarbetet regleras i skollagen men skolpersonal efterfrågar ibland 

en större tydlighet när det gäller hur arbetet ska organiseras, till exempel genom 

modeller eller tydligare ansvarsfördelning (Ahlberg 2013; Hylander & Guvå 2017). En 

lokalt utformad elevhälsoplan, där bland annat elevhälsans uppdrag och ansvar samt 

                                                 
2 Förkortning för skolors informationsarbete om alkohol, narkotika, doping och tobak. 
3 Se avsnitt 5.2, Relationellt perspektiv och salutogent förhållningssätt. 
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arbetsgången i elevhälsoteamet beskrivs, kan vara ett stöd om dokumentet blir ett 

levande dokument som används i det vardagliga arbetet. När elevhälsoplanen har blivit 

väl implementerad och förankrad i verksamheten kan ett ”organisatoriskt minne” 

utvecklas (Partanen 2012, s. 15), vilket innebär att kunskapen om fungerande 

arbetsmetoder inom en verksamhet stannar kvar i organisationen och att arbetet inte är 

beroende av någon person. 

 

Ett systematiskt kvalitetsarbete där skolor utvärderar och dokumenterar resultaten av de 

främjande, förebyggande och åtgärdande insatser som görs blir också en form av 

stödstruktur, eftersom framgångar i arbetet då kan tas tillvara och användas i 

utvecklingsarbetet (Hylander & Guvå 2017; Partanen 2012). Hälsa och lärande påverkar 

varandra, och därför bör även elevhälso- och skolutvecklingsarbetet utföras som ett 

gemensamt arbete. Ett välfungerande arbetslag, bland lärare eller i elevhälsan, med 

tydliga former för hur arbetet ska organiseras kan leda till ett bra samarbete och 

kollegialt lärande. Då kan arbetslaget i sig bli en stödjande struktur för varje individ 

som ingår i arbetslaget. 

 

Många kommuner har en central elevhälsa med till exempel specialistkunskaper 

och/eller ett stödteam för att tillgången i kommunen ska bli likvärdig. Den lokala 

elevhälsan kan vända sig dit med till exempel frågeställningar eller när det gäller 

utredningar (Partanen 2012). Enligt Hylander & Guvå (2017) bör elevhälsan:  

 
”använda sina resurser och bistå lärare genom att göra elevernas beteende och tankar 

begripliga och hanterbara för lärarna så att de i sin tur kan göra skolarbetet mer begripligt, 

hanterbart och meningsfullt för eleverna. För att elevhälsans professioner ska lyckas med 

den uppgiften måste de också uppleva elevhälsoarbetet som begripligt, hanterbart och 

meningsfullt” (Hylander & Guvå 2017, s. 25). 

 

Elevhälsans arbete ska vara hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande och ske på 

organisation-, grupp- samt individnivå (Hylander & Guvå 2017; Socialstyrelsen & 

Skolverket 2016). Elevhälsan kan bistå med att uppmärksamma händelser och strukturer 

som kan bidra till ohälsa och hindra elevers utveckling till att nå målen i skolan 

(Socialstyrelsen & Skolverket 2016).   

 

”Hälsofrämjande arbete syftar till att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska 

och sociala välbefinnande” (Socialstyrelsen & Skolverket 2016, s. 89). Ett främjande 

arbete kan skapa gott skolklimat med goda relationer mellan elever och lärare (Nilsson 

2013). Exempel på elevhälsans främjande arbete kan vara att utveckla bra lärmiljöer för 

alla elever (Hylander & Guvå 2017; Jensen, 2017; Socialstyrelsen & Skolverket 2016; 

Tufvesson 2016). Det hälsofrämjande arbetet kan ske kring ämnen som levnadsvanor, 

psykisk hälsa, skolans värdegrund, arbetsmiljö, skolnärvaro och övergångar 

(Socialstyrelsen & Skolverket 2016). 

 

”Förebyggande arbete handlar om att minska risken för ohälsa. Målet med det 

förebyggande arbetet är att minska riskfaktorers inflytande över individen och samtidigt 

stärka skyddsfaktorerna” (Socialstyrelsen & Skolverket 2016, s. 90). Exempel på 

elevhälsans förebyggande arbete kan vara att upptäcka riskområden, som förekomst av 

stress, antal rökare, förekomst av kränkande behandling genom olika kartläggningar och 

utarbeta rutiner för tidig upptäckt av elever som är i behov av särskilt stöd. Elevhälsan 

kan ha utbildning och handleda lärare i det förebyggande arbetet samt även informera 

föräldrar och i vissa fall ge föräldrastöd. Det förebyggande arbetet kan även ske kring 
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ämnen som levnadsvanor, psykisk ohälsa, arbetsmiljö och skolfrånvaro (Socialstyrelsen 

& Skolverket 2016). 

 

”Åtgärdande insatser är insatser för att hantera problem och situationer som har uppstått 

i en organisation, i en grupp eller hos en individ” (Socialstyrelsen & Skolverket 2016, s. 

91). Elevhälsans bidrag till det åtgärdande arbetet kan vara att medverka i insatser för 

elever i behov av särskilt stöd i form av kartläggning, utredande och stödjande vid 

upprättandet av åtgärdsprogram samt vid andra stödinsatser (Skolverket 2014a; 

Skolverket 2014b; Socialstyrelsen & Skolverket 2016). Elevhälsan kan även vara till 

hjälp vid konflikt- och krishantering bland elever (Socialstyrelsen & Skolverket 2016). 

 

2.5 Lärmiljöer som bidrar till elevers utveckling och lärande 
 

Elevhälsans arbete ska utgå från: vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, 

evidensbaserad praktik inom elevhälsans hälso- och sjukvård, ett dubbelriktat samband 

mellan hälsa och lärande, skolans värdegrund, barnkonventionen, ett barnperspektiv, ett 

etiskt perspektiv, ett genusperspektiv, ett normkritiskt perspektiv och ett 

funktionshinderperspektiv (se Socialstyrelsen & Skolverket 2016, s. 14 - 21). Skolan 

ska se till att elevens lärmiljö är trygg och att hänsyn tas till varje elevs olika 

förutsättningar att utvecklas och lära sig. I lärmiljön bör synsättet vara att pedagoger tar 

till vara på elevers olikheter och ser olikheterna som tillgångar (Lindqvist 2017). Rektor 

har ansvar för utformning av skolans arbetsmiljö (Skolverket 2011). Elevhälsan har en 

ledande roll i skolans utvecklingsarbete i att skapa inkluderande lärmiljöer (SKL 2016). 

 

Jensen (2017) beskriver begreppet inkludering där läraren förändrar lärmiljön och 

undervisningen med utgångspunkt i elevernas behov samt där alla elevers olikheter och 

funktionalitet tas hänsyn till. Det är skolsituationen och miljön som ska förändras i 

första hand, inte eleven. Inkludering har innebörden att det är en skola som är tillgänglig 

för alla elever både i ett socialt, fysiskt och pedagogiskt sammanhang. Jensen (2017) tar 

även upp begreppet omvänd inkludering där undervisningen planeras för elever i 

särskilda behov och anpassningar görs istället för elever som inte har särskilda behov. 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten och handikappförbunden har tagit fram ett 

värderingsverktyg för att skolor ska kunna värdera och förbättra likvärdigheten och 

tillgängligheten i verksamheten. Tillgänglighet innebär att alla elever har möjlighet att 

utveckla sitt lärande, sin delaktighet och gemenskap i hela lärmiljön. Indikatorer som 

behandlas i tillgänglighetsmodellen och som samspelar med varandra är: förutsättningar 

för lärande, social miljö, pedagogisk miljö och fysisk miljö. I värderingsverktyget 

nämns elevhälsans kompetenser som betydelsefulla (Tufvesson 2016). 

 

Jensen (2017) tar upp begreppet universell design (UDL) som innebär att miljön 

utformas så att så många så möjligt kan använda den. Undervisningen och miljön är 

föranpassad på ett sätt som gör att anpassningar inte behöver göras efteråt. Jensen tar 

även upp att skolan då har som norm att differentiera undervisningen, olikheter 

normaliseras och då minskar risken för elever att stigmatiseras. Läraren bör lägga fokus 

på att skapa en pedagogisk mångfald och undanröja hinder genom att lägga fokus på 

skolans strukturer, innehåll och metoder i undervisningen. Att inkludera hjälpmedel och 

lärverktyg i alla klassrum samt att lärare och elever besitter kunskaper om användningen 

kan öka elevernas möjligheter att utvecklas. 
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Lindqvist (2017) lyfter fram formativ bedömning som ett sätt att möta alla elever genom 

att arbeta med återkoppling. Där kan elevers styrkor tas till vara, arbetssätt som fungerar 

väl lyftas fram och strategier hittas för att eleven ska komma vidare i sitt lärande. 

Vetenskapsrådet (2015) tar upp tre tillvägagångssätt i undervisningen som kan leda till 

att eleverna når målen: explicit undervisning som innebär att kunskap återges till elever 

på ett strukturerat sätt, elever får exempelvis träna på olika förmågor och sedan 

utvärdera resultatet, kamratlärande som i grunden innebär att elever undervisar varandra 

med ledning av en lärare, och metakognitiva strategier som innebär att ”lära sig tänka 

om det egna tänkandet” (Vetenskapsrådet 2015, s. 36).  

 

2.6 Samverkan 
 

Skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och polisen är enligt de lagar som styr 

verksamheterna skyldiga att samverka kring elever i behov, och skolan har en viktig roll 

i det här arbetet, eftersom eleverna tillbringar en stor del av sin tid där (Jakobsson & 

Lundgren 2013). Elevhälsan har en viktig roll när det gäller att uppmärksamma elever i 

behov, och vid misstanke om att en elev far illa har skolan anmälningsplikt 

(Socialstyrelsen & Skolverket 2016). 

 

Det finns flera definitioner av begreppet samverkan. Enligt en av definitionerna är 

samverkan när en bestämd grupp av människor tillsammans tar sig an ett problem med 

syfte att försöka hitta lösningar och möjliga insatser (Jakobsson & Lundgren 2013; 

Socialstyrelsen & Skolverket 2016). Ett fungerande elevhälsoarbete kräver samverkan 

både inom elevhälsan, inom skolenheten och med andra instanser i samhället 

(Prop.2009/10:165 s. 276 – 277), samt en tydlig styrning, som till exempel kan innebära 

ett tydligt ledarskap för de olika verksamheterna och rutiner för arbetet (Jakobsson & 

Lundgren 2013; Socialstyrelsen & Skolverket 2016). Enligt en rapport menar rektorer 

att samverkan med andra instanser är en stor del av elevhälsoarbetet (Thörnsén 2014). 

Hur samverkan sker mellan till exempel skola och socialtjänst kan dock skilja sig åt 

både inom en kommun och mellan kommuner (Runström Nilsson 2017). 

 

Vårdnadshavare är också en viktig samverkanspartner. De ska vara delaktiga i sina 

barns skolgång, och skolan är skyldig att samverka med hemmen, och det kan ske vid 

till exempel utvecklingssamtal (SFS2010:800; Skolverket 2011). För elever i behov av 

stöd kan en god samverkan med vårdnadshavare leda till tidiga insatser samt att både 

elever och vårdnadshavare upplever delaktighet (Jakobsson & Lundgren 2013). Men 

samarbete med vårdnadshavare fungerar inte alltid bra, det kan upplevas vara svårt att 

prata om problem eller kan skolan och vårdnadshavare ha olika syn på en situation 

(Gustafsson 2009; Runström Nilsson 2017).  

 

Eleverna bör göras delaktiga i planeringen och genomförandet av det hälsofrämjande 

arbetet, det är betydelsefullt att se saker ur elevens perspektiv (Cernerud 2017). Att 

lyssna på eleverna är viktigt för att få en förståelse för vad som gör skolarbetet 

intressant för eleverna samt även för orsaker till att elever inte når upp till det som 

fordras. Elevernas erfarenheter och upplevelser bör tas i beaktande i samverkan mellan 

elevhälsan och elevernas lärare (Hylander & Guvå 2017). 
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3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att analysera det främjande, förebyggande och åtgärdande 

elevhälsoarbetet utifrån ett salutogent och patogent förhållningssätt samt vilka insatser 

på organisations-, grupp- och individnivå som uppmärksammas under samtal på två 

skolor i en kommun i Sverige. 

 

Studiens frågeställningar är: 

1. Hur beskrivs organiseringen av elevhälsoarbetet på skolorna? 

2. Hur beskrivs användningen av kommunens elevhälsoplan och andra dokument 

på dessa skolor? 

3. Hur beskrivs samverkan inom elevhälsan och med andra aktörer? 

 

4 Tidigare forskning 
 

I följande avsnitt beskrivs tidigare forskning kring elevhälsans arbete. Enligt Hjörne 

(2018) är forskning kring elevhälsans arbete och dess följder bristfällig. Nedan 

redovisas tidigare forskning som är relevant för vår studies analys under rubrikerna: 

organisering av elevhälsoarbete, stödjande strukturer samt samverkan. 

4.1 Organisering av elevhälsoarbete 

Backlund (2007) har genomfört en studie om elevvårdens4 skolsociala arbete och 

organisering. Skolsköterskors och kuratorers yrkesroll och arbetsuppgifter var i fokus i 

studien. Enligt forskaren är skolan en viktig institution i elevernas uppväxt och under 

skolgången sker en socialisationsprocess där eleven utvecklar sin självbild och sociala 

kompetens. Även tidigare forskning visar på att skolmiljön och utbildningen kan 

fungera som skyddande faktorer när eleven till exempel ska utveckla sin självbild och 

förmåga till samspel (Backlund 2007, s. 17).  

På elevvårdsteamens möten delgavs information om elever men problem analyserades 

inte så ofta, konsensus mellan professionerna rådde. I elevvårdsteamet kunde elevers 

problem ibland ses i förhållande till lärarnas eller arbetslagets arbetssätt. Backlund 

(2007, s. 253 - 254) menar att elevvårdsteam som inte var direkt involverade i 

samarbete med övrig personal på skolan hade lättare att betrakta ett problem från grupp- 

och organisationsnivå, men teamens förmåga att genomföra insatser var inte så stor. 

Elevvårdsteamen gav konsultation till lärare och den uppgiften fick företräde framför 

andra uppgifter. Resultaten visade att dessa träffar var ostrukturerade och kunde se 

mycket olika ut. Ibland uppstod domänkonflikter, till exempel om lärare och 

elevvårdspersonal inte var överens om vems ansvaret för en insats var, eller vid olika 

syn på hur ett problem skulle förstås och bedömas (Backlund 2007, s. 259). Forskaren 

ifrågasätter om stödet till elever är likvärdigt och menar att dessa faktorer kan behöva 

undersökas vidare (Backlund 2007, s. 299). Lärares syn på elevvårdsarbete varierade, 

ibland kunde det egna arbetslaget fungera som stöd i elevvårdsfrågor men ibland togs 

tiden upp av andra organisatoriska frågor. Lärarna hade även olika upplevelser av hur 

samarbetet med elevvårdsteamet fungerade (Backlund 2007, s. 228). 

 

                                                 
4 Backlunds studie genomfördes då begreppet elevvård fortfarande användes, elevhälsa infördes i och 
med SFS 2010:800. 
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Hjörne & Säljö (2014) har genomfört en studie med fokus på hur professionell kunskap 

formulerades och delgavs i elevhälsoteam och i vilken utsträckning 

tvärprofessionaliteten bidrog till en vidgad syn på skolproblem. Resultaten visar 

generellt att elevers problem fortfarande individualiseras, och problemen som diskuteras 

sällan ses på grupp- eller organisationsnivå, till exempel i pedagogiken, lärares 

aktiviteter eller övriga påverkansfaktorer i klassrummet. I studiens empiriska material 

framkom nästan inga diskussioner om att förändra omgivningen utan synen var att 

problemet fanns hos eleven. Forskarna märkte att redan i presentationen av en elevs 

svårigheter föreslogs en lösning, så efterkommande diskussion och analys tillförde inte 

så mycket till det redan föreslagna. De olika professionerna använde i sina 

framföranden sitt specifika professionella språk, vilket enligt forskarnas tolkning 

skapade auktoritet hos den som pratade, och det kunde vara en bidragande orsak till att 

teamen inte diskuterade och debatterade fallen i någon större utsträckning. Det gick inte 

att bekräfta att tvärprofessionaliteten i teamen bidrog till förbättrat arbete och en vidgad 

syn, utan samsyn kring elevers problem uppnåddes ofta med få förslag på alternativa 

tillvägagångssätt och nästintill inga oenigheter kring fortsatt arbete. Arbetet i teamen 

byggde inte på uppföljningar från tidigare möten, det verkade inte heller baseras på 

forskning eller erfarenheter från andra elevhälsoteam, och den kunskap som de olika 

professionerna besatt användes inte till att bredda diskussionerna. 

 

I Guvå & Hylanders (2012) forskning upptäcktes att de olika professionerna inte skiljde 

mellan hälsofrämjande och förebyggande åtgärder och att detta kunde vara orsaken till 

att det åtgärdande arbetet fortfarande dominerade i praktiken. Professionerna saknade 

teorier för holistiska och ekologiska (på organisations-, grupp- och individnivå) analyser 

av skolproblem.  

 

Gunnarsson (2015) har undersökt hur hälsa framställs i skolors hälsofrämjande arbete. 

Enligt forskaren förekom uppfattningar inom skolorganisationen om att elever behöver 

träna och utveckla förmågor som leder till en bättre hälsa. Hälsofrämjande insatser 

riktades till alla elever, men även insatser riktade till bara flickor eller pojkar förekom. 

Gunnarsson (2015) skriver att det fanns en syn att alla elever behöver utveckla sin hälsa, 

men ställer frågan om det arbetet gör alla elever till ”problembarn” (Gunnarsson 2015, 

s. 202).  

 

Perssons (2016) forskning syftade till att studera hälsofrämjande aktiviteter som 

genomfördes i Karlstad kommuns grundskolor under ett antal år. Ett av resultaten 

visade att elevernas trivsel och relationerna eleverna emellan kan förbättras om 

barnperspektivet tas i beaktande när skolan planerar sina hälsofrämjande aktiviteter. 

 

4.2 Stödjande strukturer 
 

Backlund (2007) undersökte om skolorna arbetade med förebyggande insatser kring 

mobbning, droger, främlingsfientlighet eller jämställdhet, och undersökte även vilka 

skriftliga riktlinjer som fanns till exempel gällande mobbning, arbetsgång när problem 

uppstått kring en elev, övergripande lokal elevvårdsplan, frånvarorutiner samt misstanke 

om att barn far illa. Resultaten visade att alla skolorna arbetade mot mobbning, och 

arbete med de övriga tre områdena förekom i olika utsträckning. Skriftliga riktlinjer 

förekom också i olika utsträckning på skolorna, riktlinjer för till exempel 

mobbningsarbete och elevvårdsplan var vanligare (Backlund 2007, s. 174 – 175). 

Backlund menar att själva förekomsten av riktlinjer inte är en garant för att de används i 



  
 

11 

arbetet. Resultaten visar också att hur det elevvårdande arbetet utvärderas skiljer sig 

mellan skolor och kontrollen av elevvårdsarbetet kan därmed vara låg (Backlund 2007). 

 

I Perssons (2016) forskning om hälsofrämjande arbete visade resultatet att de skolor 

som genomfört något manualbaserat program, tex SET (socio-emotional training) 

märkbart förbättrade både sin fysiska och psykosociala miljö (s.55). Gunnarsson (2015) 

vänder sig i sin avslutande diskussion till viss del mot stödjande strukturer, när hon ger 

ytterligare ett förslag till hälsofrämjande arbete: hälsa som omsorg, som skulle innebära 

ett hälsoarbete präglat av bland annat ansvar och engagemang för andras välbefinnande 

och där pedagoger istället för att följa färdiga modeller är öppna för det som sker och 

för de effekter som hälsoarbetet får. 

 

Guvå & Hylander (2012) har undersökt vilken mening de olika professionerna i 

elevhälsoteamen tillskriver begreppet ”elevhälsa” och vilka likheter och skillnader i 

synen på begreppet som finns inom och mellan de olika professionerna. Studien 

resulterade i en modell som belyser mångfalden i elevhälsa. 

 

Inriktning/nivå Patogen inriktning Salutogen inriktning 

Generell nivå 1. Fokus på ohälsa 

      

Insatser med fokus på 

riskbeteenden och riskgrupper 

Förebyggande insatser 

2. Fokus på hälsa 

        

Insatser inriktade på alla elever i 

skolan 

Främjande insatser 

Individuell 

nivå 

3. Fokus på elever som inte 

uppnår kunskapsmålen utifrån ett 

individ/familje-perspektiv. 

 

Traditionella utredningar, 

remisser, diagnoser utifrån ett 

kategoriskt perspektiv. 

4. Fokus på enskilda elevers 

lärande och utveckling utifrån ett 

relationellt och kontextuellt 

perspektiv. 

      

”Se eleven med friska ögon” 

Tabell 1. Professionernas (från studien ovan) olika mening av begreppet elevhälsa. Här 

redovisas den svenska översättningen av modellen (Hylander & Guvå, 2017, s.163) 

 

Modellen som matris beskriver fyra olika perspektiv på elevhälsa som skapar en 

spänning. Först ett patogent perspektiv som fokuserar på de medicinska aspekterna och 

det salutogena perspektivet som fokuserar på hälsa och välmående. För det andra mellan 

interventioner som lägger fokus på en generell nivå eller på en individuell nivå. Studien 

visade på att professionerna talar retoriskt om det salutogena perspektivet men att det 

patogena perspektivet var mest framträdande i praktiken. Forskarnas modell kan vara ett 

hjälpmedel för professionerna till fruktbara gemensamma diskussioner om de olika 

perspektiven i elevhälsoarbetet som i framtiden kan leda till att fokus flyttas från att 

endast arbeta utifrån ett patogent/medicinskt perspektiv till att även inkludera det 

salutogena/holistiska perspektivet i elevhälsoarbetet även i praktiken. 

 

Boman (2015) undersökte i sin studie huruvida psykisk hälsa och skolprestationer har 

ett samband och hur interventioner kan utformas och implementeras för att kunna 

förbättra elevers psykiska hälsa och skolprestationer. I studiens resultat kunde hon se ett 
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samband mellan barns lärande i svenska och matematik och den psykiska hälsan. Hon 

fann även att ett samband mellan låg psykisk hälsa och låg socioekonomisk bakgrund 

kunde medföra en större risk för dåliga skolresultat. Interventionen som genomfördes 

hade god effekt på kunskaperna i elevers läsförståelse. Möjligtvis kunde effekten berott 

på ett bättre tillstånd av elevers psykiska hälsa i samband med interventionen. 

Engagemanget från lärarna var en betydelsefull faktor för interventionens utfall. 

Faktorer som ledde till lärarnas engagemang var information, stöd, möjligheter till 

samarbete samt inkludering och involvering av de aktiviteter som ingick i 

interventionen. Hennes slutsats var att interventioner i skolan kan förbättra elevers 

skolresultat och psykiska hälsa och vara en betydande faktor för att komma tillrätta med 

de ojämlikheter som finns i hälsan i samhället genom utbildningens goda effekter till 

livschanser. 

 

4.3 Samverkan  
 

I en amerikansk studie undersökte Williamson & McLeskey (2011) hur 

problemlösningsteam, som bestod av lärare, speciallärare, administrativ personal som 

rektor, studievägledare med flera samt ibland utomstående personal som psykologer och 

forskare, som upprättats på skolan fungerar och verkar. Resultatet av studien visade att 

de intervjuade lärarna uppgav flera fördelar med problemlösningsteamsmöten som till 

exempel ett socialt stöd från kollegor, möjlighet att lära sig nya saker, praktisk hjälp 

samt att det främjade reflektion över undervisningen i klassrummet. Trots att lärarna var 

allmänt positiva till mötena fanns det brister med teamen som gjorde mötena 

improduktiva. Ofta fanns inte tid över till att inventera problemet och analysera 

orsakerna och teammedlemmarna kände sig pressade att komma fram till en lösning 

innan de hade hela bilden klar för sig. En annan orsak till tidsbrist var att det saknades 

fokus, omfattande problemdiskussioner förekom istället för att fokusera på lösningar. 

Samtal kunde även röra ämnen som endast tangerade eleven som det rörde. Ibland 

kunde experter med nödvändig kunskap inte deltaga på mötena. En annan svårighet som 

uppkom i samtalen var att problemlösningsteamsmedlemmarna inte kunde komma 

överens om uppkomsten till en elevs svårighet och vem som skulle ansvara för 

problemet. Detta kunde skapa spänning i mötena och göra det svårt att utveckla en 

intervention som var effektfull och som läraren kunde relatera till. Samtalen upplevdes 

inte alltid som stödjande och gjorde det svårt att få teamet att engagera sig i produktiva 

diskussioner om möjliga interventioner. 

 

I Backlunds (2007) studie verkade kuratorerna ha en central roll i elevvårdsteamen, 

bland annat som stöd för enskilda elever och till personal, vid kontakt med andra aktörer 

i samhället och i konflikthantering. När kuratorer saknades fick specialpedagoger 

skolsköterskor och lärare ta på sig dessa arbetsuppgifter, vilket visar att gränsen mellan 

yrkesrollers uppgifter inte är skarp, verksamhetsdomänerna överlappar (Backlund 2007, 

s. 173). Enligt forskaren verkar vårdnadshavare och elever inte ha en aktiv roll i 

elevvårdsarbetet.  

 

Basic (2018) har i sin studie analyserat lyckad samverkan mellan olika aktörer inom 

ungdomsvården i Sverige. I undersökningen framkom att samverkan mellan tre olika 

aktörer kan vara lyckosam även om en samstämmighet bara uppnås under kortare 

stunder av ett samverkansmöte. Enligt författaren visar tidigare forskning att konflikter 

är vanliga när olika parter ska samverka. Det är inte själva mötet som är avgörande för 

vilket resultat som samarbetet ger, utan de olika parterna måste ha förståelse för 

varandra, för målet med arbetet och för varandras olika arbetssätt, för att samverkan ska 
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ge bra resultat. När de olika aktörerna litar på varandra ökar möjligheten till god 

samverkan. Här kan göras en jämförelse med Backlunds (2007) resultat där 

domänkonflikter uppstod när de olika aktörerna inte hade förståelse för varandras 

metoder och synsätt. Enligt Basic (2012) påverkas samverkan av aktörernas interaktion, 

till exempel hur de olika aktörerna pratar och vilka olika känslor som visas i samspelet. 

Studien visade att även professioner som inte är närvarande vid ett möte kan ha 

betydelse för det som sker i mötet. Den visade också att nya konstellationer av 

samverkanspartners kan uppstå i mötet, då till exempel någon profession i 

samverkansgruppen alienerar sig med ungdom och/eller vårdnadshavare för att kunna 

lösa en konflikt som uppstått tidigare, så att samverkans- och förbättringsarbetet kan 

fortsätta. 

 

5 Analytiska utgångspunkter 

 

Utifrån vårt syfte har vi genomfört analysen med hjälp av interaktionistiskt och 

relationellt perspektiv samt begreppet ”salutogent förhållningssätt”. Interaktionistiskt 

perspektiv valdes eftersom vår undersökning behandlar samspel, samverkan och 

kommunikation inom elevhälsoarbete. Relationellt perspektiv och salutogent 

förhållningssätt stämmer bra överens med Erikssons (2015) definition av begreppet 

hälsa samt med Skolverkets (2018) utgångspunkter för att skapa trygghet och goda 

lärmiljöer, vilket nämndes i vår inledning. Elevhälsans arbete ska bidra till att utveckla 

elevers hälsa och lärande. 

 

5.1 Interaktionistiskt perspektiv 
 

Interaktion med andra individer och med omgivningen skapar mening och lärande. 

Verbal och ickeverbal kommunikation är viktiga beståndsdelar. Språket blir då ett 

redskap som möjliggör kommunikation. Språket kan både förena och föra människor 

närmare och markera skillnader. Språkliga begrepp kan ses som verktyg som kan 

användas för att förklara och förtydliga omvärlden samt även för att undersöka och 

utforska ett område. Begreppen hjälper samtidigt till att utöka och fördjupa kunskaper 

inom området (von Wright 2000). I intervjuer är det verbala språket och 

kommunikationen det medel som används för att få fram kunskap. 

 

Interaktionismen handlar bland annat om hur individer samspelar med varandra, och hur 

identiteten konstrueras och rekonstrueras och är beroende av situationen. Inom 

interaktionismen behandlas även olika symboler, till exempel språket, och deras 

funktion i skapandet av en kontext (Basic 2012). Mead (1976) i Engdahl & Larsson 

(2006) menar att kommunikation inte bara går ut på att svara varandra utan även på att 

förstå varandra. En förutsättning för det är att samma betydelse läggs i de skilda ord och 

gester som yttras och utförs. De gester där olika personer tolkar budskapet lika 

benämner Mead signifikanta symboler. De signifikanta symbolerna är grunden till att 

förståelse för varandra uppstår och skapandet av samhällen (Engdahl & Larsson 2006). 

 

Interaktion pågår överallt där människor möts, i planerade möten eller där flera personer 

bara råkar vara på samma ställe. Persson (2012) beskriver Erving Goffmans begrepp 

ofokuserad och fokuserad interaktion, där det senare innebär ett möte där aktörerna har 

ett gemensamt mål eller samma fokus. Interaktionen mellan individer pendlar mellan 

sårbarhet, som innebär att samspelet kan störas av till exempel en konflikt, och 

ritualisering då individer frångår den egna viljan eller egna åsikter och följer de rutiner 
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som redan finns, för till exempel ett möte (Persson 2012). En balans mellan dessa 

ytterligheter benämns tillfällig konsensus och uppstår när individer i ett möte inte till 

fullo uttrycker sin faktiska åsikt utan anpassar det den säger efter vad hen tror kan 

accepteras av de övriga i gruppen (Goffman 2014). Syftet med mötet kanske inte är en 

bestående överenskommelse, utan att bli överens, nå konsensus, i stunden (Persson 

2012). I interaktionen mellan individer kan även intrycksstyrning förekomma, vilket 

kan innebära dels att uppträda så som förväntas i situationen, och dels att försöka 

påverka övriga individers syn på situationen i riktning mot individens egen syn 

(Goffman 2014).  

 

Individer tar på sig en roll i interaktionen med andra, och rollen formas av de 

förväntningar som omgivningen förmedlar, av de normer som finns och av individens 

egen identitet (Goffman 2014; Persson 2012). Goffman (2014) använder begreppet 

framträdande, för att beteckna en individs hela agerande i syfte att påverka andra 

individer i ett möte. Individer uppträder och samspelar enligt Goffman (2014) i en 

främre och en bakre region, där individen uppträder olika beroende på om omgivningen 

kan ses som privat eller offentlig, och anpassar sitt handlande och språk därefter. En 

osäkerhet kan finnas i mötet huruvida den andre uppträder på liknande sätt i sin främre 

och sin bakre region, alltså hur mycket hen växlar mellan roller (Persson 2012). 

 

En grupp människor med en gemensam uppgift benämner Goffman (2014) med 

teamframträdande eller team. Individerna i teamet står i beroendeställning till varandra, 

eftersom de alla genom sitt uppträdande eller handlande kan påverka den gemensamma 

arbetsuppgiften. Beroendet till varandra och den gemensamma uppgiften bidrar också 

till att skapa en sammanhållning mellan medlemmarna. Inom teamet kan en medlem 

uttrycka en avvikande åsikt eller starta en konflikt eftersom det finns en 

sammanhållning inom teamet som tillåter det. Inför utomstående försöker teamet visa 

samstämmighet, till exempel diskuterar de inte olika åsikter inför individer som inte hör 

till teamet (Goffman 2014). 

 

Konflikter i ett möte, en interaktion, behöver inte betyda problem. Enligt Simmel (1970) 

är både samstämmighet och konflikt mellan personer i samspel delar som ingår i 

samspelet. Konflikten kan bli mer intensiva när personerna känner varandra väl. I 

samspelet kan aktörerna omväxlande vara överens och ha skilda åsikter. Både de skilda 

åsikterna, konflikten, och samstämmighet är något som behövs i relationen och som kan 

stärka den och öka förståelsen för varandra och för situationen. 

 

5.2 Relationellt perspektiv och salutogent förhållningssätt 

 
von Wrights (2000) studie utifrån G H Meads teori om intersubjektivitet i 

undervisningen och pedagogens förhållningssätt till eleverna, belyser hur självet skapas 

och hur det framträder i möten mellan människor, samt konsekvenser av pedagogens 

möte med elever beroende på om pedagogen utgår från det punktuella eller relationella 

perspektivet. I det punktuella perspektivet ses varje elev som en egen individ oberoende 

av omgivningen, och dess egenskaper och förmågor avgör vem eleven är. Ur det här 

perspektivet kan bilden av eleven bli fast, oföränderlig, och talar då snarare om vad 

eleven är istället för vem. Diagnoser kan sägas vara att se elever ur ett punktuellt 

perspektiv då pedagogen tar reda på var eleven befinner sig eller kan i en uppgift eller 

vid ett tillfälle och utgår från det. I det punktuella perspektivet ses behov som brister 

som finns inom eleven och som är något som ska ersättas eller åtgärdas. 
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Ett relationellt perspektiv utgår från att självet skapas i relation och interaktion till andra 

och till sin omgivning, enligt Mead i von Wright (2000). Lärande och meningsskapande 

blir då något som sker i interaktion mellan pedagog och elever, och i situationen. von 

Wright (2000) skriver också om att pedagogen kan ta andras perspektiv och genom att 

kunna växla mellan att se ur det egna perspektivet och ur elevens perspektiv kan 

pedagogen förstå vem eleven är. Att se ur ett relationellt perspektiv är att se det som 

händer i mellanrummen, mellan människor i ”den intersubjektiva väv” (von Wright 

2000, s. 149) där alla har del och påverkar det som sker. I ett relationellt perspektiv 

bedömer pedagogen en uppgift eleven gjort, genom att försöka växla perspektiv mellan 

sitt eget och elevens för att förstå elevens kunskaper och förmågor, och ser dem som 

något som är beroende av och ett resultat av både sammanhanget den produceras i och 

interaktionen med övriga elever och med pedagogen. Pedagogen försöker också att 

förutsäga vad eleven kan lära sig eller uppnå, och hur långt eleven kan komma är 

beroende av pedagogen och omgivningen. Behov ses som beroende av kontexten och 

ska förstås i den aktuella situationen och är inte något som finns i individen, och de kan 

då variera från ett tillfälle till ett annat. 

 

Persson (1998) menar att specialpedagogik bör ses i ett relationellt perspektiv, det vill 

säga i samverkan med den pedagogiska verksamheten i skolan. I ett relationellt 

perspektiv blir det betydelsefullt att uppmärksamma vad som händer i ”förhållandet, 

samspelet eller interaktionen mellan olika aktörer” (Persson 1998, s. 30).  I det 

relationella perspektivet söker man även efter elevers förutsättningar i skolans lärmiljö. 

Förändringar i omgivningen kan underlätta elevers förutsättningar att lyckas i skolan. 

Undervisningen bör anpassas efter elevernas olika förmågor. Det är ett långsiktigt 

perspektiv. I ett kategoriskt perspektiv söker man svårigheterna inom eleven eller 

utifrån elevens hemförhållanden. De båda perspektiven är olika men behöver inte 

utesluta varandra. 

 

Antonovsky (2005) skriver om hälsa (salutogenes) och ohälsa (patogenes), och istället 

för att se dem som dikotomier kan man se hälsotillstånd som ett kontinuum, där en 

människa alltid befinner sig någonstans mellan hälsa och ohälsa. Ett hälsofrämjande 

arbete utgår då från det aktuella läget sett ur ett friskhetsperspektiv, till skillnad från ett 

patogent förhållningssätt som utgår från sjukdom eller något problem. Ett salutogent 

förhållningssätt fokuserar på strategier människor kan använda för att hantera stress, så 

kallad coping, för att kunna bevara sin hälsa. Antonovsky (2005) menade att vi ska se 

de salutogena och patogena synsätten som komplementära. Enligt Neuman & Sjöberg 

(2018) betyder inte ett salutogent synsätt att man inte kan se förhållanden ur en patogen 

synvinkel, till exempel kan en misstänkt funktionsnedsättning hos en elev utredas och 

eventuellt resultera i en diagnos. Elevhälsans främjande arbete utgår från ett salutogent 

förhållningssätt och i det förebyggande och åtgärdande arbetet förekommer ett patogent 

förhållningssätt, se även tabell 1, s.11.  

 

Antonovskys (2005) begrepp KASAM – känsla av sammanhang, handlar om att 

tillvaron upplevs begriplig, hanterbar och meningsfull. En person med hög känsla av 

sammanhang upplever att det som händer kring personen, även oväntade händelser, går 

att förklara och strukturera, och påfrestningar personen får möta kan den klara av med 

hjälp av de resurser som finns både inom personen och runtomkring den, till exempel i 

form av en familj eller vänner. Händelser i livet upplevs vara viktiga, liksom motivation 

inför arbetsuppgifter. De aktiviteter som genomförs i skolan behöver utgå från 

definitionen av KASAM, det som görs behöver vara begripligt, hanterbart och 

meningsfullt. Med begriplighet menas ”i vilken utsträckning man upplever inre och 
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yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara” (Antonovsky 2005, s. 39), hanterbarhet är 

”den grad till vilken man upplever att det står resurser till ens förfogande” (Antonovsky 

2005, s 40) och meningsfullhet innebär ”i vilken utsträckning man känner att livet har 

en känslomässig innebörd …[och] värda att investera energi i” (Antonovsky 2005, s. 

41).  

 

6 Metod 
 

Svensson & Ahrne (2015) gör en liknelse mellan begreppet metod och en väg som leder 

oss från brist på lärdom till lärdom, där vi kan erhålla lösningar på problem och svar på 

frågor. Metoden är ett redskap för att nå kunskap. Det är betydelsefullt att kunna visa på 

och ha argument för de metoder som har brukats, och att läsarna får en insyn i hur 

arbetet har fortlöpt. Olika metoder ger olika typer av information och empiriskt 

material, forskare behöver därför göra ställningstaganden för vilken metod som är mest 

fördelaktig att använda för syfte och frågeställning. För att få fram empiriskt material av 

kvalitativt slag, och få kunskap om samhällsfenomen kan man diskutera och ställa 

frågor till personer, deltaga eller observera vad som görs och sägs människor emellan, 

eller granska bilder och dokument (Svensson & Ahrne 2015). I följande avsnitt 

redovisar vi vårt tillvägagångssätt och argumenterar för val av metod för vår studie. 

 

6.1 Kvalitativ studie 
 

Studiens syfte är att analysera det främjande, förebyggande och åtgärdande 

elevhälsoarbetet utifrån ett salutogent och patogent förhållningssätt samt vilka insatser 

på organisations-, grupp- och individnivå som uppmärksammas under samtal på två 

skolor i en kommun i Sverige. 

En kvalitativ studie handlar om att samla in material eller kunskap om informantens 

upplevelser och erfarenheter i intervjuer, observationer eller textanalyser (Ahrne & 

Svensson 2015). Vår kvalitativa studies empiriska material består av planerade 

intervjuer med professionerna rektor, specialpedagog och kurator ur elevhälsan. Den 

kvalitativa intervjun syftar till att utifrån informanternas beskrivningar försöka skapa 

förståelse för deras syn på elevhälsoarbetet (Kvale & Brinkmann 2014). Vår metod 

utgår från en hermeneutisk ansats. 

 

6.2 Hermeneutik 
 

Hermeneutik är en form av tolkningslära inom vetenskapen där forskaren genom studier 

söker förståelse och tolkar grunden till mänsklighetens existens (Patel & Davidsson, 

2003). En hermeneutisk ansats handlar om att tolka innehållet i empiriskt material 

(Kvale & Brinkmann 2014). Hermeneutiken används ofta inom den kvalitativa 

forskningen som ett tolkningssystem för att skapa förståelse (Patel & Davidsson, 2003). 

Forskaren tar sig an det empiriska materialet subjektivt med utgångspunkt från sin egen 

förförståelse. Forskaren bearbetar den utskrivna intervjun genom att först läsa hela 

texten och skapa sig en uppfattning för att sedan gå tillbaka och läsa olika stycken i 

texten var för sig för att få en förståelse. Forskaren kan sedan gå från del till helhet för 

att få förståelse och hela tiden har forskaren sin egen förförståelse som ett redskap i 

tolkningen.  Det finns inte något definitivt slut på denna process i den hermeneutiska 

tolkningsprocessen. Texten tolkas, förståelse skapas, ny textproduktion, ny tolkning av 

texten samt ny förståelse av texten. Denna process går under namnet den hermeneutiska 

spiralen eller cirkeln (Kvale & Brinkmann 2014; Patel & Davidson, 2003). Det innebär 
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att analys av det kvaltativa empiriska materialet inte har något slut utan materialet 

analyseras om och om igen. 

6.3 Tillvägagångssätt och genomförande av intervjuer 

Att intervjua personer om deras roll i ett sammanhang, till exempel om elevhälsoarbete, 

är en metod som kan ge ny och fördjupad kunskap om informanternas upplevelser av 

sammanhanget (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). För att kunna besvara våra 

frågeställningar valde vi därför att genomföra enskilda intervjuer med rektor, 

specialpedagog och kurator på två skolor. Anledningen till att vi valde att göra enskilda 

intervjuer och inte gruppintervjuer var att vi ville få vars och ens beskrivning av 

elevhälsoarbetet för att sedan kunna transkribera, koda och analysera berättelserna. 

För att skapa förförståelse inför intervjuerna valde vi ut och läste litteratur inom ämnet. 

Vi sökte fram litteraturen med hjälp av databaserna ERIC, Swepub samt Libris. 

Sökorden som användes var elevhälsa, pupil health, pupil welfare och health promotion. 

Vi tog även hjälp av litteraturens referenslistor för att finna ytterligare litteratur. 

 

Inför våra intervjuer konstruerade vi en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 1), med 

frågor utifrån vårt syfte och frågeställningar. En semistrukturerad intervju innebär att 

intervjuaren har konstruerat frågor att utgå ifrån, men där möjlighet finns att frångå 

ordningen på frågorna och att ställa klargörande följdfrågor (Bryman 2018; Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015; Kvale & Brinkmann 2014). Vi valde semistrukturerad 

intervju för att inte komma bort från syftet, men också för att ge möjlighet till eventuella 

följdfrågor. Under intervjuernas gång följde vi intervjuguiden, och försökte vara aktiva 

lyssnare och anpassa våra följdfrågor i intervjun efter informanternas berättelser 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015; Kvale & Brinkmann 2014). Vi ställde öppna 

frågor som inte kunde besvaras med ja eller nej. Under intervjuns gång skapades ett 

samtalsklimat som i första hand stimulerade berättelser. I andra hand skapades variation 

(Basic 2012; Kvale & Brinkmann 2014) i studiens empiri vilket berikade vår analys. 

 

Intervjuerna spelades in med inspelningsfunktionen på mobiltelefon och läsplatta, för att 

vi båda skulle kunna koncentrera oss på att lyssna aktivt. Det var ett bra 

tillvägagångssätt eftersom allt som sades blev sparat samtidigt som vi kunde föra 

kompletterande anteckningar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Vi valde att 

genomföra intervjuerna tillsammans, och turades om att ansvara för intervjuandet och 

för att skriva kompletterande anteckningar. Intervjuerna tog mellan 45 minuter och en 

timme att genomföra. 

 

Vi delade på arbetet att transkribera intervjuerna. Att transkribera en intervju innebär att 

muntligt tal ska omvandlas till skriftspråk och då kan påverkan på empirin förekomma, 

eftersom talspråk och skriftspråk skiljer sig åt. Kroppsspråk och ansiktsmimik 

utelämnas ofta när samtal omvandlas till skrift. Det är av stor betydelse att forskaren 

reflekterar kring och är medveten om vilka val som gjorts i bearbetningen av data och 

på vilket sätt som detta kan ha inverkan på analysen. (Patel & Davidson 2003).  

Intervjuerna transkriberades ordagrant, med pauser och upprepningar, och enstaka 

ohörbara ord markerades (Kvale & Brinkmann 2014). För att till viss del förenkla 

transkriberingen valde vi att ibland inte skriva ut våra egna instämmanden som hördes 

samtidigt som informantens beskrivning. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) är det 

lämpligt att förklara de redigeringsprinciper som används i citaten i resultatdelen. Vi har 

använt oss av följande: 
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• Paus markeras med ett kommatecken 

• Utelämnande av informanternas ord, längre meningar eller stycken i citaten 

markeras med parentes och punkter (…) 

Vi har helt utelämnat småord, till exempel ”eh”, och ”uhm”. 

 

Vid bearbetningen arbetade vi båda med hela intervjumaterialet, först läste vi igenom 

hela materialet och gjorde tolkningar enskilt och sedan fördes diskussioner och 

tolkningar tillsammans. Vid resultatsammanställningen kategoriserades det insamlade 

datamaterialet utifrån syftets tre frågeställningar, och i tolkningsprocessen fanns ett 

hermeneutiskt perspektiv med (Kvale & Brinkmann 2014). 

Informanterna fick ta del av både ett första utkast och ett senare av de sammanställda 

resultaten, för att vi skulle få veta om de kunde känna igen sina beskrivningar i texten, 

eller om den upplevdes främmande (Svensson & Ahrne 2015). Några informanter 

svarade att de tagit del av resultatet, men utan några större kommentarer angående 

innehållet. 

I analysavsnittet analyseras det empiriska materialet utifrån studiens syfte och 

frågeställningar och de valda analytiska utgångspunkterna interaktionistiskt och 

relationellt perspektiv, begreppet ”salutogent förhållningssätt” samt tidigare forskning.  

 

6.4 Urval och avgränsningar 
 

Studiens empiriska material samlades in genom intervjuer med fem intervjupersoner 

som är delaktiga i elevhälsans arbete (rektor, specialpedagog och kurator). Att vi valde 

bort skolläkare och skolpsykolog berodde på att vi fick kännedom om att de inte deltar i 

elevhälsoteamens arbete i någon större utsträckning. Skolsköterskorna arbetar på flera 

skolor och deras arbetsuppgifter är mer reglerade och de lyder under Hälso- och 

sjukvårdslagen (Socialstyrelsen & Skolverket 2016). Vi valde att inte belysa lärarnas 

perspektiv eftersom det är elevhälsans arbete som är i centrum för vårt arbete. Vi hade 

inte kännedom om hur de valda skolorna arbetar med elevhälsa. Vi bedömde att sex 

intervjuer kunde vara ett rimligt antal för studiens omfattning. Vi valde ut två skolor i 

en kommun och skickade förfrågan via mail till rektor, specialpedagog och kurator vid 

respektive skola om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju om elevhälsans 

arbete. Informanterna valdes ut eftersom de har expertkunskap inom området (Kvale & 

Brinkmann 2014). Fem av de sex tillfrågade tackade ja. Vi skickade därefter ut vårt 

missivbrev (Bilaga 2), och bokade tid och plats för de fem intervjuerna. 

 

6.5 Forskningsetiska aspekter 
 

Forskare behöver göra etiska överväganden i sitt arbete, bland annat i frågor som rör de 

personer som medverkar så att de inte tar skada eller blir kränkta, men även i frågor som 

berör forskningsarbetet (Vetenskapsrådet 2017). I all forskning är det viktigt att beakta 

de fyra huvudkraven på forskning.  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som deltar i undersökningen 

om syftet med undersökningen, hur undersökningen kommer att genomföras så långt 

det är möjligt och att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas av den 

deltagande (Vetenskapsrådet 2017). Informanterna fick information om studien i vårt 

missivbrev där vi beskrev vårt syfte, arbetets upplägg och att deltagandet var frivilligt 

samtidigt som de fick frågan om att delta i enskilda intervjuer (Bilaga 2). 
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Samtyckeskravet handlar om den deltagandes rätt att själv avgöra om den vill medverka 

i forskning när undersökningen består av en aktiv insats av de deltagande personerna 

(Vetenskapsrådet 2017). Informanterna tillfrågades om eventuellt deltagande via mail, 

och genom att acceptera förfrågan och sedan delta i intervjun gav de sitt samtycke. 

 

Kravet på konfidentialitet innebär att uppgifter som deltagarna lämnat tillsammans med 

personuppgifter ska förvaras så att de inte blir tillgängliga för obehöriga 

(Vetenskapsrådet 2017). Informanterna fick information i missivbrevet (Bilaga 2) om 

att det insamlade materialet behandlas konfidentiellt och materialet har sparats så att det 

inte kan spridas till obehöriga. Vid resultatredovisning och analys av informanternas 

beskrivningar i rapporten är det viktigt att ta bort identifierbara uppgifter om 

intervjupersonerna lämnat sådana i sina beskrivningar, så att konfidentialiteten kan 

upprätthållas (Vetenskapsrådet 2017). 

 

Nyttjandekravet handlar om att det empiriska materialet bara får användas i 

forskningssyfte och inte lämnas vidare för till exempel kommersiellt bruk 

(Vetenskapsrådet 2017). Informanterna fick veta att deras berättelser endast ska 

användas i vår studie och i vilka sammanhang som studien ska presenteras. 

 

Inför varje intervju gick vi igenom de fyra kraven muntligt med informanterna och 

erbjöd dem att ta del av de sammanställda resultaten (Kvale & Brinkmann 2014). 

 

Vi kallar skolorna Österskolan och Västerskolan, och de intervjuade personerna kallas 

informanter eller vid de fiktiva namnen Alva, Robin, Kim, Ulla och Katarina i texten, 

för att upprätthålla konfidentialitetskravet. 

 

6.6 Trovärdighet och överförbarhet 
 

Trovärdighet inom kvalitativ forskning innebär att den som tar del av forskningen ska 

kunna lita på att forskningen genomförts enligt de krav som finns och enligt det 

beskrivna förfarandet i studien. Kraven kan innebära att forskarna använt sig av 

triangulering, att forskningen varit transparent och att resultaten har delgetts de personer 

som deltagit i studien (Bryman 2016; Svensson & Ahrne 2015). Triangulering kan 

förekomma på olika sätt. Ett tillvägagångssätt är att forskaren använder sig av olika 

datainsamlingsmetoder till exempel intervjuer, observationer, dokumentbearbetning, 

samt att använda sig av olika tidpunkter, platser och personer för att få fram en mer 

tydlig bild i analysen. Triangulering kan även ske när flera forskare studerar samma 

händelse för att då få ett fylligare underlag. Genom att använda sig av flera teorier för 

att få olika perspektiv på de studerade fenomenen vid analysen av den kvalitativa 

insamlade underlaget, kan triangulering även förekomma teoretiskt (Svensson & Ahrne 

2015; Patel & Davidson 2003). Transparens innebär att forskningsprocessen beskrivs 

noggrant, och att även eventuella brister tas med, så att läsaren som tar del av resultatet 

kan få en överblick över de olika val som forskaren tagit i beaktande (Svensson & 

Ahrne 2015).  

 

Överförbarhet inom kvalitativ forskning handlar inte om att kunna generalisera 

resultaten till att gälla allmänt, eftersom den undersökta gruppen är liten, utan handlar 

istället om huruvida resultaten skulle kunna överföras till andra liknande kontexter, eller 

samma kontext vid ett senare tillfälle. Detaljerade beskrivningar i den kvalitativa 

studien förser läsaren med mycket information som ger en fördjupad förståelse, vilket 
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ger läsaren större möjlighet att bedöma resultatens överförbarhet till ett annat 

sammanhang (Bryman 2016). 

 

7 Resultat och analys 
 

I föreliggande avsnitt redovisas studiens resultat utifrån studiens frågeställningar. Efter 

varje redovisat resultat följer en analys utifrån interaktionistiskt och relationellt 

perspektiv, begreppet ”salutogent förhållningssätt” samt utifrån tidigare forskning. 

 

7.1 Beskrivning av organisering av elevhälsoarbetet på skolorna 
 

Flera informanter betonar att kommunen har kommit långt i elevhälsoarbetet vid 

jämförelse med tidigare arbetsplatser eller med andra erfarenheter, som till exempel 

fortbildning.  

 

”när vi gick kursen (…) det känns som (…) kommun har kommit väldigt långt” 

(Alva) 

 

” det är så bra och så mycket struktur och det finns, liksom ingenting som faller 

mellan stolarna (…)” (Ulla) 

 

”jag tror att vi har nog kommit ganska långt i (…) kommun faktiskt. Jag tycker att 

man diskuterar frågor (…) som jag kände att (…) det här är vi förbi” (Robin) 

 

Informanterna beskriver att skolorna arbetar med ett inkluderande förhållningssätt och 

informanter från den ena skolan betonar att det är ett pågående arbete att utveckla det 

inkluderande förhållningssättet och lärmiljöerna. Katarina berättar: 

 

”det som ligger mig varmast om hjärtat det är ju givetvis inkluderande lärmiljöer 

för alla elever (…) vi tycker gruppnivå,  det är ju där vi måste liksom tänka först, 

för att bli inkluderande” 

 

Informanterna beskriver elevhälsoteamsmötena som välorganiserade. De beskriver att 

det alltid finns en dagordning som följer samma mall. Dagordningen skickas ut i förväg. 

Informanterna nämner föregående anteckningar och/eller pågående ärenden samt nya 

elevärenden som stående punkter. De berättar även att elevers frånvaro, beslut och 

främjande och förebyggande arbete är stående punkter på mötena. På båda skolorna 

måste lärare anmäla ett nytt elevärende i förväg. 

 

På både Österskolan och Västerskolan träffas hela eller delar av elevhälsoteamet varje 

vecka, men formerna för mötena skiljer sig lite åt. Båda skolorna har under senare år 

förändrat strukturen för elevhälsoteamsarbetet. På Österskolan anordnas möten enligt ett 

fyraveckorsschema. Första veckan träffas hela elevhälsoteamet och fokus ligger på 

enskilda elevärenden. Hit kommer ibland lärare och redogör för nya elevärenden. Andra 

veckan träffas delar av elevhälsoteamet och följer då upp pågående ärenden. Tredje 

veckan ägnas tiden åt utvecklingsarbete inom elevhälsoteamet, och fjärde veckan finns 

möjlighet för lärare att boka samtalstid för att diskutera aktuella frågor. Katarina 

berättar om fjärde veckans samtalstid: 
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”och sen har vi dilemma då, där vi också möjliggör för pedagoger att kunna ta upp 

när det dyker upp någon form av dilemma (…) det kan vara extra anpassningar, 

man vill diskutera det med några, hur ska vi tänka runt detta och då erbjuder vi 

kompetensen och kuratorn, skolsköterskan kanske behöver vara med”  

 

På Västerskolan följer elevhälsoteamet ett tvåveckorsschema. Första veckan är det 

elevhälsoteamsmöte där elevärenden diskuteras och dit lärare kan komma och redogöra 

för nya elevärenden där de vill ha elevhälsoteamets hjälp, och andra veckan finns 

möjlighet för lärare att boka tid. Robin beskriver syftet med tiden: 

 

 ”har vi infört nåt det här läsåret som vi kallar (…) som är en timme på måndagar 

när lärarna kan boka (…) och där man liksom mer kan bolla alltså i ett första skede 

mer än när det kommer till elevhälsateamet då är det mer skarpt läge, faktiskt.” 

 

Enligt två av informanterna, en från varje skola, är anledningen till att skolan startat 

bokningsbar samtalstid med elevhälsoteamet ett försök att skapa en mer organiserad 

samtalsform. Tidigare upplevde elevhälsopersonalen att lärare ofta tog upp problem i 

förbifarten. Alva berättar:  

 

”men sen var ju det här också att, man kunde känna att man blir, blev påhoppad 

lite vid kaffet eller i korridoren.” 

 

En informant berättar att införandet av bokningsbar samtalstid har medfört att lärarna 

har tänkt igenom sin frågeställning mera, och att de ibland har egna lösningar som de 

vill diskutera. Enligt någon informant är en förbättring att flera professioner i elevhälsan 

samtidigt får ta del av informationen från läraren, och inte en i taget som var fallet när 

lärare tog upp frågor med elevhälsopersonal i förbifarten. En informant berättar att det 

kan vara svårt för alla lärare att utnyttja den bokningsbara tiden, eftersom de till 

exempel kan ha undervisning vid det tillfället. Informanterna berättar att båda skolorna 

har planerat att fortsätta arbeta efter den förändrade strukturen av elevhälsoteamsarbetet, 

med till exempel den bokningsbara samtalstiden. 

 

Elevhälsoteamen arbetar både gemensamt och med enskilda uppgifter, och 

informanterna återger handledning av lärare och olika former av samtal, till exempel 

stöttande samtal med elever som exempel på enskilda uppgifter. 

Under intervjuerna beskrivs främjande och förebyggande insatser om varandra, och 

några informanter uttrycker att det är svårt att klargöra skillnaden mellan begreppen 

främjande och förebyggande.  

 

På båda skolorna har personalen insett att det har varit svårt att tydligt se vilka 

främjande och förbyggande insatser som faktiskt genomförs. Informanterna berättar att 

Österskolan därför har sammanställt alla insatser skriftligt. Elevhälsoteamet har 

organiserat sammanställningen och slutfört den i samarbete med pedagogerna, och 

informanterna beskriver att Österskolan arbetar med många främjande och 

förebyggande insatser, främst på gruppnivå, till exempel planerade rastaktiviteter som 

leds av pedagoger. På Västerskolan ska elevhälsoteamet vid terminsslutet börja 

sammanställa det främjande och förebyggande arbetet. 

Katarina återger insatser på organisationsnivå från elevhälsoteamet, då hon beskriver 

organisering av personal, grupper och lokaler inför nästa läsår som hälsofrämjande 

arbete. 
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På gruppnivå förekommer främjande och förebyggande insatser som till exempel 

övningar för att främja och stärka samspelet i gruppen, undersökningar om trivsel, 

rutiner för att öka trivsel och främja en lugn arbetsmiljö, samt arbete med olika teman 

som värdegrundsfrågor och könsroller. I dessa insatser har elevhälsoteamet ett visst 

övergripande ansvar. 

 

Främjande insatser på individnivå kan vara uppföljningar eller överenskommelser med 

enskilda elever, berättar Katarina. Åtgärdande insatser anses vara kartläggningar, 

åtgärdsprogram, elevvårdskonferenser och andra möten, och påföljder om elever inte 

följer regler. En informant anser att mycket av elevhälsans arbete hamnar på åtgärdande 

insatser, och några anser att de flesta åtgärdande insatserna sker på individnivå.  

En informant berättar att en förändring av elevhälsoarbetet över tid är att 

utvecklingsarbetet i elevhälsoteamet har förbättrat samarbetet. En informant från varje 

skola nämner att de blivit mer medvetna om betydelsen av det förebyggande och 

främjande arbetet och att det arbetet får mer plats när tiden strukturerats mera.  

 

Flera av informanterna beskriver att skolpsykologen saknas i elevhälsoteamet, och 

några av dem betonar att det är en brist i elevhälsoteamet. 

 

”men psykolog är en jättebrist (…) psykologer utreder, punkt. Där tror jag också 

att ha en psykolog som är inne och tittar och som skulle kunna hjälpa till och 

kanske handleda lärare också för det är tufft med vissa elever” (Robin) 

 

En informant berättar att en annan svårighet i elevhälsoarbetet är kuratorns 

arbetssituation eftersom kuratorerna har ansvar för flera skolor och ett stort antal elever. 

Om kuratorns arbetsvillkor ändrades skulle elevhälsan kunna arbeta mer förebyggande, 

berättar informanten. En annan informant var osäker på om kuratorns tid på skolan var 

tillräcklig för att täcka behoven. En informant ifrågasatte kommunens organisering av 

den centrala elevhälsan och undrade om till exempel logoped och specialpedagoger där 

används på bästa sätt. 

 

Informanterna beskriver tidsfaktorn som en svårighet i arbetet, antingen att tiden inte 

räcker till eller att det är svårt att hitta gemensam tid, men en tydlig planering av 

elevhälsoarbetet gör så att tiden räcker till alla arbetsuppgifter, anser Kim, som 

uttrycker: 

 

 ”sen tar det ju givetvis mycket tid (…) jo för det blir ju givetvis som en del i all 

annan planering och när man planerar så upplever jag, då är det inte ofta tidsbrist, 

tidsbrist uppstår oftast när man inte planerat.”  

 

7.2 Analys av beskrivning av organisering av elevhälsoarbetet på 

skolorna 
 

En bestämd dagordning och regelbundna tider för elevhälsoteamsmöten skapar och 

återskapar begriplighet och hanterbarhet för elevhälsoteamet. Förändringen av 

elevhälsoteamsmötena som skett på båda skolorna, där Västerskolan har startat 

bokningsbar samtalstid för lärare och Österskolan har utvecklingstid för 

elevhälsopersonalen och bokningsbar samtalstid, kan innebära att skolorna mer utgår 

från ett salutogent förhållningssätt (Antonovsky 2005) där lärare istället för att vänta 

med en fråga tills den blir ett akut problem kan diskutera en situation tillsammans med 

elevhälsopersonalen och försöka hitta lösningar som kan utgå från det fungerande. 
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Förändringen kan också ses utifrån det relationella perspektivet, eftersom diskussionen 

kan medföra interaktion mellan personalen så att den aktuella situationen ses från olika 

perspektiv (von Wright 2000). 

 

Enligt von Wright (2000) kan språkliga begrepp ses som verktyg som möjliggör 

kommunikation.Vid handledningstid med lärare eller samtalsstöd till elever är språket 

det redskap som används för att förklara och förtydliga situationen, liksom vid den 

bokningsbara samtalstiden där lärarna har möjlighet att diskutera aktuella dilemman 

eller frågor både på grupp- och individnivå. Informanterna beskriver att lärarna kan 

bolla idéer eller diskutera dilemman under samtalstiden och det tyder på att 

interaktionen i mötet är viktig, liksom förmågan att använda språket för att tydligt 

kunna klargöra situationen för de övriga i mötet. I samtalen skulle det kunna uppstå 

konflikter eftersom de olika professionerna betraktar situationen ur olika perspektiv. 

Informanterna berättar att samtalen mellan lärare och elevhälsoteam förbättrats sedan 

införandet av bokningsbar samtalstid och det tolkas som att det i mötena förekommer 

stunder av både konflikter och samstämmighet som sedan leder till resultat (Goffman 

2014; Simmel 1970). Hjörne & Säljös (2014) forskning visade dock att samtalen i 

elevhälsoteamen inte fördes från flera perspektiv, och i Backlunds (2007) forskning 

framkom att elevhälsans professioner inte analyserade problem i så hög utsträckning 

utan konsensus rådde mellan dem. Backlunds (2007) forskning visade även att 

elevhälsans samtalstid med lärare var ostrukturerad och inte verkade leda till likvärdigt 

stöd för alla elever. Våra intervjufrågor resulterade inte i återgivningar av hur samtalen 

fördes på elevhälsoteamsmötena, och därför går det inte att avgöra vilken av 

ovanstående riktningar som är den rådande i elevhälsoarbetet. 

 

Några informanter uppmärksammade svårigheten att skilja mellan främjande och 

förebyggande åtgärder, något som även framkom i Guvå & Hylanders (2012) studie. 

Bland de insatser på gruppnivå som informanterna återgav fanns bland annat främjande 

och förebyggande gruppövningar för att stärka samspel. En förebyggande insats sker när 

samspelet i en grupp behöver utvecklas, och främjande insatser genomförs i en grupp 

där samspelet fungerar och personalen vill förstärka det. De förebyggande insatserna 

skulle kunna tolkas som en ansats att skapa begriplighet och hanterbarhet för eleverna, 

eftersom de till exempel får lära sig hur man kan agera gentemot sina klasskamrater i 

olika situationer. De främjande insatserna kan ses med ett salutogent förhållningssätt 

där man utgår från det fungerande (Antonovsky 2005). Insatsen leder till ett möte 

mellan eleverna och mellan elev – pedagog där ett lärande kan ske och de tillsammans 

kan skapa mening. Eleverna kan också få möjlighet att se situationer ur varandras 

perspektiv, och alla elever påverkar genom sitt deltagande det som sker i insatserna (von 

Wright 2000).  

 

De åtgärdande insatserna som återges under intervjuerna, till exempel kartläggningar, 

åtgärdsprogram och elevvårdskonferenser, skulle kunna tolkas ur ett punktuellt 

perspektiv eftersom dessa insatser ofta fokuserar på individen och dess egenskaper och 

kan syfta till att åtgärda brister hos eleven. Insatserna beskrevs inte detaljerat i 

intervjuerna, så de skulle också kunna utgå från ett relationellt perspektiv där eleven ses 

i ett sammanhang och där elevhälsoteamet försöker se situationen ur flera perspektiv, 

bland annat elevens, så att åtgärderna fokuserar på elevens omgivning och interaktionen 

med lärare och andra elever (von Wright 2000). Guvå & Hylanders (2012) modell (se 

avsnitt 4.2) skulle vara möjlig att använda för att analysera insatserna som beskrevs 

under intervjuerna. Det skulle i så fall vara en möjlighet för elevhälsoteamet att klargöra 

på vilken nivå en insats befinner sig, och fördelningen av insatser mellan de olika 
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nivåerna. Det skulle eventuellt också visa om informanternas upplevelser av att det 

finns ett ökat fokus på främjande och förebyggande insatser stämmer med det faktiska 

arbetet. Enligt Guvå & Hylanders (2012) forskning var det främst i retoriken som det 

salutogena förhållningssättet märktes, i praktiken utgick arbetet fortfarande från ett 

patogent synsätt. Informanternas beskrivningar utgår till stor del från det salutogena 

synsättet, men eftersom det praktiska arbetet inte studerats går det inte att avgöra vilket 

synsätt som råder i praktiken. 

 

De brister som beskrivs under intervjuerna är bland annat att skolpsykolog saknas, och 

en allmän brist på tid. När en profession är frånvarande eller har för lite tid att tillgå 

kommer ett eller flera perspektiv i elevhälsoteamets samtal att saknas vilket skulle 

kunna leda till att samtal kring elever hamnar på individnivå i en fast bild av eleven, 

istället för att teamet belyser elevens situation från flera perspektiv (von Wright 2000). 

Hjörne & Säljös (2014) resultat bekräftade dock inte att tvärprofessionaliteten bidrog till 

ett förbättrat arbete utan en samsyn nåddes ofta utan att olika perspektiv belysts. Den 

upplevda bristen på tid som informanterna nämner skulle kunna påverka mötena så att 

samtalen inte hinner växla mellan konflikter och samstämmighet för att kunna leda fram 

till ett bra resultat, utan istället strävar elevhälsoteamet efter att snabbt komma fram till 

konsensus (Simmel 1970; Williamson & McLeskey 2011). 

 

7.3 Beskrivning av användning av kommunens elevhälsodokument 
 

Informanterna beskriver att det i kommunen finns en centralt utarbetad elevhälsoplan 

som ska vara ett stöd och ett verktyg i elevhälsoarbetet för de verksamma 

professionerna inom skolan. Det finns även andra dokument i kommunen som rör 

elevhälsoarbetet som till exempel samverkan med socialtjänsten, språkplan samt 

skolövergångsdokument. Under intervjun svarade alla informanterna att de använder sig 

av den centrala elevhälsoplanen som stöd i sitt elevhälsoarbete ute på skolorna, men i 

olika grad. 

 

”Alltså den ligger ju till grund för allt arbete tänker jag (…) den är till stor hjälp 

för det finns ändå tydligt strukturerat upp vad som gäller och hur gången ska vara” 

(Alva) 

 

”alla riktlinjer följer vi ju. (…) först uppmärksammar vi och identifierar behov, vi 

jobbar med extra anpassningar, vi dokumenterar och utvärderar kontinuerligt (…) 

sen intensifierar vi de extra anpassningarna, och funkar då inte det, då kommer det 

här till EHT5 (…) då kan man ta beslut om en pedagogisk utredning, och sen här 

efter pedagogisk utredning, det är ju då beslut tas om det är särskilt stöd eller inte” 

(Katarina) 

 

Informanter från Österskolan berättar att det har utarbetats en förtydligande beskrivning 

över arbetsgången kring elever i behov av särskilda stödinsatser som är lättåtkomlig för 

alla lärarna som då slipper att bläddra i den centrala elevhälsoplanen för att hitta. Kim 

återger att det i den centrala elevhälsoplanen finns en bra beskrivning över vilka olika 

professioner som finns tillgängliga inom den centrala elevhälsan och som skolorna kan 

söka hjälp ifrån samt vilka arbetsuppgifter de har och beskriver vidare vilka olika 

professioner som skolan använt sig av. Ulla framhäver att elevhälsoplanen är ett bra 

stöd i arbetet eftersom hen arbetat en kort tid inom kommunen. 

                                                 
5 EHT är en förkortning som används för elevhälsoteam eller elevhälsoteamsmöte. 
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Alla informanter uttryckte att de var nöjda med den centrala elevhälsoplanen och 

uppgav att den var ett stöd, men Alva gav även uttryck för ett hinder med 

elevhälsoplanen som var att den inte alltid gick att följa eller var anpassad för 

verkligheten, men hen hade svårt att sätta ord på vad hon menade med det. Robin 

berättar att ibland följdes inte arbetsgången i elevhälsoplanen till fullo, till exempel då 

ett ärende upplevs som akut men försvarade det med att det inte går att följa en mall 

strikt bara för att den ska följas eftersom det är människor det handlar om som har olika 

behov. 

 

De övriga dokumenten som finns i kommunen, språkplanen, skolövergångsdokumenten 

och samverkan med socialtjänsten, beskrev de flesta informanterna att de mer eller 

mindre använder sig av. Kim och Katarina berättar att språkplanen användes indirekt 

eftersom ett eget utvecklingsarbete pågått runt ämnet på hela skolan under många år. 

Alva uppmärksammar i samtalet att skolövergångsdokumentet som upprättats inte hade 

börjat användas än eftersom det redan finns fungerande rutiner på skolan. På 

Västerskolan var elevhälsan på väg att upprätta lokala riktlinjer främst inom det 

förebyggande och främjande elevhälsoarbetet. På Österskolan har elevhälsan upprättat 

en utvecklingsplan för sitt elevhälsoarbete. Informanterna från båda skolorna beskriver 

att det förekommer ett systematiskt kvalitetsarbete6 i elevhälsans arbete. 

 

7.4 Analys av beskrivning av användning av kommunens 

elevhälsodokument 
 

Informanterna berättade att de använder sig av den centrala elevhälsoplanen. Enligt 

Backlunds (2007) studie förekom olika riktlinjer på skolorna hon undersökt, 

förekomsten av riktlinjer var dock inte en garant för att de användes på skolorna. 

Den centrala elevhälsoplanen kan ses som en signifikant symbol där förståelse för 

elevhälsoarbetet kan uppstå (Mead 1976 i Engdahl & Larsson 2006). I den centrala 

elevhälsoplanen infinner sig både ett relationellt och punktuellt, kategoriskt perspektiv. 

Elevhälsoplanen kan främst ses ur ett relationellt perspektiv eftersom det i första hand är 

kontexten, miljön och relationerna som fokus ska riktas mot när anpassningar ska göras 

för eleven i ett första skede enligt elevhälsoplanen, innan man utgår från ett punktuellt 

perspektiv eller ett kategoriskt perspektiv då problem söks inom individen (Persson 

1998; von Wright 2000). Informanternas beskrivningar indikerade att de i stort sett var 

nöjda med den centrala elevhälsoplanen, använder sig av den och ser den som ett stöd i 

arbetet. Dock gav två informanter uttryck för att det i vissa situationer kan vara svårt att 

följa planens arbetsgång till punkt och pricka samt att den i alla situationer inte är 

anpassad för verksamheten. Uttalandena tyder på att det ibland uppstår situationer där 

en lärare behöver stöd på en gång och vid dessa särskilda situationer kan det vara svårt 

att hänvisa tillbaka till planens arbetsgång. Vid de uppkomna tillfällena behövs istället 

en direkt kommunikation, ett möte, för att ta del av lärarens berättelse och i interaktion, 

med ett relationellt perspektiv ha förmågan att se saker ur olika synvinklar, och hitta 

mening och vidare lösningar på vad som kan göras i olika lärsituationer och i lärmiljön 

(Persson 1998; von Wright 2000). Enligt Persson (2012) kan interaktionen mellan 

                                                 
6 Systematiskt kvalitetsarbete: ”Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, 
förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera 
resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen.” 
(Skolverket 2012a, s. 11) 
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individer pendla mellan sårbarhet, när en konflikt uppstår, och ritualisering, där den fria 

viljan samt åsikter frångås hos individer och där rutiner som finns följs. Informanternas 

beskrivningar ovan av hur de arbetar omkring den centrala elevhälsoplanen kan 

synliggöra denna pendling mellan sårbarhet och ritualisering. 

 

En av informanterna tog upp arbetsbeskrivningar för elevhälsans olika professioner som 

finns i den centrala elevhälsoplanen och som hen använt sig av. Genom att den 

gemensamma elevhälsoplanen informerar om de olika arbetsuppgifter som kan ingå på 

skol-, grupp-, och individnivå för de olika professionerna inom den centrala elevhälsan 

och som skolan kan söka stöd från så kan fler professioner vara tillgängliga för skolan 

att samverka med. Individer tar på sig en roll i interaktionen med andra, och rollen 

formas av de förväntningar som omgivningen sänder ut och påverkas av normer som 

finns (Goffman 1974). Ett synliggörande av de olika professionernas roller kan leda till 

att alla elever får rätt stöd och möjlighet att lära och utvecklas samt nå skolans mål och 

utveckla en god hälsa. Att tillhandahålla dokument för samtliga skolor med olika 

riktlinjer, stöd och verktyg kan skapa likvärdighet, ge möjligheter till begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet genom information om vad som bör göras samt vilket 

stöd som kan finnas till förfogande (Antonovsky 2005). Skolorna gav uttryck för ett 

behov av egna lokala planer/riktlinjer, en skola uttalade behovet i det förebyggande och 

främjande elevhälsoarbetet. Enligt von Wright (2000) kan språkliga begrepp ses som 

verktyg som kan användas för att förtydliga omvärlden och för att utforska och 

undersöka ett område.  

 

Enligt Backlunds (2007) studie skiljde sig utvärderingen av elevhälsans arbete åt, vilket 

bidrog till att kontrollen av arbetet kunde vara bristfällig. Informanterna i vår studie 

återgav att det förekommer ett systematiskt kvalitetsarbete inom elevhälsan. Genom ett 

systematiskt kvalitetsarbete med uppföljning och utvärdering (Backlund 2007) kan en 

förbättring av verksamheten uppstå med ett salutogent förhållningssätt, då 

framgångsfaktorer, det som fungerar, kan tas till vara (Antonovsky 2005). En 

systematik i arbetet kan uppstå genom kommunikation, samtal och reflektioner ur olika 

perspektiv som kan gagna elevernas och personalens lärande, utveckling och hälsa.  

 

7.5 Beskrivning av samverkan inom elevhälsan och med andra 

aktörer. 
 

Utifrån informanternas beskrivningar framkom att det förekommer en kontinuerlig 

samverkan mellan elevhälsans olika professioner i form av olika möten där det 

främjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbetet behandlas genom samtal och 

diskussioner på skol- grupp- och individnivå. Informanterna understryker att det inom 

elevhälsan pågår ett utvecklingsarbete eller att det ska påbörjas där elevhälsans olika 

professioner medverkar, och där viss elevhälsopersonal har haft gemensam fortbildning 

för att förbättra sin samverkan inom elevhälsoaretet. Alva berättar, när vi diskuterade 

samverkan i skolkontexten att elevhälsoteamet har utökat sitt samarbete efter att ha 

deltagit i den gemensamma fortbildningen: 

 

”givetvis så gav den oss väldigt mycket (…) den tog tid också,  men jag ser 

vinningar i den,  därför att vi har ju utökat vårt samarbete och vi har fått upp 

ögonen på vad det är vi måste tänka på.” 

 

Informanterna berättar att de tar tillvara på de olika professionernas kunskaper och 

perspektiv inom elevhälsoteamet. Informanterna på båda skolorna uttryckte genom sina 
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beskrivningar att det förekommer ett bra samarbete inom elevhälsoteamet. Katarina 

beskriver samarbetet så här: 

 

”vi, går utifrån våra olika perspektiv (…) när vi tar upp frågeställningar, så 

använder vi modellen lärande samtal (…) då blir det ju automatiskt att man lägger 

sig utifrån sitt, perspektiv så att säga (… ) då tänker man så här: Hur ska man 

möjliggöra en skola för alla?”  

 

Tre av informanterna uppgav dock, att eftersom mycket i skolans miljö kretsar kring det 

pedagogiska perspektivet, kan ibland det perspektivet vara det som får mest 

uppmärksamhet. Även sekretessen togs upp som ett ibland förekommande hinder av 

några informanter. Alva gav uttryck för en önskan om att elevhälsans professioner 

skulle ha sina arbetsplatser närmare varandra för att utöka det informella samarbetet, 

som i dagsläget mest sker under de formella mötena. Alva beskriver: 

 

” sen hade jag väl önskat att vi hade suttit ganska nära varandra (…) jag hade 

önskat mig ett elevhälsaområde där elevhälsan sitter (… ) och då tänker jag att 

man liksom i det dagliga, man samtalar i, alltså under dagen på ett annat sätt och 

kan då liksom bolla tankar mer med varandra (… ) Nu är det ju mer dom formella 

mötena vi har, och jag tänker att mycket sker i de andra samtalen och 

diskussionerna som sker utanför det, alltså under dagarna.” 

 

Några av informanterna berättar att de upplevde en oro över att det i framtiden 

möjligtvis skulle kunna vara svårt att rekrytera personal med rätt utbildning inom 

elevhälsan men även lärare. Katarina berättar: 

 

”För det kan jag känna mig jättebekymrad över (…) vad gör vi om vi inte får 

kompetent personal och hur kommer skolan se ut då? I dagsläget har vi bara 

utbildad personal, så att våra elever får undervisning”  

 

Informanterna återger att det i större eller mindre utsträckning förekommer samverkan 

mellan elevhälsans olika professioner och lärarna inom värdegrundsarbetet, 

skolutveckling och det främjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbetet, på 

skol-, grupp-, och individnivå. På båda skolorna är representanter från elevhälsan med i 

andra grupper och samverkar, till exempel trygghetsgrupp, samverkansgrupp och 

arbetsmiljögrupp. Västerskolan önskade att det fanns mer tid över för elevhälsan att i 

större utsträckning vara ute i klasserna och arbeta med det främjande och förebyggande 

arbetet. På Österskolan bedriver några av elevhälsans professioner ett värdegrundsarbete 

i klassen med ett manualbaserat program. Informanternas beskrivningar gav till största 

del intrycket att samarbetet med lärarna fungerar väl och förekommer såväl på formella 

mötestider som i spontana möten, men uttryckte ändå att samarbetet mellan elevhälsans 

professioner och lärare kunde utökas och förbättras ännu mer. Alva och Kim berättar 

när vi samtalade om samverkan mellan elevhälsans professioner och lärarna: 

 

”lärarna är ju, det är där det börjar alltihopa så dom är ju, alltså ett mer samarbete 

mellan lärarna och elevhälsan, det skulle jag väl kanske tycka gynna eleverna, för det 

är lite två olika världar ibland. Elevhälsan är inte alltid med (…) i lärararbetslagen, 

eller hur situationen är, vilka svårigheter lärarna upplever just nu, det är inte alltid 

elevhälsan är inblandad (…) ja lite mer samarbete skulle nog vara önskvärt” (Alva) 
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”Själva elevhälsans arbete tycker jag har vi rätt bra snurr på, men det man skulle vilja 

komma ytterligare ett steg med, är att få det hela integrerat ihop med lärarnas arbete, 

ytterligare, det finns fortfarande, att man behöver jobba mer med 

inkluderingsbegreppet (…) det kan också handla om att få lärarna ytterligare mer 

delaktiga kanske i åtgärdsprogram och (…) extra anpassningar och hur man kan jobba 

med det, i klassrummet med eleverna och så, där tycker inte jag att vi riktigt är framme, 

men hinder ser jag väl inga egentligen, utan det handlar mer om att utveckla det” 

(Kim) 

 

Några av informanterna gav uttryck för att det förekommer elevhälsoarbete som lärarna 

är engagerade i och utvecklar, där elevhälsan inte direkt är involverad, som exempelvis 

kompetensutveckling i It och formativ bedömning. Robin beskriver att lärarna är noga 

med att upprätta bra relationer till sina elever, något som hen anser vara ett främjande 

elevhälsoarbete: 

 

” Ja men jag brukar säga att personalen på den här skolan är väldigt duktiga 

på att bygga relationer och det är ju främjande tänker jag. Man är mån om att 

se elever mer än bara som en elev om du förstår vad jag menar.” 

 

Övriga professioner som samverkan sker med i elevhälsoarbetet på skolorna och som 

omnämns i några intervjuer, är fritidsledare, fritidspedagoger, studie- och 

yrkesvägledare och modersmålslärare. Några informanter beskriver att samverkan även 

sker med professioner som är anställda inom den centrala elevhälsan, exempel som togs 

upp var logoped och skolläkare. 

 

Andra samverkanspartners som nämndes under intervjuerna är samverkan med 

socialtjänsten, BUP, öppenvård och polisen. När vi ställde frågan om vilka professioner 

som elevhälsan samverkade med berättar Robin och Ulla: 

 

”samverkan har vi ju, det har blivit lättare med BUP7 sen vi kan köra 

videokonferenser (…) det underlättar ju otroligt mycket att slippa köra till, varje 

gång (…) föräldrarna väljer ju om dom vill åka till, och sitta där eller sitta med oss 

och de allra flesta sitter här (…) och det underlättar ju jättemycket”(Robin) 

 

”kontakter med BUP, barn- och ungdomshälsan, och socialtjänsten, polisen vid 

behov (…) och så vidare” (Ulla). 

 

Utifrån informanternas beskrivningar sker samverkan mellan elevhälsan och 

vårdnadshavare främst inom det förebyggande och åtgärdande arbetet och främst då 

genom samtal. Samverkan sker vid olika tillfällen som utvecklingssamtal, arbete med 

åtgärdsprogram, utredningar, kontakter i vardagen samt att bistå föräldrar med 

information, samtal och andra frågor. Även inhämtandet av elevers perspektiv nämndes 

av informanterna, vid tillfällen som utvecklingssamtal, arbete med åtgärdsprogram, 

utredningar, kartläggningar samt i övrigt arbete under skoldagen som till exempel vid 

handledarförmiddagar, utvärdering, klassrumsaktiviteter och rastaktiviteter. Alva, Robin 

och Katarina berättar följande: 

 

”själva pedagogiska utredningen (…) träffar jag eleven också en eller två 

gånger (…) utifrån de frågorna som finns i kommunen och så kompletterar jag 

                                                 
7 Barn- och ungdomspsykiatrin. 
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ibland med andra, alltså skattningsschema på nått vis har jag använt mig 

mycket av gentemot eleverna” (Alva) 

 

” Sen har vi (…) förmiddagar fyra gånger per år med lite olika teman ibland 

kan man använda dom till att förbereda sina utvecklingssamtal (…) 

värdegrundsfrågor, har vi också som tema” (Robin) 

 

” vi utvärderar alltid veckan i alla klasser där eleverna får utvärdera hur 

klasserna har varit. (…) tillsammans så gör vi ju upp ordningsreglerna och går 

igenom ordningsreglerna förklarar dem och så, och utvärderar dem” (Kim) 

 

7.6 Analys av beskrivning av samarbetet inom elevhälsan och samverkan 

med övriga aktörer. 
 

Informanterna berättade att de har ett bra samarbete, vilket kan kan förstås utifrån 

Antonovskys (2005) KASAM-begrepp. En känsla av sammanhang har möjlighet att 

infinna sig inom elevhälsoteamet och i deras uppdrag, genom den kontinuerliga 

samverkan, det pågående utvecklingsarbete och den kompetensutveckling som 

elevhälsans professioner uttalade att de genomför tillsammans och genom att använda 

de olika professionernas kunskaper och perspektiv. Basic (2018) menar att de olika 

parterna behöver ha en förståelse för varandra, för målet med arbetet och för varandras 

olika arbetssätt för att en framgångsrik samverkan ska uppstå. Att de olika 

professionerna känner tillit till varandra ökar chanserna för en god samverkan. Enligt 

von Wright (2000) är kommunikation, delaktighet och interaktionen med andra i 

omgivningen betydelsefull eftersom den kan bidra till att skapa mening. Här kan språket 

spela en viktig roll med olika begrepp som verktyg för att förklara, förtydliga samt 

undersöka, utforska och fördjupa kunskaper inom elevhälsans arbetsområden vilket i sin 

tur kan bidra till elevernas lärande och hälsa. På vilket sätt elevhälsans professioner 

använder språket sig emellan och hur man samtalar om elever har betydelse. Är det ur 

ett punktuellt perspektiv, ser man eleven som ett vad, där problemen läggs inom eleven? 

Eller ur ett relationellt perspektiv, då det grundläggande är vem eleven är eller vad i 

kontexten, lärmiljön, som kan underlätta eller försvåra för eleven att lära? I 

informanternas beskrivningar var båda perspektiven förekommande. Det relationella 

perspektivet (Persson 1998; von Wright 2000) framhävs dock i beskrivningarna om 

elevers styrkor, relationer och delaktighet. 

 

Några informanter tog upp att det pedagogiska perspektivet i elevhälsans arbete är det 

dominerande perspektivet och att potentiella orsaker till det är att skolan är en 

pedagogisk miljö samt att sekretessen kan vara ett hinder. Här kan eventuellt en 

oenighet skönjas mellan professionerna som dock inte öppet uttrycktes under 

intervjuerna. Här kan man möjligtvis ana att informanterna agerade i den främre 

regionen (Goffman 1974). Enligt Simmel (1970) är både enighet och konflikt mellan 

människor i samspel delar som ingår i samspelet. I samspelet kan parterna både vara 

överens och ha skilda åsikter om något som kan stärka relationer och öka förståelsen för 

varandra. En grupp människor med en gemensam uppgift kallar Goffman (2014) team. 

Individerna i teamet är beroende av varandra, eftersom de alla genom sitt uppträdande 

eller handlande kan påverka den gemensamma arbetsuppgiften. Bundenheten till 

varandra och den gemensamma uppgiften kan också medverka till att skapa en 

sammanhållning mellan medlemmarna i teamet. En medlem som ger uttryck för en 

annorlunda åsikt eller påbörjar en konflikt kan göra det på grund av att hen är medlem i 

teamet och att det finns en sammanhållning som kan tillåta det. Tid och plats samt 
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avsaknad av vissa professioner inom elevhälsoteamet som psykolog kan också påverka 

(se analys ovan 7.2). 

 

En informant önskade att elevhälsans professioner hade sina arbetsplatser närmare 

varandra för att få mer informell tid till samarbete. I ett relationellt perspektiv kan 

språket vara ett sätt att komma närmare varandra (von Wright 2000). 

 

Informanterna uppgav att elevhälsan i stort har ett bra samarbete med lärarna samt att de 

samarbetar i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet på organisations-, 

grupp- och individnivå. Utifrån von Wrights (2000) relationella perspektiv finns det 

goda möjligheter att utöva ett relationellt synsätt genom perspektivutbyte (genom 

interaktion och samtal) mellan elevhälsans professioner och lärarna. Lärarna är en 

betydelsefull samverkanspartner för elevhälsans professioner eftersom det är lärarna 

som träffar och har en relation till eleverna och möter dem varje dag. Genom att 

elevhälsans professioner och lärarna får ta del av varandras perspektiv kan en 

gemensam reflektion uppstå i mötet. 

 

Informanterna gav uttryck för att vilja ha ett utökat samarbete med lärarna. Backlund 

(2007) tar upp att domänkonflikter kan uppstå mellan lärare och elevvårdspersonal 

kring exempelvis ansvar för insatser, eller hur syn på problem skulle tolkas och 

bedömas. I Williamson & McLeskeys (2011) studie visade resultatet att lärare såg både 

fördelar och brister i samverkan med problemlösningsteamen. 

 

I Österskolan har några professioner inom elevhälsan ett värdegrundsarbete med ett 

manualbaserat program i en klass, enligt Persson (2016) visade forskningens resultat på 

att skolor som använt sig av ett manualbaserat program hade förbättrat den fysiska och 

psykiska miljön på skolorna. Gunnarsson (2015) är emot färdiga mallar och menar att 

pedagoger ska vara öppna för det som sker. Hon problematiserar i sin studie att det 

fanns ett synsätt att alla elever behöver utveckla sin hälsa och frågar sig då om inte det 

medför att alla elever ses med ett patogent förhållningssätt.  

 

Några informanter berättade att det förekommer elevhälsoarbete på skolorna som 

lärarna genomför, där elevhälsoteamet inte direkt är involverat. Boman (2015) kunde i 

sin studie se att interventioner i skolan kan förbättra elevers skolresultat och psykiska 

hälsa. Lärarnas engagemang är betydelsefullt. För att detta engagemang ska uppstå är 

lärarna beroende av information, stöd, chans till samarbete samt att få vara delaktiga 

och involverade i de interventioner som genomförs. 

 

Elevhälsan har ett samarbete med till exempel socialtjänsten, BUP och polisen, enligt 

informanterna. Detta ger elever i behov av särskilt stöd möjligheter till utveckling, 

lärande och hälsa, eftersom ytterligare kunskap och perspektiv från andra professioner 

kan skapa fler infallsvinklar. Här verkar kontakterna ske främst vid åtgärdande insatser 

för elever på individnivå, och det kan tänkas att det punktuella perspektivet samt det 

kategoriska perspektivet kommer i fokus (Persson 1998; von Wright 2000).  

 

Enligt informanternas beskrivningar sker samverkan även mellan elevhälsan och 

vårdnadshavare. Här är det betydelsefullt att tänka på att inta ett relationellt perspektiv 

(von Wright 2000) genom att etablera goda relationer i möten och samtal genom att 

göra föräldrarna delaktiga. Enligt Backlunds (2007) resultat verkade vårdnadshavare 

och elever inte ha haft en aktiv roll i elevvårdsarbetet. Informanterna i vår undersökning 

beskriver inte utförligt hur samarbetet fungerar.   
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Informanterna uppgav vid några tillfällen att de gör eleverna delaktiga och lyssnar på 

dem i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet. Även här saknas utförliga 

beskrivningar av elevernas delaktighet och inflytande i elevhälsoarbetet. Här kan 

möjligen ett relationellt perspektiv (von Wright 2000) infinna sig där elevhälsans 

professioner tar elevens perspektiv, ser vem eleven är samt låter hen kommunicera och 

vara delaktig i sin utveckling, hälsa och lärande. Persson (1998) menar att genom att 

inta ett relationellt perspektiv anpassas undervisning utifrån elevens förutsättningar och 

att lärmiljön där elevens svårigheter ofta uppstår ses över. Perssons (2016) resultat 

visade på att elevernas välbefinnande och relationerna mellan eleverna blev bättre när 

elevperspektivet togs i bruk när skolan planerade för sina hälsofrämjande aktiviteter. 

Delaktighet är betydelsefullt och kan bidra till en känsla av sammanhang, då kan eleven 

få en förståelse för skolarbetet vilket i sin tur kan leda till att utveckla lärande och hälsa. 

 

8 Diskussion 
 

Syftet med studien har varit att analysera det främjande, förebyggande och åtgärdande 

elevhälsoarbetet utifrån ett salutogent och patogent förhållningssätt samt vilka insatser 

på organisations-, grupp- och individnivå som uppmärksammas under samtal på två 

skolor i en kommun i Sverige. I följande avsnitt diskuteras inledningsvis metodvalen, 

följt av en diskussion av studiens resultat. Slutligen redogörs för specialpedagogiska 

implikationer och förslag på vidare forskning. 

 

8.1 Metoddiskussion 
 

Forskningsfrågorna styr valet av forskningsmetod, och eftersom frågeställningarna i 

studien handlar om hur elevhälsoarbetet i en verksamhet beskrivs valde vi att använda 

oss av kvalitativa intervjuer med en semistrukturerad intervjuguide. Den kvalitativa 

metoden gör det möjligt att till exempel beskriva social interaktion och skapa förståelse 

för olika verksamheter och perspektiv, något som kan vara svårt med kvantitativa 

metoder där resultaten mäts i siffror (Ahrne & Svensson 2015).  

 

De enskilda intervjuerna kan ha gett oss fler beskrivningar av elevhälsoarbetet jämfört 

med om vi hade intervjuat hela elevhälsoteamet i en gruppintervju. Det kan ha bidragit 

till att öka resultatets trovärdighet då informanterna kan ha varit mer informativa i sina 

beskrivningar eftersom de kunde tala utan påverkan från någon annan. 

 

Att vi båda deltog i alla intervjuer underlättade analysarbetet och ökar också 

trovärdigheten eftersom vi haft möjlighet att jämföra och diskutera våra tolkningar av 

informanternas beskrivningar. En semistrukturerad intervjuguide är ett bra stöd att utgå 

ifrån så att frågeställningarna blir besvarade, men den medför samtidigt att eventuella 

följdfrågor inte blir samma i de olika intervjuerna, och då kan det bli svårare att 

sammanställa informanternas beskrivningar. Vår ringa erfarenhet som intervjuare 

påverkar också resultaten, det var ibland svårt att till exempel veta om informanten 

skulle avbrytas eller få fortsätta tala fritt.  

 

Vid resultatsammanställningen upptäckte vi att informanterna inte gett utförliga 

beskrivningar på vissa frågor, vilket kan bero på att vi inte ställt tillräckligt med 

följdfrågor. Det hade då varit intressant att gå tillbaka till skolorna och ställa fler och 

djupgående frågor om till exempel  hur elevhälsan arbetar med eleverna och om 
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föräldrasamverkan i praktiken. Det hade också varit intressant att få mer information om 

den bokningsbara samtalstiden för att få mer information om hur den verkligen fungerar 

och hur de tänker utveckla den. Kvale & Brinkmann (2014) skriver om vikten av att 

ställa klargörande frågor under intervjun, möjligheten att göra uppföljande intervjuer 

och om att intervjuarens skicklighet spelar roll för resultatet. Vi upptäckte vid analysen 

av resultatet att det hade varit viktigt att även fått ta del av skolsköterskans beskrivning 

av sitt elevhälsoarbete, eftersom det under intervjuerna framkommit att det är en 

betydelsefull profession i elevhälsoteamen. En annan brist med vår studie var antalet 

intervjuer. Fler intervjuer kunde ha gett ett mer utförligt och varierande empiriskt 

material. 

 

Vi valde att inte skicka ut intervjuguiden till informanterna i förväg, de fick bara 

information om studiens syfte. Detta medförde att beskrivningarna konstruerades i 

stunden, och det finns en risk att informanterna inte kom ihåg allt som de kunnat 

beskriva. En möjlighet att förbereda sig kunde gett utförligare beskrivningar, men 

vilken metod som ger de mest sanningsenliga beskrivningarna är svårt att avgöra. 

I intervjun är både intervjuaren och informanten deltagare i att producera det empiriska 

material som framkommer, intervjuarens förförståelse inom ämnet spelar roll för 

resultatet (Kvale & Brinkmann 2014). Vår upplevelse är att vi hade ganska goda 

förkunskaper och därför kunde ställa fördjupande följdfrågor, men förförståelsen kan 

också ha påverkat frågorna på så sätt att de inte blivit objektivt formulerade. 

En möjlighet att bredda resultatet hade varit om vi istället för att intervjua flera personer 

på samma skola valt att intervjua en person från varje skola och då fått möjlighet att 

jämföra elevhälsoarbetet över ett större område, men å andra sidan ökar trovärdigheten i 

beskrivningarna när fler personer från samma arbetsplats ger liknande svar. 

De valda analytiska utgångspunkterna – interaktionistiskt och relationellt perspektiv 

samt begreppet salutogent förhållningssätt – stämmer bra överens med Skolverkets 

utgångspunkter för att skapa trygghet och goda lärmiljöer (Skolverket 2018), med 

Erikssons (2015) definition av hälsobegreppet, och med vårt syfte att analysera det 

främjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbetet.  

 

8.2 Resultatdiskussion 
 

Det främjande och förebyggande arbetet ska bidra till att skapa ett bra skolklimat med 

goda inkluderande lärmiljöer och goda relationer mellan lärare och elever (Hylander & 

Guvå 2017; Jensen, 2017; Skolverket 2018a; Socialstyrelsen & Skolverket 2016; 

Tufvesson 2016). Informanternas beskrivningar av elevhälsoarbetet återgav att 

främjande och förebyggande arbete förekom på organisations- och gruppnivå. På 

inidividnivå förekom främst förebyggande och åtgärdande arbete. De olika insatserna 

som beskrevs skulle kunna bidra till utvecklingsarbetet på skolan.  

 

Informanternas beskrivningar återger en bild av att det främjande, förebyggande och 

åtgärdande elevhälsoarbetet till stor del är välorganiserat, men att det finns strukturella 

faktorer som utgör hinder. För att arbetet ska fungera tillfredsställande verkar det som 

att organiseringen av elevhälsoarbetet är viktig, och att alla professioner som enligt 

skollagen ska ingå i elevhälsoteamet finns tillgängliga. Brist på personal, till exempel 

skolpsykolog, och brister i organiseringen av arbetet drabbar eleverna 

(Skolinspektionen 2015). Eftersom elevernas psykiska hälsa har försämrats över tid 

(Bergmark & Kostenius 2011; Folkhälsomyndigheten 2018; Nilsson 2013) är det 

angeläget att skolan har ett fungerande elevhälsoarbete. När professioner i elevhälsan 

saknas blir det även brister i de tvärprofessionella analyserna kring aktuella frågor eller 
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problem. Diskussionerna leder då eventuellt inte till att den samlade kunskapen i 

elevhälsoteamet blir större än den sammanlagda enskilda kunskapen (Hylander & Guvå 

2017; Partanen 2012). Avsaknad av bland annat specialpedagoger och psykologer (SKL 

2018) kan ge upphov till oro inför framtiden och för att elevhälsans arbete ska kunna 

fortsätta utvecklas i rätt riktning blir det då ännu viktigare med ett strukturerat arbete, 

där fokus är på främjande arbete, och att elever och vårdnadshavare görs delaktiga. I ett 

relationellt perspektiv (Persson 1998) är långsiktighet i arbetet en betydelsefull faktor, 

och långsiktighet i organisering och ledarskap (Hargreaves & Fink 2008) är också en 

viktig faktor för ett framgångsrikt elevhälsoarbete. 

 

Den centralt utarbetade elevhälsoplanen med rutiner och beskrivningar över den 

centrala elevhälsans olika professioner, de övriga centralt utarbetade dokumenten, samt 

de undersökta skolornas egna lokala dokument med riktlinjer över det förebyggande och 

främjande arbetet kan ses som olika former av stödjande strukturer. Partanen (2012) 

menar att dokument över elevhälsans uppdrag, ansvar och arbetsgång i elevhälsoteamet 

kan utgöra ett stöd, om dokumenten blir till levande dokument som används i vardagen. 

Backlund (2007) skriver att bara för att riktlinjer existerar innebär det inte med säkerhet 

att de används i arbetet. Informanterna på de undersökta skolorna uttryckte att planerna 

till stor del var ett stöd och de användes i elevhälsoteamens arbete. Planerna och det 

systematiska kvalitetsarbetet kan ses som ett sätt att bidra till att ett organisatoriskt 

minne (Partanen 2012) uppstår, där arbetsmetoder som har fallit väl ut blir kvar i 

organisationen samt att arbetet inte blir personberoende. Vår reflektion är att detta är 

betydelsefullt och kan vara ett stöd då nya medarbetare tillkommer, då många 

personalbyten sker på skolorna idag. Informanterna beskrev att det bedrevs ett 

systematiskt kvalitetsarbete på skolorna där även elevhälsans arbete utvärderades, något 

som Hylander & Guvå (2017) och Partanen (2012) menar kan utgöra en stödjande 

struktur då framgångar och goda resultat i arbetet kan tillvaratas och brukas i det 

fortsatta utvecklingsarbetet. Det är betydelsefullt att skolan lägger fokus på att utveckla 

ett inkluderande förhållningssätt och inkluderande lärmiljöer, och att hänsyn tas till alla 

elevers olika förutsättningar att utveckla och lära sig, samt att olikheter ses som 

tillgångar (Jensen 2017; Lindqvist 2017; SKL 2016). Det är viktigt för hälsan att få leva 

i miljöer som är stödjande och där eleven kan ta tillvara på sina styrkor och de resurser 

som erbjuds av omgivningen (Eriksson 2015). En inkluderande skola är en skola som är 

tillgänglig för alla elever i ett socialt, fysiskt och pedagogiskt sammanhang. Enligt 

Thörnsén (2014) är elevhälsoarbetet ett arbete för all personal på skolan. 

 

Informanterna uttryckte att samverkan sker inom elevhälsan samt med lärare men de 

betonade att de önskar ett utökat samarbete med lärarna. Skolverket påpekar att 

elevhälsan behöver vara mer delaktig i att anpassa undervisningen för att möta elevers 

olika behov att klara målen (Skolverket 2017). Skolkommissionen (SOU 2017:35) 

menar att elevhälsan behöver vara stödjande och tillgänglig. För att alla elever ska 

kunna få en angenäm skolgång är det betydelsefullt att ha fungerande och bra 

samverkan mellan olika professioner som innehar olika erfarenheter och kompetenser 

(SOU 2000:19). Enligt Prop.2009/10:165 (s. 276 – 277) är det viktigt att samverkan 

sker inom skolan och med andra instanser för att skolans uppdrag ska kunna fullföljas 

enligt styrdokumenten. Informanterna berättade att samverkan bedrivs med andra 

instanser som socialtjänst, BUP och polis. För att utveckla en fungerande samverkan 

räcker det inte att träffas och ha möten, utan det krävs vilja och engagemang och ett 

tydligt syfte från alla parter och att professionerna från alla samverkansparter utvecklar 

en förståelse för varandra, för målet med arbetet och för varandras olika arbetssätt 
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(Basic 2018). Det är även betydelsefullt att alla professioner tar ett eget ansvar och 

reflekterar över vilka erfarenheter och kunskaper hen kan bidra med. 

 

En annan betydande faktor i elevhälsans arbete är att elevhälsan och lärare har ett 

samarbete med vårdnadshavare och att vårdnadshavarna är delaktiga i elevernas 

skolgång som styrdokumenten föreskriver (SFS 2010:800; Skolverket 2011), för att få 

en helhetssyn av elevens situation. Flera informanter uppgav att det sker ett samarbete 

med vårdnadshavare på olika områden, men de beskrev dock inte detaljerat hur 

samarbetet fungerade eller hur nära eller i vilken utsträckning det sker. 

 

Elevernas delaktighet och perspektiv nämns i intervjuerna inom både det främjande, 

förebyggande och åtgärdande arbetet, men informanternas berättelser återger inte i 

vilken utsträckning eleverna faktiskt får vara delaktiga i arbetet på individnivå eller på 

gruppnivå. Elevhälsans arbete ska utgå från Barnkonventionen (se Socialstyrelsen & 

Skolverket 2016, s. 14 – 21). Genom att eleverna får vara delaktiga och att deras 

perspektiv tas i beaktande kan kunskapen om elevernas intressen och svårigheter öka 

hos personalen (Hylander & Guvå 2017). Det kan också öka trivsel och främja goda 

relationer genom att eleverna får vara med och planera olika hälsofrämjande aktiviteter 

(Persson 2016). För att eleverna ska uppleva skolan som meningsfull, men även för att 

till exempel särskilt stöd ska kunna utformas på rätt sätt, är det angeläget att elevernas 

röster blir hörda och att de får möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter om arbetet 

(Cernerud 2017). Elevers delaktighet kan, precis som det hälsofrämjande arbetet där en 

diskrepans verkar råda mellan retorik och praktik (Guvå 2009; Guvå & Hylander 2012; 

Hjörne & Säljö 2014; Hylander & Guvå 2017; Thörnsén 2014), behöva utvecklas i 

praktiken.  

 

I informanternas beskrivningar av elevhälsans praktiska arbete förefaller 

vårdnadshavare och elever finnas i en interaktionistisk skugga, i bakgrunden, i det 

främjande och förebyggande arbetet. Men frågan är om elevhälsans resurser är 

tillräckliga för en mer aktiv samverkan med elever och vårdnadshavare, eller om det 

främjande och förebyggande uppdraget i första hand ska handla om insatser på 

organisations- och gruppnivå för att sedan spridas i skolorganisationen?  

Elevhälsan är en praktik under utveckling (Hylander & Guvå 2017), där ett 

utvecklingsarbete sker på olika nivåer med insatser, utbildningar och stöd för att 

förstärka elevhälsoarbetet.  

 

8.3 Specialpedagogiska implikationer 
 

Hälsa och lärande går hand i hand och påverkar varandra (Hylander & Guvå 2017; SFS 

2010:800; Socialstyrelsen & Skolverket 2016). En välorganiserad elevhälsa bidrar till 

att utveckla skolans arbete vilket kan gynna eleverna och deras lärande. Det framgår i 

beskrivningarna att elevhälsoarbetet verkar vara relativt väl fungerande och att det 

arbetet ska fortsätta utvecklas. Informanternas beskrivningar av att en större del av 

insatserna är av främjande och förebyggande karaktär kan tolkas som att de mer utgår 

från ett salutogent förhållningssätt istället för att stor del av arbetet är åtgärdande och 

utgår från det patogena synsättet. Med ett relationellt synsätt och ett långsiktigt 

tänkande, blir det fokus på omgivningen och inte bara på elevens svårigheter, och det 

här är en del i utvecklandet av lärmiljöer för att kunna möta alla elevers olikheter. 

 

Informanternas beskrivningar visar på att det finns en organisering av arbetet med till 

exempel planerad tid för olika typer av möten, och det finns stödjande strukturer i form 
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av planer och olika dokument som kan leda elevhälsoarbetet framåt. Samverkan både 

inom elevhälsan, på skolan och med andra aktörer förekommer. Detta kan leda till en 

utveckling av ett inkluderande förhållningssätt där alla elever kan känna trygghet samt 

utveckla lärande och hälsa. 

 

Ett fungerande elevhälsoarbete är ett arbete för hela skolan. En svårighet i 

elevhälsoarbetet är att vissa professioner ofta saknas. Det medför att viktiga perspektiv 

saknas i diskussionerna, och att det interprofessionella lärandet i elevhälsoteamet inte 

kan ske i samma utsträckning. En annan svårighet är att samverkan tar tid och att 

samverkan inte alltid leder till praktiska insatser i skolan samt risken att 

elevperspektivet och elevernas perspektiv uteblir. 

 

8.4 Förslag på vidare forskning 
 

I tidigare forskning har framkommit att samarbetet mellan lärare och elevhälsa inte 

alltid sker utan problem och svårigheter (Backlund 2007; Williamson & McLeskey 

2011). I vår studie framkom att det fanns hinder i samarbetet. Därför är ett förslag på 

vidare forskning att undersöka lärares syn på samarbete med elevhälsoteam. Det hade 

även varit intressant att undersöka arbetet i ett elevhälsoteam där alla professioner ingår, 

och jämföra med ett elevhälsoteam där professioner saknas. Ett annat förslag är att 

undersöka vårdnadshavares eller elevers syn på samarbetet med elevhälsan, eftersom 

Gustafsson (2009) och Runström Nilsson (2017) skriver att det ibland finns svårigheter 

i samarbetet mellan vårdnadshavare och skolan, och enligt Jakobsson & Lundgren 

(2013) är en god samverkan med vårdnadshavare viktig för att stödet till eleven ska bli 

så bra som möjligt. Det är även betydelsefullt att få ta del av elevens perspektiv 

(Hylander & Guvå 2017). Ytterligare ett förslag är att göra en longitudinell fallstudie 

där till exempel effekterna av den bokningsbara samtalstiden (jämför Hallberg 2017), 

som fanns på skolorna, studeras. 
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I 
 

Bilagor 
 

Bilaga 1 

Intervjuguide  

1. Berätta kort om din yrkesbakgrund. Hur länge har du arbetat i din nuvarande 

befattning? 

2. Hur organiserar ni era elevhälsoteamsmöten, finns det en dagordning/plan för 

dem? 

3. Vilka hälsofrämjande insatser ägnar du dig åt i elevhälsoarbetet/anser du att 

elevhälsoteamet arbetar med? Eventuell följdfråga: På individ- eller gruppnivå? 

4. Vilka förebyggande insatser ägnar du dig åt i elevhälsoarbetet/anser du att 

elevhälsoteamet arbetar med? Eventuell följdfråga: På individ- eller gruppnivå? 

5. Vilka åtgärdande insatser ägnar du dig åt i elevhälsoarbetet/anser du att 

elevhälsoteamet arbetar med? Eventuell följdfråga: På individ- eller gruppnivå?  

6. Hur analyseras elevernas olika och specifika behov? 

7. Hur används kommunens riktlinjer för elevhälsa i elevhälsoteamet/i ditt enskilda 

arbete? 

8. På vilka sätt anser du att riktlinjerna är ett stöd i ditt arbete? Eventuell 

följdfråga: finns det några hinder? 

9. Vilka andra dokument eller riktlinjer använder ni i elevhälsoarbetet? (t ex 

språkutvecklingsplan, samverkan med socialtjänsten, övergångar.) 

10. Är elevhälsan delaktig i arbetet med att utveckla metoder/arbetssätt/lärmiljöer 

enligt din uppfattning? I så fall, på vilket sätt? 

11. Hur samverkar elevhälsans professioner? 

12. Hur sker samverkan mellan lärare och elevhälsa? 

13. På vilka sätt syns det salutogena förhållningssättet i din verksamhet?  

14. Har organiseringen av elevhälsoarbetet förändrats under de senaste åren? I så 

fall, på vilket sätt? 

15. Är det något mer du vill tillägga innan vi avslutar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

Bilaga 2 

 

 

Missivbrev 

 

Vetlanda 2018-05-07 

Hej! 

Vi heter Wynette Andersson och Camilla Wramhult och vi läser på 

Specialpedagogprogrammet, 90 hp på magisternivå vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi 

arbetar nu med vårt självständiga arbete som handlar om elevhälsa. Syftet med vår 

studie är att analysera det främjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbetet 

utifrån ett salutogent – patogent förhållningssätt samt vilka insatser på organisations-, 

grupp- och individnivå som uppmärksammas under samtal på några skolor i en 

kommun i Sverige. 

Vi fördjupar oss i tidigare forskning inom området men vill också intervjua rektorer, 

specialpedagoger och kuratorer för att få ta del av deras syn på elevhälsoarbetet, och 

därför vill vi intervjua dig. Intervjuerna kommer att ta cirka en timme, och vi kommer 

att delta båda två vid intervjun. Vi vill gärna spela in intervjuerna för att ha möjlighet att 

gå tillbaka till svaren. Efter intervjun kommer det bandade materialet att transkriberas 

för att i nästa steg analyseras med fokus på studiens syfte.   

Studien genomförs med utgångspunkt i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, 

vilket innebär att ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst under arbetets gång 

kan välja att avbryta deltagandet. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och 

personuppgifter kommer att förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Studiens 

empiriska material kommer enbart att användas i vårt självständiga arbete, i skriftlig 

form och i muntlig redovisning vid vår examination. Om du har frågor är du 

välkommen att kontakta oss för mer information.  

Tack på förhand för din medverkan! 

Wynette Andersson, wa222bd@student.lnu.se 

Camilla Wramhult, c.wramhult@gmail.com 

Handledare: Docent Goran Basic, Linnéuniversitetet, goran.basic@lnu.se. 
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