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Titel
Släcka bränder och tända gnistor.
Elevhälsoteamets arbete med hälsofrämjande och förebyggande insatser

English title
Extinguish fires and light sparks.
The student health care team works with health promotion and prevention work.

Abstrakt
Syftet med denna studie var att undersöka elevhälsoteams erfarenhet och uppfattning
gällande samverkan i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Det är en kvalitativ
studie av två skolors elevhälsoteam, där vi genomförde semistrukturerade intervjuer och
ville belysa hur professioner inom elevhälsan tolkar sitt uppdrag. Tidigare forskning
visar att en lyckad skolgång leder till en god psykisk och social hälsa. Elevhälsans
uppdrag har förändrats och till följd av lagförändringar har perspektivet flyttat från det
patogena (det sjukliga) till att se det salutogena (det friska). Vi tillämpade KASAM,
Antonovskys teori, känsla av sammanhang, ramfaktorteorin och det systematiska
kvalitetsarbetet vilka lämpar sig i analysering av empiriskt material och kommer till sin
rätt i skolutvecklingsfrågor. Resultatet visar att elevhälsoteamen har en medvetenhet
gällande sitt uppdrag, vilket är att förebygga och hälsofrämja. Båda skolorna har
påbörjat framgångsrika utvecklingsområden som gynnar den enskilda individen där
deras ambition är att alla elever ska lyckas i sin utveckling. Däremot är samverkan inte
alltid genomförbart på grund av bristande planering och strukturering. Det kräver ett
systematiskt kvalitetsarbete som leds av rektor där alla skolformer är betydelsefulla och
avgörande faktorer för att ett förebyggande och hälsofrämjande arbete sker.
Sammanfattningsvis ser vi, i det kommande uppdraget som blivande specialpedagoger,
att för att lyckas måste vi samverka med elever, lärare, föräldrar och andra yttre aktörer
som exempelvis socialförvaltning och BUP. En fungerande samverkan och tidiga
insatser är inte endast en framgångsfaktor i sig utan sett i ett långsiktigt perspektiv
också samhällsekonomiskt.

Nyckelord
Elevhälsa, EHT, förebygga, hälsofrämja, KASAM, patogent perspektiv, ramfaktorteori,
rektor, salutogent perspektiv, samverka, specialpedagog, systematiskt kvalitetsarbete

Tack
Arbetet med studien har varit intressant och utvecklande med flera utmaningar på
vägen. Den har gett oss kloka tankar och kunskaper om vårt kommande uppdrag som
specialpedagoger.
Vi vill tacka vår handledare Leif Nilsson och vår examinator Tobias Bromander för stöd
och goda råd. Vi vill tacka dem som deltog i studien med uppfattningar och tankar om
sina erfarenheter och som gjorde den möjlig att genomföra.
Ett stort tack till nära och kära för stöd och tålamod under hela vår utbildning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING _________________________________________________________ 1
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ___________________________________ 2
Syfte ______________________________________________________________ 2
Frågeställningar: _____________________________________________________ 2
BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING _____________________________
Elevhälsans framväxt _________________________________________________
Elevhälsan efter den nya skollagen 2011 __________________________________
Styrdokument _______________________________________________________
1.1.1 Internationella styrdokument _____________________________________

2
2
3
5
5

1.1.2 Nationella styrdokument ________________________________________ 5
Huvudmannens ansvar ________________________________________________ 6
Rektors ansvar _______________________________________________________ 6
Elevhälsans professioner _______________________________________________ 7
Samverkan __________________________________________________________ 7
Orsaker och samband till ohälsa i skolan __________________________________ 9
Hälsofrämjande och förebyggande arbete, några exempel ____________________ 10
TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER __________________________________
Systematisk kvalitetsarbete ur ett teoretiskt perspektiv ______________________
KASAM __________________________________________________________
Salutogent och patogent perspektiv _____________________________________
Ramfaktorteorin ____________________________________________________

11
12
13
13
14

METOD ____________________________________________________________
Kvalitativ studie ____________________________________________________
Val av respondenter i EHT ____________________________________________
Genomförande ______________________________________________________
Analys och bearbetning _______________________________________________
Tillförlitlighet och trovärdighet_________________________________________
Etik ______________________________________________________________

15
15
15
16
16
16
17

RESULTAT _________________________________________________________
Elevhälsans professioner och funktioner__________________________________
Förebygga och hälsofrämja ____________________________________________
Samverka __________________________________________________________
Sammanfattning av resultat ____________________________________________

17
18
20
23
24

ANALYS ___________________________________________________________
Elevhälsans professioner och funktioner__________________________________
Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet _____________________________
1.1.3 Hälsofrämjande ______________________________________________

25
25
26
26

1.1.4 Förebyggande _______________________________________________ 27
Samverkan och delaktighet ____________________________________________ 28
DISKUSSION _______________________________________________________
Metoddiskussion ____________________________________________________
Resultatdiskussion (Hur gör man så att samverkan sker? _____________________
1.1.5 Elevhälsans professioner och funktioner ___________________________

29
29
29
29

1.1.6 Hälsofrämjande och förebyggande _______________________________ 30
1.1.7 Samverkan __________________________________________________ 31
SPECIALPEDAGOGISKA IMPLIKATIONER ___________________________ 31
FORTSATT FORSKNING ____________________________________________ 32
REFERENSER ______________________________________________________ 33
BILAGOR __________________________________________________________ 38
Bilaga 1 ___________________________________________________________ 38
Bilaga 2 ___________________________________________________________ 39

INLEDNING
Under senare år har elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete i återkommande
rapporter kritiserats. I Skolinspektionens (2015) och Skolverkets (2016) rapporter har drygt
hälften av de inspekterade grundsärskolor och grundskolor brister i elevhälsoarbetet. Detta
leder till negativa effekter för elever som är i behov av särskilt stöd och/eller extra
anpassningar (2017:88) I Skolinspektionens (2015) granskning utgick de utifrån elevernas
perspektiv beträffande elevhälsans arbete. I studien som varade under tidsperioden 2014-2015
ingick 25 högstadieskolor i 23 kommuner. Syftet var att kartlägga hur elevhälsan genomförde
sitt arbete i hälsofrämjande och förebyggande insatser (2011:800) för att stödja eleverna i att
utveckla och bibehålla psykisk hälsa samt förhindra psykisk ohälsa. Granskningen visar
sammantaget att elevhälsans medverkan och arbete inte tillräckligt skapade de
förutsättningarna som gynnade en bättre hälsa, ökad trygghet och ett ökat lärande.
Liknande kritik ges i Skolverkets delredovisning (U2016/02937/S, U2016/02926/BS) där
utredningen uppmärksammar och lyfter behoven av ett mer hälsofrämjande arbete inom
elevhälsans professioner. Skolverket (ibid) observerar brister i en kombination mellan
strategier och okunskap vilket medför otillräckliga premisser att utforma och konkretisera det
hälsofrämjande arbetet. Risken är att det åtgärdande arbetet ökar, vilket bidrar till att de
främjande insatserna får träda åt sidan på grund av bristande rutiner.
Så tidigt som 2004 genomfördes ett samarbete mellan Socialstyrelsen, Statens
Folkhälsoinsitut och Skolverket där titeln på rapporten lyder; “Tänk långsiktigt! - En
samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska hälsa”. I
Rapporten lyfter de att välfungerande och tidiga generella insatser kan förebygga psykisk
ohälsa och kan därmed bli samhällsekonomiskt fördelaktig. Rapporten konstaterar att tidiga
insatser och förebyggande arbete kan minska riskerna för utanförskap som kan leda till
psykisk ohälsa. Ur ett långsiktigt perspektiv kan detta även reducera kostnaderna för
samhället (Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut & Skolverket, 2004). Alla barn har rätt till
en likvärdig utbildning av hög kvalitet oberoende bakgrund eller boendeort. Skolan har utöver
utbildning möjlighet att påverka elever att bryta sociala mönster och negativa livscykler
(UNICEF, 2016)
På uppdrag av regeringen tillsattes Skolkommissionen 2015, vars uppgift var att lämna
förslag på en förbättrad undervisning, ökade kunskapsresultat samt en likvärdig skola. De
bedömde att tillgången till elevhälsan var otillräcklig på många skolor, det förebyggande och
hälsofrämjande arbetet saknade tydliga strategier och det systematiska utvecklingsarbetet
fungerade inte tillräckligt för dess syfte. Särskilda insatser sattes in för sent och arbetet blev
mer av åtgärdande karaktär (SOU:2017:35). Enligt (Socialstyrelsen, 2016) innebär det att man
på många skolor hanterar problem som har uppstått i en organisation, grupp eller hos en
individ genom att exempelvis göra extra anpassningar eller åtgärdsprogram. Det vill säga att
det främjande och förebyggande arbetet som enligt skollagen (2010:800) sägs ska vara främst
kommer i andra hand. En viktig del för elevhälsans utveckling enligt Skolkommissionen
(2017) är att kompetensen behöver höjas hos skolledare. Skolledarens kapacitet är
betydelsefull för en skolas framgång och kvalitet. De föreslår att staten centralt på olika sätt
stärker och stöttar skolhuvudmännen i deras uppdrag. Gustafsson (2009) menar att elevhälsan
börjar i klassrummet, i matsalen, i korridorerna och på skolgården. Med andra ord är det en
fråga som berör all personal som arbetar i skolans verksamhet att gemensamt skapa dess
kultur och förhållningssätt i ett nära samarbete med elever och deras familjer. Skolans
elevhälsoarbete berör hela skolan (SOU, 2017:35), som specialpedagog är det angeläget att
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förstå vilka faktorer som krävs i ett framgångsrikt elevhälsoteam och hur specialpedagogiska
kunskaper kan bidra till en samlad elevhälsa.

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Det centrala syftet i studien är att undersöka vilka faktorer som krävs i ett framgångsrikt
arbete från elevhälsoteam. Vidare är syftet att studera hur professionerna inom
elevhälsoteamet uppfattar det hälsofrämjande och förebyggande uppdraget.

Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som krävs för ett framgångsrikt arbete
från elevhälsoteam. som gynnar den enskilda eleven.

Frågeställningar:
•
•

Vad krävs för ett framgångsrikt arbete från elevhälsan?
Hur uppfattas uppdraget att arbeta förebyggande och hälsofrämjande av EHT?

I bakgrund och tidigare forskning inleder vi med en beskrivning av elevhälsans framväxt fram
till idag. Vi fortsätter med att redogöra för de internationella och nationella lagar och
styrdokument som är betydelsefulla att följa i specialpedagogens och elevhälsoteamets
uppdrag. Avslutningsvis presenterar vi forskning som visar att hälsa och lärande hör ihop och
gynnas av varandra.

BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING
Elevhälsans framväxt
Skolhälsovård har funnits i flera sekler. Enligt Andersson et al (1986) har skolhälsovård
historiskt sett funnits sedan början av 1800-talet. Då bestod den endast av läkare vars uppgift
var att undersöka elevers tillväxt och utveckling. Under början av 1900-talet anställdes den
första skolsköterskan vilkens huvudsakliga uppgift var hembesök för att luskamma elever.
Detta bidrog till att hon hade en inblick i hemförhållandena och fick därmed en betydande roll
i samarbetet med lärarna. I mitten av 1900-talet anställdes de första skolpsykologerna och
skolkuratorerna. I en utredning (SOU 1976:46) framhölls att skolhälsovården skulle ses som
en integrerad del av skolans verksamhet, som innebär att de ska ha en anknytning till den
pedagogiska verksamheten. Dessutom skulle all elevvårdspersonal ha samma huvudman. I
Hälso- och sjukvårdslagen (1982) blir skolan huvudman för skolhälsovården, den är
fortfarande frivillig för elever och föräldrar, men blir obligatorisk för kommunen. Med Lgr 80
infördes en skola för alla och målet var nu att förverkliga läroplanens mål. Skolan skulle
motverka svårigheter och anpassa den efter elevernas förmåga, elevvården blev en
angelägenhet för alla som arbetade på skolan. Därmed omfattades skolhälsovården av två
regelsystem, dåvarande skollag (§ 25) samt Hälso- och sjukvårdslag (1982).
I samband med en ny statlig utredning (SOU 2000:19) ändrades begreppet skolhälsovård till
elevhälsa. En av orsakerna till utredningen var att elevvården och skolhälsovården arbetade
parallellt, de samverkade inte. Tanken var att elevvården och skolhälsovården skulle förenas
under det nya begreppet elevhälsa. Utredningen fick namnet “Från dubbla spår till elevhälsa”
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och syftet var att sammanföra de olika kompetenserna så att de tillsammans med pedagogerna
kunde arbeta gemensamt med lärande, hälsa och utveckling. I samband med utredningen
beslöt Regeringen i propositionen Hälsa, lärande och trygghet (2001) om nya riktlinjer. Det
blev nu ett helt elevhälsoteam tillsammans med övrig personal som skulle arbeta
förebyggande och hälsofrämjande. Begreppet elevhälsa införs och uppdraget förändras inte
bara till namnet utan från vård till hälsa. Det vill säga att från ha sett det sjuka till att nu se det
friska. Eleven hamnar i fokus och ett nytänkande äger rum, med ett integrerat synsätt utifrån
olika kompetenser för barnets bästa som bland annat bygger på att hälsa och lärande ska gå
hand i hand (Guvå, 2010). Elevhälsan ska innefatta elevens fysiska och psykiska hälsa samt
hela lärandemiljön, där ett samarbete mellan lärare och elevhälsan skapar de bästa
förutsättningarna för eleverna och gynnar deras utveckling (SOU:19). Regeringens direktiv
(Regeringskansliet, 2005) betonade att elevhälsan skulle vara ett nytt verksamhetsområde som
organiserades från vård till hälsa.
I Törnséns (2014) intervjustudie, genomförd 2010 på 33 skolor i Sverige, visade det sig att
elevhälsan framför allt fokuserade på individens brister. Arbetet var mestadels åtgärdande, det
vill säga att det inriktade sig på stödinsatser när det redan uppstått en svårighet hos eleven.
Skolornas elevhälsa varierade, flera av skolorna hade inga fasta team att tillgå lokalt på skolan
utan de olika professionerna anlitades från centrala enheter vid behov. Studien visade också
att elevhälsan på de olika skolorna mestadels saknade målbeskrivningar, resultatuppföljningar
och utvärderingar för elevhälsans hela arbete. Däremot följdes arbetet med enskilda elever
upp regelbundet. De specialpedagogiska insatserna utvärderades inte, men ändå bedömdes
deras arbete av informanterna som viktigt för skolresultaten. Lärarna i studien menade att
elevhälsans arbete var mer inriktat mot skolans mål och att de var mindre insatta i elevernas
kunskapsmål. Skolorna upplevde att nedskärningar drabbade eleverna, det blev mindre tid av
resurser från elevhälsan och kompetensen sjönk. I slutänden påverkade elevernas resultat
negativt.

Elevhälsan efter den nya skollagen 2011
När den nya skollagen (2010:800) trädde i kraft var inte sambandet mellan lärande och hälsa
längre centralt. Det ersattes med skolans måluppfyllelse i och med det får elevhälsan en ny
betydande roll för alla elevers hälsa och välmående som förklaras i 2 kap 25 §- 28§
(2010:800). Där förtydligas allt från kompetenser till insatser som elevhälsan omfattas av.
Elevhälsan bör främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och ses som ett komplement
till skolverksamhetens övriga personal gällande lärande och utveckling. Genom bidrag till
medicinska, psykosociala, psykologiska och specialpedagogiska insatser kan de
uppmärksamma förhållanden som innebär risker i elevers utveckling och lärande (ibid).
Olofson (2015) har i sin studie kommit fram till att många av utmaningarna som
uppmärksammades i elevvårdsutredningen (SOU 2000:19) fortfarande är relevanta
förbättringsområden för elevhälsan. En del förslag som presenterades i den statliga
utredningen är enligt Olofson (2015) förverkligade på kommun- och skolnivå som exempelvis
implementeringen av elevhälsobegreppet, nätverket i kommunerna för de olika professionerna
i EHT och organiseringen av elevhälsoteamen. Däremot behöver åtgärdsförslagen gällande
elevhälsoteamets insatser gällande utveckling och utvärderingen stärkas och utvecklas.Vidare
i studien lyfts att de tidigare funktionerna skolhälsovård och elevhälsovård har närmat sig
varandra, för att tillsammans verka som elevhälsa. Å andra sidan verkar det parallella arbetet
med den pedagogiska verksamheten och EHT vara oförändrat. Det saknas enligt Olofson
(2015) en grund för samarbete och ömsesidigt lärande i den aktuella praktiken, där alla
personalkategorier kan medverka och bidra med sina perspektiv.
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I en enkätstudie genomförd av Göransson et. al. (2015) undersöktes specialpedagogers och
speciallärares arbetsuppgifter och om de stämde med den bild de hade av sina professioner.
Rektors uppdrag är omfattande och hen kan delegera arbetsuppgifter enligt delegationsrätten
(2010,800). Därför arbetar flertalet av specialpedagoger och speciallärare i studien med
utredningar av handlingsplaner, åtgärdsprogram och dokumentation. Studien visar att det
förekom skillnader mellan professionerna och deras insatser. Specialpedagogen arbetade mer
med handledning och rådgivning till lärarlag och ledning. Specialläraren riktade oftare sitt
arbete mot direkt undervisning till enskilda elever eller undervisningsgrupper. Båda upplevde
att de har goda kunskaper i kartläggning och utvärdering av elever i sin lärmiljö. Däremot
upplevde de svårigheter i att veta var eleverna befinner sig enligt kunskapsmålen. Göransson
et.al (2015) menar att det inte är förvånande av den orsaken eftersom de inte träffar eleverna
dagligen i den ordinarie undervisningen. I förhållande till andra grupper i studien upplevde
både specialpedagog och speciallärare att elevers svårigheter ofta är utifrån
undervisningsmiljön eleverna befinner sig. De andra yrkesgrupperna tillskrev den enskilda
eleven sina svårigheter. Vidare framkom det också att det fanns en otydlighet i hur den
specialpedagogiska verksamheten skulle utvecklas samt hur professionernas kunskaper skulle
kunna användas i en skolutveckling.
Skolinspektionen började 2014 granska om elevhälsans medverkan skapade förutsättningar
för en bättre hälsa, ökad trygghet och ett ökat lärande. Utvecklingsområden och väl
fungerande delar (för elevhälsan) som påvisades sammanfattades i en
kvalitetsgranskningsrapport (Skolinspektionen, 2015).
De kom fram till fyra huvudsakliga resultat:
●

“att elevhälsan inte arbetar på ett sätt som fullt ut stödjer eleverna i att utveckla och
bibehålla psykisk hälsa, eller i att bemöta och förhindra uppkomst av psykisk ohälsa.”

●

”att tillgången till elevhälsa är otillräcklig i flertalet av de granskade skolorna. Dels
saknas ofta skolpsykolog, dels känner eleverna inte alltid till elevhälsans uppdrag och
funktion, och tar inte elevhälsan i anspråk så som den resurs den skulle kunna vara.”

●

”att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ofta initieras och genomförs av
lärare utan elevhälsans medverkan, dels att arbetet sällan omfattar psykologiska
insatser. Arbetet motsvarar därmed inte elevernas behov.”

●

”att det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete som bedrivs i de granskade
skolorna mycket sällan omfattas av en tydlig strategi och ett systematiskt
utvecklingsarbete som inbegriper uppföljning, analys, planering och genomförande.”
(Skolinspektionen, 2015, s.13, s.16, s.22 och s.27).

Regeringen (2017:88) beslutade att tillsätta en särskild utredning vars uppgift är att kartlägga
och analysera brister i det stödjande arbetet. Utredningens syfte är att lämna förslag på hur
arbetet kan förbättras och skapa bättre förutsättningar för elever att nå kunskapskraven till ett
godkänt betyg. I utredningen ingår dessutom en analysering av elevhälsoarbetet, där studien
ska resultera i förslag till insatser. Huvudsyftet med studien är ett bidrag till ett mer
fungerande och aktivt elevhälsoarbete samt stödja elevhälsans professioner i deras
kompensatoriska roll (ibid).Utredningen beräknas vara klar och redovisas senast januari 2019.
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Styrdokument
Utöver skollagen kommer vi här lyfta några av de internationella lagar och styrdokument som
elevhälsan och lärare ska förhålla sig till.
1.1.1 Internationella styrdokument
Salamancadeklarationen (2006) hävdar att varje barn har rätt till undervisning, samt stöd att
uppnå och bibehålla en acceptabel utbildning. Den betonar att varje barn är unikt, har olika
egenskaper, intressen och inlärningssätt. Vilket innebär att utbildningssystemet ska utformas
så att den kan tillgodose alla barns olika behov.
Barnkonventionen (Unicef, 2009) är en utav de vägledande regelverken inom elevhälsan.
Vilket sammanfattningsvis innebär att varje barn har rätt till hälsa, utveckling och utbildning
där barnets bästa alltid ska komma främst vid alla beslut beträffande barn. Delar av
barnkonventionen hittas även i skollagen.
1.1.2 Nationella styrdokument
I skollagens förarbete beskrivs hur elevhälsoinsatser ska bedrivas på tre nivåer. Insatserna ska
vara hälsofrämjande-, förebyggande- och åtgärdande, de ska genomsyras i organisationen
samt på grupp- och individnivå. De generella uppgifterna kan vara inriktade på
värdegrundsarbete, kränkande behandling och arbetsmiljön. Däremot när det gäller den
individuella nivån ska elevhälsan ansvara för varje enskild elev och undanröja hinder för
deras utveckling och lärande (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Det förebyggande arbetets
syfte är att bibehålla och stärka elevers sociala, fysiska och psykiska välbefinnande. EHT:s
uppgifter kan således vara att delta aktivt i utveckling av värdegrundsarbeten, kränkande
behandling och att handleda personal för att öka förståelse och förmågor till att agera och
reflektera kring enskilda elever och elevgrupper. Genom att förebygga är det möjligt att
förhindra risken för ohälsa, såväl somatisk som av psykisk karaktär (Socialstyrelsen &
Skolverket, 2016).
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet är det tydligt hur skolan ska
arbeta i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet (Lgr, 2018). Vidare framgår det att
skolan vilar på demokratiska värden och grunder. Det ska ske anpassad undervisning utifrån
alla elevers behov och förutsättningar. Det främjande arbetet ska leda till en
kunskapsutveckling där hänsyn tas till elevens erfarenheter, kunskap, bakgrund och språk.
Utöver de ämneskunskaper som läroplanen fastställer ska eleverna ges förutsättningar att
kunna förhålla sig till det informationsflöde som i snabb takt förändras och påverkar dem
såväl positivt som negativt. I denna kontext har skolan ett stort ansvar för att utveckla
eleverna och undervisa dem i att hantera och orientera samt kritiskt förhålla sig till och
granska information för att få en förståelse för konsekvenser av användning av sociala medier
och andra alternativa informationsflöden (Lgr, 2018). Betydelsen för fritidshemmet har
betonats i den reviderade läroplanen och egna allmänna råd är under bearbetning. (Skolverket,
2018)
Skolans värdegrund (2010:800) bör genomsyra allt i skolan ur ett hälsofrämjande och
förebyggande arbete. Huvudman ansvarar för att det upprättas en plan varje läsår för att
förebygga kränkande behandling samt säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet.
Värdegrunden vilar på diskrimineringslagen (2008:567) och de sju diskrimineringsgrunderna
som är kön, könsöverskridande identitet eller identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Skolan ska gestalta alla
människors lika värde såväl mellan män och kvinnor som människans okränkbarhet, behov av
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frihet och integritet. Värdegrunden regleras också av skollagen (2010:800) där huvudman och
skolpersonal är skyldiga till att utreda kränkande behandling som går utanför ramen för
diskrimineringsgrunderna.
I de allmänna råden “Att arbeta med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram”
(2014) framgår det tydligt att anpassningar främst ska organiseras och ges inom den ordinarie
undervisningen. Med tidiga insatser på individ-, grupp och organisationsnivå ges eleverna
förutsättningar att utvecklas i större utsträckning mot utbildningens mål. I de fall elever inte
utvecklas mot målen och är i behov av ytterligare stöd utöver det som ges inom ramen för den
ordinarie undervisningen, bör en kartläggning över organisationen kring elevens lärmiljö
göras. Därefter kan insatser som extra anpassningar genomföras. Denna insats kräver inte
något formellt beslut från skolledning (Skolverket, 2014). I de fall stödinsatserna inte är
tillräckliga ska detta anmälas till rektor som sedan skyndsamt ansvarar för att en utredning
påbörjas. Elevhälsoteamets insatser är betydelsefulla i en utredning utifrån socialamedicinska- och psykologiska bedömningar om och när ett åtgärdsprogram blir aktuellt
(Skollagen, 2010:800).

Huvudmannens ansvar
Det är huvudmannens ansvar att organisera elevhälsan. Huvudman kan vara kommunen eller
en enskild huvudman i privat regi. Enligt Skolverket (2018) kan elevhälsan organiseras på
olika sätt och som exempel kan det vara:
●
●
●

anställning direkt på skolan
centralt organiserad av huvudmannen
utlagd på enskild utförare på entreprenad.

I en aktuell forskning finns det otydliga strukturer mellan huvudman och rektors ansvar när
det gäller ekonomiska befogenheter. Nihlfors & Johansson (2013) belyser en viktig aspekt.
Rektor måste ges de bästa förutsättningarna för att utföra sitt arbete. Huvudmannens uppdrag
är att skapa och ge rektor bra villkor för att bedriva sitt ledarskap i enlighet med den nya
skollagen. Trots det upplever varannan rektor att de saknar insikt och kontroll när det gäller
ekonomiska beslut som tas på politisk- och huvudmannanivå (ibid). En förklaring som lyfts i
studien är att det saknas en transparens mellan de olika nivåerna och kräver en förändring
med tydliga befogenheter och ansvarsfördelning i hela styrkedjan, från Staten in i
klassrummet. Nihlfors och Johansson (2013) menar att ett lyckosamt samarbete mellan
samtliga aktörer i styrkedjan kräver ett ömsesidigt förtroende. Sammanfattningsvis är det ett
omfattande uppdrag som vilar på rektors ansvar när det gäller att fördela resurser till
elevhälsoteamet. Huvudman är ansvarig för organisationen av elevhälsan, trots det är det
rektor som bär det yttersta ansvaret för den enskilda eleven och skolans verksamhet
(2010:800).

Rektors ansvar
Rektors ansvar har förändrats med den nya skollagen (2010:800). I en studie som genomförts
av Törnsén (2014) betonas rektorns roll och huvudansvar vid 120 olika områden. Det är en
enorm ökning från den tidigare skollagen från 1985, där nämndes rektorns uppdrag 18 gånger.
Rektors ledningsansvar förstärks och är ansvarig för såväl den pedagogiska utvecklingen som
den inre organisationen i sin verksamhet. Enligt läroplanen (Lgr 11) har rektor, lärare och
EHT ett gemensamt uppdrag som är att främja lärande samt elevers harmoniska utveckling.
Tillsammans ska de stödja elever och deras utveckling mot både sociala mål som
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kunskapsmål samt vara verksamma och samarbeta med lärare. Rektor har det yttersta ansvaret
för att organisera och ge förutsättningar att fördela arbetet till EHT och övrig personal. Rätten
att delegera arbetsuppgifter till annan personal får endast göras till den eller de som har
tillräcklig erfarenhet och kompetens för att genomföra vissa arbetsområden. Delegationsrätten
är begränsad och kräver en tydlig beskrivning av vilka arbetsuppgifter som ingår i den andres
åtagande samt tydliga rutiner för hur de genomförs och återkopplas till rektor
(Skolinspektionen, 2014). Arbetsområden som rektor har rätt att fördela eller delegera inom
elevhälsoteamet kan vara utredningar och kartläggningar av enskilda elever, ett uppdrag som
oftast genomförs av specialpedagog eller speciallärare. Att fördela arbetet eller att delegera
skiljer sig åt. Genom att fördela arbetet blir det ett gemensamt ansvar där man både tar och
ger i kollegialt samarbete. Det är både mer inspirerande och hållbar för såväl lärare, elever
och föräldrar. Och skapar en bredd och ett djup med gynnsamma förutsättningar på samtliga
plan inom skolans uppdrag organisation-grupp och individnivå. (Hargreaves & Fink, 2008) Å
andra sidan bollas det tillbaka till rektor som är den som ska besluta om åtgärdsprogram ska
upprättas och vilka anpassningar en elev är berättigad (2010:800).

Elevhälsans professioner
Elevhälsans kompetenser består nu av medicinska, psykologiska och psykosociala samt
specialpedagogiska insatser (Guvå, 2010). De medicinska insatserna utförs av skolsköterska
och skolläkare. De genomför hälsosamtal och ibland enklare sjukvårdande uppdrag. Deras
medicinska kompetens har breddats och omfattar fysisk och psykisk hälsa som kopplas till
skolans pedagogiska arbetsmiljö. De psykologiska insatserna och kompetensen i teamet
åligger skolpsykologen, däremot vilar det psykosociala ansvaret på skolkuratorn.
Skolkuratorn ska förutom att arbeta med social stöttning och social kunskap inom skolan vara
en länk mellan hemmet och skolan. De två professionerna är i en samlad elevhälsa viktiga när
det i skolan finns behov av socialt, känslomässigt och psykologiskt stöd. De
specialpedagogiska insatserna innebär att på ett tidigt stadium möta elever i skolsvårigheter
och skapa förutsättningar så att alla elever utvecklar sitt lärande. Specialpedagogen arbetar till
exempel med handledning, skolutveckling och specialpedagogiskt stöd åt lärarna och eleverna
(Guvå, 2010).

Samverkan
Hjörne (2018) som tillsammans med flera forskare under åren 1999-2010 bedrivit forskning
om elevhälsa och lyfter att skolhälsovården oftast var kopplad till den enskildes elevens
svårigheter, med fokus på barnets inre egenskaper. Det var sällan man uppmärksammade
sammanhanget och omgivande faktorer som orsaker till barns svårigheter i skolan. De
konstaterade också att det inte byggdes upp någon systematisk kunskapsbildning om tidigare
lösta problem, barnens röster blev inte hörda och lärarna var sällan delaktiga i
elevhälsoarbetet. Dessutom visade det sig att de olika professionerna avstod från att synas
med sin expertis för att undvika konflikter i elevhälsoteamet. Ofta var de retoriskt överens att
arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande utifrån ett salutogent perspektiv, men i
praktiken kännetecknades dock arbetet till att bli mer patogent utifrån ett individperspektiv.
Detta innebar att professionerna i teamet mest arbetade med åtgärdande insatser och det
främjande arbetet fick stå tillbaka. Tillika användes mestadels neuropsykiatriska diagnoser för
att förklara och förstå barns beteende och problem istället för att se över deras skolmiljöer,
eleverna sattes i små undervisningsgrupper för att “fixas”. Guvå (2009) undersökte i sin studie
om de skilda professionerna inom elevhälsan och de pedagoger som de ska samarbeta med
har olika föreställningar om elevhälsan samt om deras syn på elevhälsans insatser och
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inriktningar. Det visade sig att även om de samarbetade så fanns det inte alltid samsyn, vilket
innebär att man höll på sitt eget perspektiv. Guvå (2009) frågade sig om det salutogena
perspektivet kan bli lika kategoriskt som det patogena, där det endast är skolmiljön och det
pedagogiska som problematiseras. Både patogent och salutogent perspektiv
uppmärksammades bland professionerna förhållningssätt och tänkbara orsakskedjor kunde
leda till;
“Medicinskt: Hälsa leder till välbefinnande och trygghet som i sin tur leder til
lärande. Pedagogiskt: Lärande leder till välbefinnande och trygghet som i sin
tur leder till hälsa. Psykologiskt-socialt: Trygghet leder till lärande som i sin
tur leder till hälsa.” (Guvå, 2009, s.24)
Guvå (2009) menar också att det fanns en skillnad mellan retorik och praktik om vad
elevhälsan skulle arbeta med och om vad de arbetade med. De olika professionerna hade olika
synsätt, men det berodde mer på person än profession och forskaren ansåg därför att synsätt
och perspektiv borde lyftas för att skapa förutsättningar för olika yrkesgrupper, både i
elevhälsan, på skolan samt på högre nivå, för ett givande samarbete.
Elevhälsans kompetenser ska enligt Hylander (2018) komplettera lärarnas pedagogiska arbete
och tillsammans underlätta och undanröja hinder så att eleverna kan nå kunskapsmålen. Varje
profession måste översätta sin kompetens och anpassa den till lärandesituationer. Hylander
(2018) följde några elevhälsoteam efter SPSMs utbildning och merparten som deltog ansåg att
det krävdes ett större arbete med att ”få med lärarna på tåget” (Hylander, 2008, s.67). Det är
tydligt att en samverkan där lärarna känner sig delaktiga i är betydelsefull. I synnerhet när de
gemensamt kan skapa effektiva metoder som främjar elevernas utveckling mot skolans mål.
Tillsammans med rektor och elevhälsoteamet kan de samverka och utveckla kunskaper i ett
kollegialt lärande. Team blir man inte bara för att det kallas det, utan team bli man i det
gemensamma tänkandet och handlandet (Partanen, 2012). Merparten av skolorna hade
förändrat sin samsyn på elevhälsans uppdrag beträffande det hälsofrämjande och
förebyggande arbetet. Det innebar att de exempelvis hade formulerat och beskrivit olika
former av insatser de tillsammans eller utifrån sina professioner kunde bidra med till sina
verksamheter. EHT-möten behövde organiseras så att skolpsykolog och skolläkare inte endast
anlitas vid behov och detta är en del i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet
(Hylander, 2018). I en tidigare forskning av Hylander (2011) lyfter hon just detta som
problematiskt. Det fanns en vilja till samverkan som utgick från en önskan att komplettera
varandra med sin specifika kunskap, samtidigt väckte det också rädslor på grund av risker för
att stöta sig med de andra professionerna där det skulle kunna upplevas som rivalitet och oro
för uteslutning. Det var inte heller självklart att elevhälsan var en tydlig arena för samverkan,
några av informanterna i studien var inte intresserade av att vara lokalt placerade på skolorna.
Det var framförallt skolpsykologerna och några specialpedagoger som ansåg det som
problematiskt att arbeta på skolan. De föredrog konsultering och ville inte vara involverade i
dagliga problem och ansåg att ett utifrånperspektiv där de kunde komma med förslag och
arbetsåtgärder var bättre. Vidare i Hylanders (2011) studie hade elevhälsoteamets
professioner höga förväntningar av rektorernas ledarskap, såväl som ledare i beslutsfrågor
samt gällande fördelning av resurser. Dessutom skulle hen vara den som framhöll
professionernas olikheter och specialiseringar i EHT-möten.
Rektor har en ledande roll när det handlar om att vilja, kunna och våga leda elevhälsoteamet
och lärarna. Faktum är att en framgångsfaktor för rektorer är att samverka med EHT:s
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professioner och lärare, vilket innebär att de tillsammans organiserar och designar
verksamheten så att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet sker i och utanför
klassrummen (Törnsen, 2018). En annan viktig aspekt är att elevhälsan ur ett
specialpedagogiskt eller pedagogiskt perspektiv blir hela skolans intresse. Den samlade
kompetensen på skolan tillsammans med elevernas tankar och erfarenheter är viktigt att
tillvarata. Tillsammans kan de vara med och bidra till välbefinnande och måluppfyllelse
(Hjörne, 2018). Med fungerande samarbete och med ett kontinuerligt systematiskt
kvalitetsarbete skulle skolutveckling ske hållbart och långsiktigt (Partanen, 2012).

Orsaker och samband till ohälsa i skolan
Mycket forskning visar att en lyckad skolmiljö och utbildning är skyddande faktorer för en
god psykisk hälsa. Näst efter familjen ses skolan som en avgörande faktor för barnets framtid.
Wyn et al (2000) lyfter i en artikel att skolan är en av många platser som påverkar ungdomars
psykiska hälsa och välbefinnande. Ett tidigt ingripande och synliggörande ger en chans att
förbättra psykisk hälsa bland barn och unga samt främja positiva attityder gentemot psykisk
ohälsa. Med andra ord är det av största vikt att stärka och främja skolornas sociala roll i att
bygga upp en känsla av trygghet, gemenskap och tillhörighet. Aviles et. al (2005) har
fördjupat sig i om och hur socioemotionell utveckling hos barn påverkar deras skolgång. I
studien lyfts skolans roll beträffande inflytande i syftet att förbättra skolresultat och därmed
framtiden för elever med sociala och psykiska problem. Elever som identifieras i ett tidigt
stadie där individuella behov tillgodoses förebygger skolmisslyckande (ibid). Forskarna finner
att skolpersonal behöver engagera sig mer i elevernas sociala och emotionella utveckling och
samverkan mellan olika professionerna är av stor betydelse. Det innebär att kollegialt lärande
kan bidra till ökad kunskap och en medvetenhet om hur socioemotionella beteenden hanteras.
Skolmiljön är viktig för elever med den form av problematik. Alviles et. al (2005) lyfter
skolan som en arena där barn och ungdomar ges möjlighet att utveckla sociala färdigheter
tillsammans med jämnåriga och skyddar dem från ett utanförskap. Barn som riskerar att
hamna i utanförskap är framförallt de som som lever i ekonomisk utsatthet i kombination med
skolmisslyckande och kriminella problem (UNICEF, 2012).
Warne (2013) menar efter granskning av tidigare forskning att skolan kan betraktas som
elevernas arbetsplats, det vill säga en miljö som kan ha inflytande på deras hälsa i positiv eller
negativ riktning. Hon belyser tidigare forskning som visat att elevers psykiska hälsa påverkas
av arbetsmiljön, det psykosociala skolklimatet och den sociala strukturen i närmiljön. Andra
viktiga faktorer som också visat sig inverka på elevers hälsa är relationen till lärare och
klasskamrater. En annan viktig aspekt är insatser som stimulerar barns kognitiva utveckling
och interagera socialt bör ske redan i förskolan. Man kan påpeka att tidiga insatser kan
förebygga eventuella framtida skolsvårigheter. Regeringen har beslutat att förskoleklassen är
obligatorisk från och med höstterminen 2018 (Prop. 2017/18:9) och ska omfatta minst 525
timmar över ett läsår. Det är betydelsefullt att de tidiga skolåren är en tid som väcker lusten
till att lära och bör vara en tid där skolmisslyckande inte existerar. Exempelvis kan mindre
antal elever i klasser under de första skolåren samt en hög kompetens gällande lässkrivinlärning och matematik ge elever goda förutsättningar att lyckas i sin
kunskapsutveckling (Gustafsson, et. al, 2010).
I en rapport framtagen för en SSA konferens (Lundmark & Nilsson, 2015) som står för skolasamverkan-arbetsliv lyfts samarbete som betydelsefull ur ett socioekonomiskt perspektiv.
Genom att tidigt investera i elever som riskerar skolmisslyckanden är på sikt mer lönsamt för
samhällets totala kostnader än om de hamnar i ett utanförskap. ”Det kanske, vid en
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noggrannare ekonomisk analys visa sig vara en riktigt dålig affär att spara tidigt kring den
unge för att senare dra på sig betydligt högre kostnader – kanske som att sila mygg och svälja
kameler.” (Lundmark & Nilsson, 2015, s 18). De menar att samverkan är nyckeln till att
lyckas men att det kostar i framför allt insatser och tid. I första hand anser de att någon form
av system behövs för att uppmärksamma elever som är i behov av extra anpassningar eller
särskilt stöd. Andra svårigheter de lyfter är de olika aktörernas budgetar som de ska förhålla
sig till och hur komplext det är att se tidiga insatser som en investering för såväl den enskilda
individen som för samhället ekonomi. Ytterligare en viktig aspekt de lyfter är att skolan med
sin begränsade budget inte är den som gynnas av vinsterna och att det därför behövs en
synvända när det gäller tidiga insatser ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv (ibid).

Hälsofrämjande och förebyggande arbete, några exempel
Utveckling och utbildningar för elevhälsan sker från många håll bland såväl privata
utbildningsföretag som statliga utbildningar. Specialpedagogiska skolmyndigheten genomför
till exempel en stor utbildningssatsning sedan 2015 och Skolverket bidrar med projektpengar
till huvudmän för att stärka elevhälsan inom olika områden. I studien lyfts några nationella
och internationella studier om utvecklingsprojekt med fokus på framgångsrika hälsofrämjande
och förebyggande insatser.
I ett samarbete med barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen,
arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, individ och familjenämnden och regionstyrelsen i
Region Skåne genomfördes en forskningsstudie (Boman, 2016). Resultatet av studien visade
att psykiskt välmående och skolprestation har ett samband. Studien är utförd i de lägre
skolåldrarna. Inledningsvis kan man läsa hur utvecklingen av psykisk ohälsa ökar världen
över både hos vuxna och yngre. I Sverige har ökningen skett framför allt bland flickor i de
yngre tonåren. Forskningen har följt de direktiv som givits i Salamancadeklarationen (2006/2)
punkt:24, där det framgår att det ska finnas en samverkan mellan skola, sociala myndigheter
och arbetsförmedling. “ En särskild satsning bör göras för att utveckla samhällets stöd när det
gäller att tillgodose elevernas behov av stödjande insatser” (Salamancadeklarationen, 2006/2).
Boman (2016) har studerat elever i årskurs ett och två under en treårsperiod, där den fysiska
och psykiska hälsan kartlagts med ett års intervall. Implementering av insatser har skett i
samverkan mellan skolledning, undervisande lärare och elevhälsoteam på varje enhet. Såväl
elever som lärare har deltagit i aktiviteter för identifiering av möjliga utvecklingsområden.
Eleverna har studerats efter grundläggande variabler som daglig rörelse, föräldrasamverkan
och elevdelaktighet. Utvärdering och förankring har skett under lokala skollednings- och
elevhälsomöten. Det är tydligt att god hälsa och goda relationer är ett starkt samband med att
lyckas med utbildning och klara de utmaningar som ingår i livet. Avslutningsvis lyfter
forskaren att en lyckad skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för en god psykisk
hälsa och goda framtidsutsikter.
Ytterligare forskning (Fritz, 2017) visar att ökad skolidrott leder till bättre prestationer i
skolan. Genom att utöka hälso och idrottslektionerna från 60 minuter i veckan till 200 minuter
i veckan stärktes skolresultaten. Det var pojkarna som gynnades mest. Enligt forskaren kom
sju procent fler pojkar in på gymnasiet, men flickornas betyg ökade inte, vilket förvånade
forskaren. Han förklarar det med att flickorna redan hade höga betyg så deras
utvecklingspotential var begränsad. Fritz (2017) antog att resultaten hade varit annorlunda om
studien genomförts på en skola där medelbetygen var mer varierade bland såväl pojkar som
flickor. Den psykiska ohälsan bland barn och unga är ett globalt problem och ingen nyhet. I
en rapport från OECD (2017) undersöks hur och om det görs någon utvärdering av symtom
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som uppträder hos unga människor till följd av psykosociala problem. Det är inte många av
länderna inom undersökningen som har tydliga strategier för att fånga upp barn och unga som
har det problematiskt känslomässigt eller med beteendeproblem. Enligt rapporten har
Australien och Nya Zeeland väletablerade och fungerande program för att upptäcka och
förebygga psykisk ohälsa (ibid). Australiens program går långt ner i åldrarna och
undervisning bedrivs för att ge barnen redskap att handskas med känslomässiga svårigheter
och sociala färdigheter. Den australiensiska regeringen har under åren 2012-2016 prioriterat
elevers hälsa, stora ekonomiska satsningar är genomförda i ett hälsofrämjande och
förebyggande arbete. Lärare som undervisar elever från elva till arton års ålder har utbildats i
förebyggande och hälsofrämjande arbete (ibid). Nya Zeeland genomför ett liknande program
för elever i samma åldrar och utbildar elever att handskas med oro och depressioner.
Slovenien har sedan 2001 infört ett program “This is me!” där lärare utbildats i att stärka
elevers självkänsla och självförtroende. Lärarna undervisar eleverna i form av “workshops”
som syftar till att preventivt stärka deras självkänsla. 2015/2016 (OECD, 2017) genomfördes
ytterligare en satsning av utbildning för lärare i ett hälsofrämjande och förebyggande syfte.
De flesta av de undersökta länderna hade någon form av prioriterade anti-mobbning
aktiviteter på gruppnivå. Däremot saknade de flesta länderna insatser på individnivå.
I Sverige finns många metoder som praktiseras i ett hälsofrämjande och förebyggande syfte,
men få som är evidensbaserade. Pernilla Garmys (2016) har i sin forskning om DISAmetoden som bygger på KBT-terapi studerat effekten av metoden och finner den både
kostnadseffektiv och fungerande. Metoden riktar sig till elever från årskurs sju till nio och där
ledaren av DISA-metoden har utbildats i att använda de tio olika stegen. Metoden bygger på
KBT- Kognitiv Beteende Terapi och ska endast användas i ett hälsofrämjande och
förebyggande syfte. I de olika stegen undervisas eleverna i att bli medvetna om hur tankar
påverkar deras mående. Vilket innebär att eleverna uppmärksammas till att bli medvetna om
vad de gör och hur det tänker. De förvärvar kunskaper som ger dem redskap att hantera sitt
eget mående och sin stress på ett positivt sätt. Forskaren kritiserade vissa delar av metoden
och upplevde att den hade ett patogent utgångsläge. En viktig aspekt i rapporten var att det
görs försök i Sverige med att hitta lösningar ur ett hälsofrämjande och förebyggande arbete, å
andra sidan anser Garmys (2016) att det behövs mer evidensbaserade strategier där effekten
av arbetet är konstaterat som positiv ur ett elevperspektiv.
I en svensk studie genomförd av Hans Löfgren (2017) visar det sig att elever som är i
riskzonen för psykisk och social ohälsa har hjälp av de två förebyggande program han använt
i årskurs sju. Antingen genomförde eleverna en lokalanpassad version av SET (social
emotional training) som de kallar Livskunskap eller ett kanadensiskt
depressionsförebyggande program CHAT- (Choosing Helthy Actions and Thoughts).
Eleverna var fördelade i två grupper där de under en termin arbetade med ett av programmen.
Studien visar att CHAT är det program som gav bäst resultat i direkt anslutning till de
avslutade insatserna, framförallt när det gällde att minska depressionssymptom och sociala
problem. Löfgren (2017) lyfter CHAT:s metod som mest effektfull då delar av programmet
bygger på att titta på filmer med skådespelare och därmed får eleverna behålla sin integritet
under de problemlösande uppgifterna som de sedan arbetar med. Men å andra sidan var det
inget av programmen som visade förbättring ett år efter avslutad undervisning, vilket han
tolkar som att behandlingseffekten endast bibehålls när eleverna är aktiva med programmen.

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
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Studiens huvudsyfte var att undersöka vilka faktorer som är framgångsrika i arbetet från
elevhälsoteam på två skolor och hur de samverkar i det förebyggande och hälsofrämjande
arbetet. I bearbetningen av de empiriska material vi tillförskaffat oss genom semistrukturerade
intervjuer (Kvale & Brinkman, 2014) valde vi att tillämpa det systematiska kvalitetsarbetet
som en teori (Skolverket, 2015) vilken lämpar sig väl i ett analysarbete för att tolka och finna
svar på vår syfte och frågeställningar. Ytterligare kommer vi bearbeta empirin och anknyta
det till Antonovskys teori KASAM (Antonovsky,1987). Det vill säga känslan av sammanhang
samt det salutogena perspektivet vilket innebär att främja det friska och utvecklingsbara hos
varje individ istället för att fokusera på det motsatta som är det patogena perspektivet som
fokuserar på det sjukliga (Antonovsky, 1987).Vi valde också ramfaktorteorin (Lundgren,
1972) som kan förklara hur elevhälsan och elevers hälsa påverkas och formas efter inre och
yttre ramar. Vanligtvis används ramfaktorteorin för att analysera undervisningsresultat
kopplade till hur undervisningen bedrivs och begränsas av ramar som ekonomiska
förutsättningar, lagar, samarbeten, resurser i form av tid, elevgrupper, lärartäthet och många
andra faktorer. Teorin tillämpar sig väl som underlag i denna studien när det gäller att studera
informanternas svar beträffande elevhälsoteamens förutsättningar i arbetet med
hälsofrämjande och förebyggande insatser samt samarbetet mellan de olika professionerna.
Ramfaktorteorin (Lundgren, 1972) gör det möjligt att “krypa in” i minsta lilla vrå i en analys
för att lyfta såväl det framgångsrika som det mindre lyckosamma arbetet inom EHT.
Ytterligare kommer vi bearbeta empirin och anknyta det till Antonovskys teori KASAM
(Antonovsky,1987). Det vill säga känslan av sammanhang samt det salutogena perspektivet
vilket innebär att främja det friska och utvecklingsbara hos varje individ istället för att
fokusera på det motsatta som är det patogena perspektivet som fokuserar på det sjukliga
(Antonovsky,1987).

Systematisk kvalitetsarbete ur ett teoretiskt perspektiv
I “Vägledning för elevhälsan” (Socialstyrelsen, 2016) förtydligas det hälsofrämjande och
förebyggande arbetet. Det hälsofrämjande arbetet ska utgå från kännedom om elevers
utveckling och välmående där den sociala, psykiska och fysiska hälsan ska bibehållas och
stärkas. Samtidigt ska det förebyggande arbetet ha ett mer preventivt syfte, vilket innebär att
personal inom EHT ska ha en god insikt om vad som kan leda till skolproblem, eller ohälsa.
Genom att arbeta med förebyggande åtgärder minskas risken för ohälsa. Det åtgärdande
arbetet kan till exempel vara anpassningar eller åtgärdsprogram som tidigare nämnts i de
allmänna råden. Med ett förebyggande arbete ges den enskilda individen/eleven en ökad
delaktighet där hänsyn tas till egna önskemål och eleven har rätt till att fatta egna autonoma
beslut som ska respekteras för att ge hen mening och mål. Utbildning omfattas av det
systematiska kvalitetsarbetet och ska genomsyra sjukdom hela verksamheten inklusive EHT.
En förklaring till detta är den cykliska process som ska ske systematiskt och kontinuerligt
vilket leder till en hållbar och strukturerad utveckling. I utvecklingsarbetet behöver det
genomföras undersökningar där såväl skolans ledning, personal, elever samt föräldrar är med
att bidra med sina synpunkter för att synliggöra brister och framtida utvecklingsområden.
I det systematiska utvecklingsarbetet bör skolorna utgå från följande fyra punkter:
●
●
●
●

Följa upp resultat och måluppfyllelse (Var är vi?)
Analysera och bedöma utvecklingsbehov (Vart ska vi?).
Planera (Hur gör vi?)
Genomföra (Hur blev det?)
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Figur 1. Källa: Kvalitetsarbete i praktiken (Skolverket.2015)

Elevhälsoteamets arbete för en likvärdig utbildning i en skola för alla förutsätter ett
systematiskt kvalitetsarbete med planering gällande insatser, genomförande, uppföljning och
vem som ansvarar för vad.

KASAM
Begreppet som på engelska kallas Sense of Coherence har sitt ursprung i Antonovskys teori
(1987) och betyder känslan av sammanhang. Man brukar säga att den består av tre hörnstenar
som är i behov av varandra och att det finns en balans mellan dem för att människan ska
känna sin tillvaro som trygg, meningsfull och förutsägbar. Utifrån sin forskning menar
Antonovsky att människor som har goda förmågor inom nedanstående områden lyckades
bättre i livets med och motgångar (1987).
Meningsfullhet: Det grundläggande för meningsfullhet är att befinna sig i en kontext som är
betydelsefull och därmed känns meningsfull. Utan denna drivkraft är det komplicerat att
känna mening i det enkla såsom att motivera sig att läsa läxor, gå till jobbet, träffa vänner
eller något annat. Det behövs ett varför och är grundläggande för att driva människan vidare
mot sitt mål (Antonovsky, 1987).
Begriplighet: Utan begriplighet är det svårt att få en förståelse för vad som förväntas av en
som människa. Det behövs en förståelse för att se meningen med det som ska genomföras för
att kunna orientera sig och därmed veta hur man ska agera. Genom begriplighet förstår
individen hur saker hänger ihop och vet hur de ska agera (Antonovsky, 1987).
Hanterbarhet: Hanterbarhet kan ses som en kombination av förmågor och resurser såväl egna

som stöd från omgivningen. Med en hög grad av hanterbarhet känner sig inte den enskilda
individen sig som ett offer i händelser där svårigheter uppstår och kan hantera livets
utmaningar (Antonovsky, 1987).

Salutogent och patogent perspektiv
Antonovsky (1987) fokuserade främst på vilka faktorer som bidrog till att individen kunde
bevara, utveckla och stärka sin hälsa i ett salutogent perspektiv. Enligt Antonovsky (1987) var
det viktigt att identifiera de faktorer som främjande hälsan snarare än att se till det patogena
perspektivet som fokuserar på att bota sjukdom. Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska
elevhälsan främst förebygga och utgå från det friska. Det salutogena perspektivet kan därmed
kopplas till de olika professionernas arbete för att skapa ett ”skyddsnät” i en långsiktig
planering med en tillgänglig skola för alla. Partanen (2012) betonar vikten av att elever förstår
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sitt eget lärande och utveckling, sina egna utvecklingsområden och styrkor för att påverka sin
egen situation ur ett metakognitivt perspektiv, där eleven befinner sig i känsla av
sammanhang. Elever som möts som viktiga och har en förståelse för sin kunskapsutveckling
där den görs meningsfull, begriplig och hanterbar (Antonovsky, 1987) tillgodogör sig
undervisningen i högre utsträckning (Partanen, 2012). I en hälsofrämjande och förebyggande
kontext är denna grundsyn viktig ur ett elevhälsoperspektiv. Enligt Antonovsky (1987)
“...räcker det inte med att laga broläggningen så att folk inte ramlar eller hoppar i vattnet. Man
måste därutöver lära dem simma, hantera sina liv i med och motgång samt göra det bästa av
tillvaron. Det gör man genom att tillvaron görs sammanhängande. Och det blir den om den
görs begriplig, hanterlig och sammanhängande.” (Antonovsky, 1987, s. 9-10).

Ramfaktorteorin
Ramfaktorteoretiska tänkandet utvecklades av Dahlöf och Lundgren under 70-talet och kan
ses som ett bra tankeverktyg att förstå förändring inom pedagogiska och skolvetenskapliga
områden. Ramarna kan vara organisation, ekonomiska förutsättningar, lokaler och lagar
(Lundgren, 1972) “Ramfaktorer är förhållanden som påverkar undervisningen och som bidrar
till att främja eller hämma den på olika sätt” (Imsen, 1999, s 308). Imsen (1999) delar upp det
i fem olika ramar, vilka kan flyta in i varandra och är därmed inte statiska, en faktor kan
förekomma i flera av ramarna. Genom att systematisera olika faktorer och se hur de samspelar
på olika nivåer i bestämda mönster är det möjligt att observera in i minsta detalj. Ramfaktorer
har stor betydelse för hur lärare och övrig personal upplever ramarna. Med en medvetenhet
om vilka ramar som är möjliga att påverka och kontrollera kommer man närmare
verkligheten, kan förstå varför och var förändringar sker samt varför det kan uppstår
begränsningar. Ramfaktorer är inte endast hämmande och begränsande, med ett medvetet
förhållningssätt och en transparens till ramarna utgör det möjligheter i förändringsarbeten. En
stor fördel med teorin är när lärare och övrig personal inom skolans arena har en medvetenhet
om vilka ramar de kan påverka, då behöver inte alla ramar ses som oöverstigliga
hinder (Imsen, 1999).
Imsen (1999) sammanfattade följande ramar :
●

●

●
●

●

Det pedagogiska ramsystemet, innebär lagar och förordningar utifrån läroplanernas
innehåll gällande undervisning och arbetsformer. Där är tolkningen fri utifrån lärares
och övrig personals uppfattningar, vilket kan bidra till filtreringar på varje enskild
arbetsplats.
De administrativa ramarna, innebär hur skolan struktureras och leds efter vissa
inrättade bestämmelser. Det kan gälla styrande organisation, regler för arbetstid och
samarbetsmöjligheter. Vanligen är det skolans administration som sköter detta arbete
men beslut som fattas kan påverka både lärare, elever och övrig personal.
Resursrelaterade ramar omfattar de ekonomiska resurser en skolverksamhet har.
Organisationsrelaterade ramar är klimatet och kulturen som råder mellan eleverlärare och lärare-lärare. Skolledningen har en central och viktig roll gällande sociala
förhållanden som påverkar kulturen på en verksamhet.
Ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund gäller elevers
förutsättningar och skolmotivation samt föräldrasamverkan och socioekonomiska
villkor.
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Ramfaktorsmodellen är enkelt konstruerad och har som utgångspunkt;

Ramar → Process → Resultat.
Ramfaktorer är inte endast hämmande och begränsande, med ett medvetet förhållningssätt och
en transparens till ramarna utgör det möjligheter i förändringsarbeten. En stor fördel med
teorin är när lärare och övrig personal inom skolans arena har en medvetenhet om vilka ramar
de kan påverka, då behöver inte alla ramar ses som oöverstigliga hinder (Imsen, 1999).

METOD
Kvalitativ studie
Vi har i det självständiga arbete valt en kvalitativ metod (Kvale & Brinkmann, 2014, Ahrne &
Svensson, 2017), då vi bedömde att den var lämpligast utifrån våra frågeställningar och syfte.
Med en kvalitativ undersökning kan man intervjua hela elevhälsoteamet genom att ställa
färdiga och genomtänkta frågor samt ställa öppna frågor för att få fram respondenternas
uppfattning. Vi valde enskilda semistrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014,
Ahrne & Svensson, 2017) eftersom vi i detta fall är ute efter att fånga respondenternas
attityder om ett särskilt ämne. På så sätt kan samtalet, som förhoppningsvis sätts igång, leda
djupare än om man exempelvis hade skickat ut enkätintervjuer via nätet. Syftet med en
kvalitativ studie är att beskriva, tolka och förstå respondenternas åsikter och föreställningar
om deras verklighet samt fördjupa förståelsen för det vi ska tolka (Kvale & Brinkman, 2014).
Men problemet att människor inte alltid gör som de säger kvarstår enligt Fangen & Sellerberg
(2011).
I vårt upplägg med studien planerade vi att genomföra intervjuer med elevhälsoteam i
fokusgrupper (Kvale & Brinkmann, 2014, Ahrne & Svensson, 2017) på fyra olika skolor.
Efter kontakt med olika skolor för genomförande av intervjuer, visade det sig svårt att träffa
hela elevhälsoteamet vid samma tidpunkt. Framförallt var det problem med att träffa
skolpsykologen och skolläkaren som inte är ute i verksamheterna i samma omfattning som
rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator. Vi fick därför göra enskilda intervjuer (
(Kvale & Brinkmann, 2014, Ahrne & Svensson, 2017) med elevhälsoteamets olika
professioner. Vi valde att inte intervjua skolläkare eftersom de sällan är på plats, men också
för att de i regel inte har så stor del i det dagliga arbetet eleverna. Antalet skolor där intervjuer
skulle ske fick revideras med tanke på att enskilda intervjuer tar längre tid och det skulle bli
alltför tidskrävande att analysera den data som för oss var viktig att undersöka. Intervjuerna
genomfördes med två elevhälsoteam som är verksamma i grundskolan. Antalet intervjuer blev
till antalet åtta vilket vi ansåg som tillräckligt för att få ett empiriskt material för vårt syfte
(Ahrne & Svensson, 2017). Frågorna utformades utifrån våra frågeställningar och testades på
några av våra kollegor. Vi ville kontrollera om frågorna gick att besvara samt om de kunde ge
den informationen vi efterfrågade. Vi provade också ljudupptagning, tidsåtgång med samt
intervjuteknik för att vara väl förberedda inför intervjuerna.

Val av respondenter i EHT
I vår studie valde vi att genomföra intervjuerna i verksamheter som vi inte hade någon
personlig koppling till eller förkunskap om. Vi kontaktade båda elevhälsoteamen via mail och
frågade om de var intresserade av att delta i undersökningen. Båda skolorna var positiva och
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nyfikna på studien och deltog gärna. Vårt urval var två skolor, en kommunal- och en
fristående skola. Valet av de olika skolorna var ett medvetet urval då vi ville veta om det
skulle visa några skillnader gällande samverkan i det hälsofrämjande och förebyggande
arbetet utifrån de olika skolformerna. Grundskolorna vi intervjuat ligger i små samhällen.
Storleken till elevantal skiljde sig nämnvärt, en av skolorna hade drygt 70 elever från
förskoleklass till årskurs sex jämfört med skolan som hade 650 elever från förskoleklass till
årskurs nio. Det fanns också en variation i elevhälsoteamens ansvarsfördelning. På den
mindre skolan ansvarade elevhälsoteamet för samtliga elever och på den stora skolan
ansvarade informanterna från förskoleklass upp till årskurs tre med drygt 300 elever. I båda
skolornas elevhälsoteam ingår rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare
och skolpsykolog. Skolpsykolog och skolläkare deltar i elevhälsoteamsmöten vid behov och
vid vissa återkommande möten eller som hjälp vid sammanställningar och utredningar av
enskilda elever av medicinsk och psykologisk karaktär. I den mindre skolan ingår utöver den
ordinarie skolsköterskan en skolsköterska med medicinskt ledningsansvar (MLA) samt
journalhantering. När det gäller specialpedagogernas och skolsköterskornas uppdrag skilde
det sig både tidsmässigt och till antalet uppdrag. På den mindre enheten arbetade såväl
skolsköterska och specialpedagog på andra skolor och var därmed inte tillgängliga varje dag,
medans den större skolan hade tillgång till de professionerna varje dag i veckan. Rektorerna
och skolkuratorerna hade liknande arbetsförhållanden och var på skolan varje dag.

Genomförande
Vi valde semistrukturerade intervjuer (se bilaga 2) med öppna frågor, vilket bidrar till att
informanterna ges en större möjlighet att påverka innehållet i intervjun. Det gav oss möjlighet
att ställa följdfrågor för att hjälpa respondenten vidare när vi upplevde att svaret inte var
fullständigt eller där vi inte kunde tolka svaret utifrån frågan (Alvehus, 2013). Vi valde att
intervjua en respondent i taget då vi ansåg att det var betydelsefullt att fokusera på en intervju
åt gången samt att respondenterna inte skulle bli påverkade av varandras svar. Under intervjun
spelades samtalet in på en ljudupptagnings-app. Detta bidrog till att vi kunde fokusera på
svaren och vara med i samtalet utan att bli störda av att göra anteckningar.

Analys och bearbetning
De inspelade intervjuerna transkriberades till text, vi valde att var och en transkriberade sina
egna intervjuer. Att skriva ner intervjuerna gjorde att vi tillsammans kunde gå igenom
materialet flera gånger och diskutera samt lyfta det vi ansåg var betydelsefullt för vår studie.
Kvale & Brinkmann menar att “det krävs kreativitet vid tolkningen och stränghet i
prövningen av tolkningarna.” (Kvale & Brinkmann, 2014, s 247). Efter intervjuerna
sammanställde vi några huvudfrågor utifrån vårt syfte och våra frågeställningar där vi under
transkriberingen kunde sortera och sammanställa empirin på ett strukturerat och för oss ett väl
genomförbart sätt. Följden blev att vi genom det arbetssättet hade lagt en grund vilket var till
stor hjälp i det fortsatta arbetet med resultatsammanställningen (Kvale & Brinkmann, 2014,
Ahrne & Svensson, 2017)

Tillförlitlighet och trovärdighet
Hur stor tillförlitlighet och trovärdighet vår studie får har delvis att göra med hur goda vi är
som intervjuare, vilka frågor vi ställer och med vilka perspektiv vi transkriberar materialet.
Att transkribera är inte bara att skriva ut samtalen som en kontorssyssla enligt Kvale &
Brinkmann (2014) utan är en tolkande process som ställer flera praktiska och principiella
frågor under arbetet. Kvale & Brinkmann (2014) betonar vikten av att vara kritisk samt hela
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tiden under arbetets gång reflektera om man mäter det man ska mäta. De menar att man hela
tiden ska kontrollera, alltså hur stor trovärdighet har studien. Rienecker och Jörgensen (2014)
anser att det generellt citeras mycket från empirin i studiers resultat och analys för att bland
annat ge det en personlig interaktion. Dessutom valde vi denna metod för att göra
sammanställningen mer läsvänlig. Vi är medvetna om att vi är två som har intervjuat och
reflekterat över inspelningarna och transkriberingarna. Detta gör enligt oss att tolkningarna av
respondenternas svar från den empiriska undersökningen bidragit till olika synvinklar i
analysprocessen. Kvale & Brinkmann (2014) anser att olika tolkningar inte behöver strida
mot varandra, de kan istället berika.

Etik
I enlighet med Vetenskapsrådet forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) har vi
tagit hänsyn till:
● Informationskravet - där informanterna ska vara informerade om den aktuella studiens
syfte. Samtliga deltagare informerades via e-post före intervjun om våra
forskningsfrågor, vad materialet ska användas till och om de etiska
forskningsprinciperna från Vetenskapsrådet (se bilaga 1). Dessutom fick alla en
utskrift att behålla och läsa strax före intervjun.
● Samtyckeskravet - där informanterna har rätt att ensam bestämma över sin medverkan,
de kan när som helst i studien avbryta sitt deltagande. Utöver bilagan om de etiska
forskningsprinciperna informerades respondenterna muntligt om att de när som helst
kunde avbryta sin medverkan.
● Konfidentialitetskravet - där alla informanter avidentifieras på ett sådant sätt att det
inte går att koppla svar till enskild person och all samlad data förvaras på ett sätt så att
obehöriga inte kan ta del av dem. Vi valde att inte publicera skolornas namn utan de
benämns som lilla skolan och stora skolan. Till en början nämnde vi på vilken skola
professionerna arbetar, men med hänsyn till informanterna ändrade vi detta och
kommer endast att nämna deras profession. Vidare anser vi det heller inte vara av
betydelse att presentera respondenterna mer ingående på grund av de forskningsetiska
principerna, samt att det inte har relevans för vår studie. Med hänsyn till vår empiri i
denna studie handlar det om människors uppfattningar och inga respondenter ska
känna sig utnyttjade eller exponerade på ett obekvämt sätt (Rienecker & Jörgensen,
2014). Däremot anser vi det relevant att benämna de olika skolorna som lilla och stora
skolan då det kan vara av intresse för vår studie.
● Nyttjandekravet - samtliga uppgifter gällande enskilda informanter ska endast
användas för forskningsändamål. Då vi spelat in intervjuerna kommer vi att radera alla
ljudfiler tre månader efter att det självständiga arbetet är godkänt.

RESULTAT
Informanternas svar har noggrant transkriberats och sammanställts med utgångspunkt av vårt
syfte och frågeställningar. Resultaten kommer att presenteras under tre huvudrubriker. Flera
av resultaten går in i varandra och vi har valt att placera dem under den rubrik som vi anser att
de bäst hör hemma. För att läsaren ska uppleva resultatet lättillgängligt har vi valt också ge en
kort sammanfattning av studiens resultat.
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Elevhälsans professioner och funktioner
Rektor sammankallar och leder de flesta mötena på båda skolorna och är alltid den som
sammankallar till EHT möten. På båda skolorna är rektor, specialpedagog, kurator och
skolsköterska representerade på EHT möten däremot anlitas skolpsykolog och skolläkare
endast vid behov. På den lilla skolan har rektor beslutat att samtliga lärare och ansvarig
fritidspedagog ska närvara i EHT en gång i månaden, vilket de upplevde som framgångsrikt
eftersom det är de i verksamheten som känner eleverna bäst och därmed deras behov. Den
stora skolan hade också ambitionen att fritidsansvarig skulle närvara på något EHT möte, men
de hade svårt för att organisera för fritidspedagogerna att delta vilket ofta berodde på att de
behövdes i verksamheten. Båda skolorna har genomfört alternativ till EHT möten där enskilda
elever inte är på agendan. Den ena skolan nämner det som “trygghetsråd” där de arbetar med
hälsofrämjande och förebyggande åtgärder och leds av kuratorn på skolan. Ett liknande arbete
hade den andra skolan som de kallar EHS (elevhälsosamtal) där didaktiska frågor lyfts och
leds av specialpedagogen på skolan i en form av kollegialt lärande. En av informanterna lyfter
vikten av att inte fokusera på ett bristtänkande, vilket de ser som framgångsfaktorer där
utveckling av det som inte endast är av akut karaktär får lyftas. En annan informant anser att
det är relevant att skapa en samlad bild av en elevs situation.
...”det är tankar om lärmiljö, men visst hamnar vi fortfarande i bristfokus. I och med att vi
sitter tillsammans styr vi in det på Vad har vi här? och Vad gör vi då? Att vi inte fastnar om
elevers egenskaper. De här mötena är det som jag är mest nöjd med nu.” (rektor)
…”Det är för att alla ska ha en samlad bild av pågående ärenden eller avslutade ärenden och
sedan är det ju så att lärarna är dom som sitter på mest kompetens gällande elevärenden.”
(rektor)
Rektorerna betonade vikten av ett nära och transparent samarbete mellan lärare och
specialpedagog som kan ge dem en inblick i klasserna och se till att elever i behov av särskilt
stöd får den uppbackning de behöver. Med deras insyn och noteringar underlättar det för
rektorerna att fatta beslut när det gäller att fördela resurser så att elever kan genomföra sin
skolgång med lyckade resultat och en god hälsa.
…”För mig är det viktigt med ett nära samarbete med specialpedagogen, hon har en väldig
insyn i vad som fungerar i de olika klasserna så det är en framgångsfaktor, en tät dialog med
specialpedagog. Hon är väldigt ärlig och jag säger att du får säga vad som funkar
också.(skratt). Det blir bra för jag får in från henne vad vi behöver fokusera på, vi tänker klokt
tillsammans.” (rektor)
Båda skolornas specialpedagoger har en samsyn om att det skulle vara utvecklande och till
stöd att ha en skolpsykolog mer kontinuerligt på skolan. Skolorna upplever att de saknar den
kompetens skolpsykologen kan bistå med och som tycks vara en viktig länk i det
hälsofrämjande arbetet och är den som kan komma med infallsvinklar ur ett psykologiskt
perspektiv som inte pedagogerna besitter. På den stora skolan önskar de även en logoped dels
för dess specialkunskap och som avlastning för specialpedagogen beträffande utredningar av
elever i svårigheter. En av informanterna lyfter skolpsykologen som en viktig profession.
...“Jag skulle också vilja att skolpsykologen är här mer, för jag tycker hon är klok. Hon har
mycket kloka tankar, erfarenheter och kunskaper som hon delar med sig av.”
(specialpedagog)
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Även om elevantalet skiljer sig betydligt åt i de två skolorna lyfter informanterna ambitionen
av att arbeta hälsofrämjande och förebyggande och det har stor betydelse i ett långsiktigt
perspektiv. En av informanterna betonar att det behövs undervisning som passar alla men att
det är svårt att tillgodose allas olika behov, även om det är det man ska sträva emot.
…”Det måste finnas en acceptans för att vi människor är olika och med väldigt små insatser
kan vi göra de bästa av alla världar. Vi behöver titta på individen lite mer och anpassa
organisationen utifrån individen. Individanpassad skolgång är inte bara lektioner. Det är så
mycket annat.” (skolkurator)
Kuratorn på den lilla skolan poängterar betydelsen av att hen fysiskt är på plats alla dagar i
veckan och kan följa de elever som är i behov av extraordinära insatser och hur signifikant
samarbetet med rektor är. Hen anser att rektor har en väsentlig roll och ger sig alltid tid för att
lyssna och står bakom de beslut som fattas kring elevärenden. Kuratorn ger en bild av att
skolan har många “tunga” elevärenden och att det ofta är elever som kommer från andra
större skolor där de misslyckats såväl kunskapsmässigt som socialt.
…”Vi har haft en elev som fått åka till andra instanser och innan det kommit på plats har det
varit ganska tungt för många såväl lärare som elever och då är det jätteskönt att dels ha en
chef som står bakom en och säger; - Gör det du tycker är bäst. Också en chef som hör hur det
är och hur det går. Så det är jätteskönt. Jag är så glad att jag är här på skolan. Jag skulle aldrig
kunnat göra mitt jobb om jag suttit på ett kontor tre mil härifrån och dykt upp lite nu och då
som “gubben i lådan.” (skolkurator)
Samtliga informanter på den lilla skolan lyfter vid flera tillfällen fördelen med sin verksamhet
som är liten och där de har möjlighet att uppdatera varandra i informella möten när det passar
utan att störa det löpande arbetet. De beskrev det som betydelsefullt då de har många elever
med svåra hemförhållanden. Där det ibland kan vara akuta ärenden med snabba beslut som att
kontakta socialförvaltningen för ett eventuellt omhändertagande eller andra insatser.
…”Det känns så mycket lättare på de små skolorna att ta kontakt med varandra utan att det
ska vara sammankallande möten. Min erfarenhet är att det går snabbare att fånga upp elever
på den lilla skolan. Små informella möten som sedan tas upp på EHT tycker jag är en styrka i
den lilla skolan.” (skolpsykolog)
Det framgår inte av intervjuerna på den stora skolan om och när de bedriver systematiskt
kvalitetsarbete. Skolsköterskan nämner sitt årshjul med hälsoundersökningar vilka ska ske
enligt lag. Däremot hade den lilla skolan löpande kvalitetsarbete inom elevhälsoteamet två
gånger per läsår. Rektor, skolsköterskorna, kurator, skolpsykolog, skolläkare, specialpedagog,
lärare och fritidspersonal deltar och samtliga professioner ger en sammanfattning utifrån sitt
arbetsfält över hur terminen varit. Gemensamt utvärderas sedan insatser och resultaten för att
ta lärdom av föregående insatser. En av informanterna lyfter det som ett bra tillfälle att ta till
sig av tidigare erfarenheter. Vad kan vi göra vad har fungerat och vad kan vi göra bättre?
…“Då tittar vi inte så mycket på enskilda elever. Det kan givetvis handla om något stort
ärende men vi tittar mycket på rutiner och hur vi kan driva vissa ärenden av samma karaktär
framåt på ett mer effektivt och gynnande sätt.” (skolsköterska)
Informanterna på den stora skolan uttrycker att de hade önskat att det fanns mer tid för
specialpedagogiska didaktiska diskussioner. Specialpedagogen antyder att hen inte har
utrymme för handledning, observationer och att “bara vara” involverad i verksamheten. Hen
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känner att tiden ofta tas i anspråk till att släcka bränder när det uppstår akuta situationer som
kan vara en utåtagerande elev, utföra pedagogiska kartläggningar eller stödja enskilda elever.
Hen upplever det som frustrerande i pressade perioder när inte lärarna medverkar i EHTmöten utan prioriterar sitt individuella arbete snarare än att medverka i konferenser och
kollegialt lärande. Hen anser att det är i de situationerna kollegiet behöver varandra som stöd,
vilket gynnar såväl lärare som elever. En av informanterna lyfter tiden och långsiktigheten
samt att det inte finns någon “Quick fix”, hen hävdar att man hellre göra långsamt och bra än
snabbt och dåligt.
…”Vi försöker prata om att det tar tid och att det är ok att det tar tid, det händer inte på en
dag eller en vecka utan kanske under ett treårsperspektiv.” (specialpedagog)
Ekonomiska resurser upplevs av informanterna på den stora skolan vara en av orsakerna till
tidsbristen. Intrycket de förmedlar är att det inte finns tillräckligt med ekonomiska medel för
att anställa behörig personal som har kompetens för sitt uppdrag. Upplevelsen av att unga
outbildade får ansvar för de elever som är i mest behov av kompetenta pedagoger anser de
som ett problem. Likaså är deras upplevelse att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet
som planerats får pausas då det uppstår akuta dilemman i verksamheten. Långsiktighet och
välplanerad resursfördelning från rektorer som tillgodoser alla elevers behov lyfter en av
informanterna som betydelsefull.
…”Självklart som på alla andra skolor hade man ju önskat mer resurser för att kunna möta
upp varenda unge, men så ser det ju inte ut. Att få till en bra resursfördelning är vår rektor
superduktig på men med en ökad skolpeng så hade hon kunnat göra det ännu bättre.”
(skolkurator)

Förebygga och hälsofrämja
Några av informanterna lyfter vikten av att förebygga i låg ålder. I en del av det förebyggande
och hälsofrämjande arbetet deltar båda skolornas specialpedagog tillsammans med blivande
klasslärare i överlämningssamtal som sker i övergången från förskoleklass till årskurs ett. I
specialpedagogens uppdrag på den lilla skolan ingår utöver handledning och stöd till
grundskolan dessutom handledning i förskolan. Hen ser stora fördelar med att träffa barnen
och få förkunskaper om de elever som kan vara i behov av lite extra anpassningar, det bidrar
till att övergången från förskola till förskoleklass blir smidig. En av informanterna anser att
det förebyggande arbetet kan hindra skolmisslyckande.
...“Jag tänker framförallt på att förebygga för att inte misslyckas i skolan.” (skolpsykolog)
Skolsköterskan på den stora skolan berättar att hen har hälsosamtal i årskurs två där de får
inblick i elevens välmående, om det finns några bekymmer i skolan såväl kunskapsmässigt
som trivsel i klassen och hur det fungerar under raster. För att upptäcka de elever som är i
svårigheter i ett tidigare skede önskade hen att hälsosamtalen genomfördes i första klass, ett
sätt att förebygga för att då slippa åtgärda längre fram. På den lilla skolan har man valt att
lägga hälsosamtalen i årskurs ett men kommer från och med höstterminen 2018 genomföra
dem i förskoleklass eftersom den har blivit en obligatorisk skolform. Båda skolsköterskorna
ser elevhälsosamtalen som betydelsefulla och att de lyfts på EHT-möten tillsammans med
elevernas lärare och rektor, där alla får en samlad bild utifrån resultaten skolsköterskorna fått
från elever och vårdnadshavare. De hävdar när det finns tecken på om en elev är i behov av
insatser ska det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ske skyndsamt.
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…” Det som jag tycker som nog inte egentligen är gängse definition är ur min synpunkt som
psykolog att det handlar om att hitta dem på olika sätt ppsårbara barnen och sätta in insatser
för dem. Att hitta dem tidigt och sätta in insatser som de behöver.” (skolpsykolog)
Informanterna på den lilla skolan talar generellt om fördelarna med den lilla enheten. De
menar att småskaligheten skapar goda förutsättningar för att skapa trygga miljöer. De lyfter
framförallt att samtlig personal känner alla elever. De upplever i synnerhet vinsterna för
elever i svårigheter eftersom alla som arbetar på skolan är insatta i elevernas problematik och
kan finnas till hands när och om problem uppstår. På den lilla skolan ansåg informanterna att
det var betydelsefullt att vara ute i verksamheten i klassrummen, korridorerna och rasterna.
Däremot upplevde kuratorn på den stora skolan tidspress och kunde därför inte vara i
verksamheten så ofta som hon önskade. Rektorn på den stora skolan försöker att gå runt varje
morgon innan eleverna gått in i sina klassrum vilket hon ser som mycket positivt då hon
hinner hälsa på lärare och elever samt göra en kort avstämning på morgonen. Hen tycker det
är en liten insats som ger mycket. Specialpedagogen hade valt att ha sitt arbetsrum på den
våning där eleverna rör sig och på så vis bli ett känt ansikte för barnen.
Begreppen förebygga och hälsofrämja står i båda skolors agenda inför varje EHT-möte, men
eftersom tiden ofta går åt till att åtgärda upplever merparten av informanterna att de punkterna
får lägre prioritet.
…”Lätt att man hamnar i -Den här eleven, vad ska vi göra? Man kommer inte till det
förebyggande känns det som för det ligger alltid sist på dagordningen.” (skolkurator)
Båda skolornas informanter beskriver det hälsofrämjande arbetet som viktigt. De anser att
elever som mår bra lyckas bättre i skolan. Samtliga informanter lyfter betydelsen av att skapa
individer som kan hantera både den fysiska samt den psykosociala hälsan. Skolsköterskan på
den lilla skolan ser det som framgångsrikt att lära eleverna sunda och bra levnadsvanor. Båda
skolorna ser det kollegiala lärandet som en viktig del i det hälsofrämjande arbetet. Några av
informanterna ser det som betydelsefullt att elevhälsoteamets representanter är med på
arbetslagsmöten och delar med sig av sina kunskaper i det hälsofrämjande och förebyggande
arbetet.
...“Om man främjar har man kanske en god lärmiljö eller kan hjälpa till att prata med lärarna
sa att de kan skapa gott klimat i klassen. Det är väl också att ge eleverna olika redskap för att
kunna stöta på lite motgångar och att det händer saker längs livet.”
(skolpsykolog)
Skolpsykologen som har erfarenhet av att också arbeta på en stor skola uttrycker att det finns
svårigheter på större skolor att få lärarna delaktiga på EHT-möten.
Hen upplever att den lilla skolan har lättare för att organisera och planera så att framgångsrika
relationer mellan EHT-teamet och lärarna skapas. Hen lyfter att lärarna är viktiga personer
och har en betydelsefull del i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.
…” Där sitter vi med specialpedagog, skolsköterska och rektor, med lärarna är det svårt att
knyta band med i EHT-teamet. Det är stor skillnad på stora och små skolor. Här på den lilla
skolan är alla lärarna med under EHT-mötet och det är det som jag tror gör att EHT fungerar
så bra på den här skolan, någonstans är det ju ändå lärarna som är huvudpersonerna för att det
ska gå bra för en elev.” (skolpsykolog)
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Båda skolorna har deltagit i olika projekt som ämnar utveckla det förebyggande och
hälsofrämjande arbetet. Informanterna på båda skolorna anser att kortsiktiga projekt inte ger
resultat i förlängningen. De anser att förändringsarbeten behöver vara genomtänkta och
planerade över en längre tid så att det kan implementeras och blir framgångsrikt samt en
naturlig del av vardagen. På den lilla skolan har ett projekt finansierats av ett statsbidrag som
sökts av huvudmannen på deras skola. Själva projektet har utformats av kurator och
gymnastikläraren på skolan där de har en långsiktig plan för insatser som gynnar eleverna. En
av informanterna hävdar att med väldigt små insatser som rastaktiviteter, frukost och små
justeringar i klassrummet kan förändra en hel skoldag för en elev. Den stora skolan var med i
ett pilotprojekt under ett år som leddes av en inkluderingspedagog och finansierades av
kommunen och låg utanför skolans budget. Informanterna tyckte det fungerade under tiden
inkluderingspedagogen var engagerand men att det sedan “rann ut i sanden”. Den lilla skolan
såg många vinster av projektet som informanterna hoppas kommer vara en naturlig del i det
fortlöpande arbetet i en skola för alla.
…“ Sedan vi började med vårt projekt med inriktning på det hälsofrämjande och
förebyggande arbetet som ska bedrivas i skolan har vi börjat servera frukost för dem som inte
har aptit direkt på morgonen. Det tar fem minuter att få i sig en macka och med väldigt små
insatser kan vi göra det bästa av alla världar.” (skolkurator)
Båda skolorna anser att hela dagen är viktig för elevens välbefinnande. Psykologen på den
stora skolan efterlyste en bättre strukturering av rastaktiviteter, hen tycker att de elever som är
i svårigheter behöver utmaningar och stimulans för att inte falla in i negativt beteende och
onödiga konflikter. De flesta av informanterna lyfter fördelar med att delta under rasterna och
äta lunch tillsammans med eleverna där de får möjlighet att observera dem i en andra
situationer. De tyckte det var betydelsefullt att få ett helhetsperspektiv av eleverna. En av
respondenterna sitter så att hen har ett fönster som vetter ut mot skolgården och hen kan
studera elevernas rastsituationer.
…”När någon är här är det fördraget men när jag är själv så ser jag vad som händer på
skolgården. Det är så bra, jag ser om de leker och om de är ensamma eller inte. Då kan jag
prata med om det med läraren.” (skolsköterska)
Specialpedagogerna på båda skolorna lyfter betydelsen av att bygga relationer med elever,
vilket de gör genom att synas ute i den dagliga verksamheten. Den lilla skolan arbetar aktivt
med förebyggande och hälsofrämjande insatser bland annat planeras stimulerande aktiviteter
för alla sorters elever samt att de har en hög vuxennärvaro på raster. Både rektor och kurator
berättar om rasterna som de har förändrat med goda resultat.
…”Vi har sedan en tid tillbaka alltid minst två aktiviteter på rasterna för barnen och är
många vuxna ute framförallt på lunchrasten som är lite längre. För om det hänt något som
ligger och bubblar när de kommer in i klassrummet så tar det mycket längre tid att få arbetsro.
Så vi tycker att vi vinner både på att det är mindre konflikter och att eleverna är mer trygga.
Vi känner att rasten är viktig ur ett socialt och fysiskt perspektiv.” (skolkurator)
Båda skolorna arbetar utifrån trivselenkäter som delas ut en gång per termin på den stora och
en gång per läsår på den lilla skolan. Informanterna ser trivselenkäten som ett välfungerande
mätinstrument i ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. De hävdar att enkäten ger goda
indikationer och mätbara resultat på vad som är framgångsrika faktorer eller var det finns
brister som behöver ses över i ett framåt perspektiv. Båda skolornas informanter lyfter
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trivselenkäten som en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet beträffande det
hälsofrämjande och förebyggande arbetet där man kan blicka tillbaka och förändra framåt.
…”Hur man nu ska säga det så är det viktigt att arbeta både bakåt och framåt att man får
med hela kedjan och att man tittar både på hur bakgrundshistoriken ser ut och hur det ser ut
nu och hur vi vill att det ska se ut framåt.” (rektor)

Samverka
Att som EHT vara närvarande i kollegiet ses som viktigt, flera av informanterna talar om
betydelsen av de informella mötena, de som sker i korridoren eller i personalrummet. Båda
skolornas informanter talar om vikten att skapa en “vi-känsla”. Där de anser att en strävan och
vilja till samverkan är grundläggande faktorer för att skapa ett gott samarbete. Skolsköterskan
på den lilla skolan förklarar att det är av stor betydelse att lärarna ser elevhälsoteamens olika
professioner som “bollplank” och att de tillsammans kan samverka och finna lämpliga
lösningar i olika situationer. Hen lyfter också att elevhälsoteamet inte är en expertpanel och
att lärarna och fritidspedagogerna är de som känner eleverna bäst, de vet ofta vad som behövs
för en klass eller en enskild elev. Kuratorn på samma skola har ett liknande perspektiv av
samverkan.
…”Ju större samverkan vi har desto mer flyter våra yrkesroller in i varandra t.ex en lärare
som gör särskilda anpassningar går ju in i specialpedagogens roll. Alltså ju mer sådana
samarbeten man kan få till desto bättre tycker jag att det är.” (skolkurator)
…”Att man blir mer delaktig i verksamheten och det är rektors ansvar att se till att det blir
så oavsett skolform. Att man inte bildar grupperingar utan alla ska vara samlade och
samverkar.” (rektor)
Återkommande i intervjuerna är hur viktig informanterna anser att god kommunikation är och
att dialoger skapar framgångsrika förutsättningar för ett fungerande samarbete med samtliga
medarbetare på skolan. Några av informanterna lyfter att det krävs ett aktivt systematiskt
kvalitetsarbete för att inte upprepa misstag och lyckas bättre nästa gång. Ett öppet klimat där
man vågar berätta om svårigheter ser merparten av de intervjuade som ett redskap för
samverkan.
…”Vi har en god dialog, pratar väldigt mycket, vi kan nog ifrågasätta varandra. -Vad menar
du? -Vad tänker du här? och det är helt ok.” (specialpedagog)
Samtliga informanter talar mycket om samverkan mellan alla professioner på skolan. Det
handlar inte endast om att skapa goda relationer till elever och lärare. Samverkan med
föräldrar är också värdefull. Flertalet av informanterna lyfter föräldrar som viktiga
samarbetspartners där de hålls informerade om vad som händer i skolan och att det finns ett
elevhälsoteam som är till för att stötta i situationer av olika karaktär.
…“Föräldrar vet att det finns ett team på skolan dit man kan vända sig med både små och
större bekymmer eller frågor. Det kan handla om läsning eller koncentration. Jag ser en
jättestor förändring under de tretton år jag arbetat som skolsköterska. Det handlar ju inte bara
om skolan eller vad som hänt i skolan och föräldrarna har förstått att vi är till för att stötta och
vägleda liksom.” (skolsköterska)
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…”Föräldraföreläsningar på kvällarna hade varit bra, då når man många, tex speltid på
datorn osv. När barnen är yngre så är skolan väldigt intressant för föräldrar men när de blir
äldre försvinner det intresset lite. Det är som sagt viktigt att informera föräldrarna vad som
pågår på skolan.” (skolkurator)
Den lilla skolan hade kurator önskat ett närmare samarbete med socialförvaltningen och
upplever svårigheter i att skapa fungerande strukturer. En av anledningar tror hen kan bero på
att skollagen och socialtjänstlagen inte är konvertibla och därmed försvårar för ett närmare
samarbete med socialförvaltningen. Hen anser att de elever som är ärenden hos
socialförvaltningen hade gynnats av ett tätare samarbete. Hen nämner ett exempel där en elev
blev hämtad på skolan och placerad i familjehem. Kuratorn tror att med en bättre
kommunikation mellan skolan och socialförvaltningen hade utgången för deras elev blivit
annorlunda.
…”så att det inte bli så mycket att alla jobbar på varsin kammare. Men det kräver lite
underhåll. Man får ringa och vara tillräckligt jobbig så förhoppningsvis förstår de att vi
arbetar gemensamt för barnets bästa.” (skolkurator)

Sammanfattning av resultat
I vårt resultat beträffande skolornas uppfattning av elevhälsans arbetsfördelning och
ansvarsområden framträdde att båda rektorerna är ansvariga och har den sammankallande
rollen till EHT-möten. Båda skolornas elevhälsoteam består av rektor, specialpedagog,
kurator, skolsköterska och skolpsykolog. Skolläkare deltar på båda skolorna vid behov. Det
som skiljde sig mellan skolorna var att på den lilla skolan var det obligatoriskt och planerat
för samtliga lärare och för fritidspedagogen som var ansvarig för den verksamheten att delta i
EHT-möten en gång/månad. Lärarna på den stora skolan deltog endast på EHT-möten när det
gällde ärenden där deras elever var aktuella. Den stora skolan hade infört EHS-möten som
leddes av rektor och specialpedagog (elevhälsosamtal), det var en möjlighet för att lyfta
didaktiska dilemman från verksamheten vilka sedan diskuterades. Fritidspedagoger deltog när
det praktiskt fungerade för fritidsverksamheten, men det blev ofta sporadisk med anledning av
att det inte alltid gick att genomföra på grund av att det inte fanns någon ersättare för den
personalen vid sjukdom etc. Den lilla skolan skolan hade också ett annat forum som de
kallade “trygghetsråd” och det var kuratorn som sammankallade till de mötena.
“Trygghetsrådet” var fortfarande i sin linda men tanken var att det hälsofrämjande och
förebyggande arbetet skulle ske under dessa möten. En av informanterna lyfte rektors roll som
en god lyssnare som betydelsefull. Samtliga informanter på den lilla skolan betonar skolans
småskalighet som de tycker bidrar till att beslutsgången oftast är snabbare inom många
områden som berör elevhälsoteamet och detta gynnar eleverna. Några informanter på båda
skolorna önskar bättre ekonomiska förutsättningar eftersom de upplevde att det var svårt att
“räcka till” och hade en önskan om mer fysisk tid av skolpsykolog. Den stora skolan önskade
även logoped, mindre klasser samt mer schemalagd tid för specialpedagogiska diskussioner
och handledning, då de upplevde att detta ofta kommer sist på agendan.
I resultatet om hur skolorna uppfattar det förebyggande och hälsofrämjande arbetet talade
både skolorna om vinsten av att samverka samt förebygga i tidig ålder. Specialpedagogerna
handleder i förskoleklass och elevhälsosamtal sker i båda skolorna. Skolsköterskan i den stora
skolan önskar att elevhälsosamtal bör genomföras tidigare än vad de görs idag. Den lilla
skolan kommer från höstterminen 2018 att påbörja hälsosamtalen redan i förskoleklass då den
blivit en obligatorisk skolform. Båda skolornas informanter anser det hälsofrämjande och
förebyggande arbetet som viktigt för att ge alla elever förutsättningar och lyckas med såväl
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kunskapsmålen som socialt i skolan. Det relationella perspektivet tas upp som mycket
betydelsefullt för att skapa ett gott klimat och goda lärmiljöer. Båda skolorna har deltagit i
hälsofrämjande projekt och anser att kortsiktiga projekt inte ger resultat i förlängningen.
Några av informanterna anser att förändringar som ska implementeras behöver genomföras
över tid och utvärderas i ett systematiskt kvalitetsarbete. Båda skolorna lyfter trivselenkäter
som positiva där de får respons från lärare, elever och föräldrar. De upplever att goda rutiner
bidrar till väl fungerande strukturer för att utvärdera dem och använda dem i utvecklingssyfte.
I vårt resultat gällande uppfattningar om hur samverkan och delaktighet fungerade var
skolorna eniga om att samverkan inom hela skolan är framgångsfaktor, men att det ibland var
problematiskt att genomföra. Det var väsentligt för dem att skapa en “vi-känsla” mellan EHT
och lärarlagen, detta för att gynna ett gott samarbete ur ett elevhälsoperspektiv. Båda EHTteamen var angelägna om att vara delaktiga och synliga i den dagliga verksamheten samt
bland elever och föräldrar. Merparten av informanter ansåg att en god kommunikation som
viktig, där man vågade ifrågasätta varandra för att systematiskt utveckla arbetet
framgångsrikt. Informanterna talar i samtliga intervjuerna om hur mycket samverkan mellan
olika professioner betyder för hela verksamhetens bästa. Däremot upplever den stora skolan
hinder för att samverka på grund av bristen på resurser, både ekonomiska resurser samt
utbildad personal. De upplevde också att man inte alltid kunde genomföra det
utvecklingsarbete som var planerat på grund av snabba omprioriteringar.

ANALYS
I analysen kopplas resultaten till frågeställningar, bakgrund, tidigare forskning och teoretiska
utgångspunkter. Även här kommer analysen att presenteras under tre huvudrubriker.

Elevhälsans professioner och funktioner
Utifrån Intervjuerna kan det konstateras att rektorerna var väl insatta i sitt uppdrag och det
ledningsansvar de har för att utveckla sin inre organisation (Imsen, 1999). En förklaring till
detta kan vara att de har en skolledarkompetens samt betonar vikten av samverkan
(Skolkommissionen, 2017, Gustafsson, 2015). För rektorerna innebär det att de ska skapa
förutsättningar för en samsyn med lärare, övriga pedagoger och elevhälsoteam som främjar
lärandet och elevernas harmoniska utveckling i en positiv riktning mot såväl kunskaps- som
sociala målen (2010:800, Lgr 11). Rektor kan inte vara ensamt ansvarig för att bedriva ett
utvecklingsarbete. Det krävs att det finns ett fungerande system där ansvarsfördelningen är
planerad och strukturerad mellan de olika professionerna, huvudmän och myndigheter
(Nihlfors & Johansson, 2013). Medbestämmande där arbetet är betydelsefullt, hanterbart och
begripligt (Antonovsky, 1987) är betydande för ett fungerande samarbetsklimat. Därför är det
viktigt att involvera personal, elever och även föräldrar (Hargreaves & Fink, 2008). Det
förutsätter ett kollegialt arbete utifrån de administrativa ramar (Imsen, 1999) som oftast
beslutas av skolans ledning. Särskilt viktigt är det att det finns tydliga strukturer i teamet där
alla vet vilka som ingår och vilka uppgifter som ingår i var och ens profession (Gustafsson,
2015).
Båda skolorna organiserar och genomför EHT-möten på liknande sätt. Rektorerna är de som
sammankallar till EHT-möten och är den som sätter dagordningen samt förhåller sig till sitt
uppdrag inom de ramar (Imsen. 1999) som förväntas av en skolledare (2010:800).
Skolledarens roll och kapacitet är av stor betydelse och kan rentav vara en avgörande faktor
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för en skolas framgångar (Skolkommissionen, 2017). Elevhälsoteamen träffades en gång i
månaden där rektor, skolsköterska, kurator och specialpedagog alltid deltog, skolläkare och
psykolog närvarande vid behov. Enligt skollagen (2010:800) ska skolläkare och psykolog
ingå i elevhälsoteamet. På den stora skolan upplevde en av informanterna att skolpsykolog var
en viktig profession och önskade ett tätare samarbete. Skolpsykologens anställning ingick i
den centrala elevhälsan och huvudman (Skolverket, 2018) var därmed den som organiserade
hens uppdrag. Därmed kan rektor inte styra eller reglera skolpsykologens arbetstider och är
begränsad att fatta beslut ur ett administrativt ramfaktorteoretiskt perspektiv
(Imsen,1999).Betydelsen av att rektor är delaktig med elevhälsoteamet kan ses som en
framgångsfaktor. Tillsammans kan därmed pedagoger och ledning designa (Hjörne, 2018) och
såväl sätta enskilda ärenden samt det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i en känsla av
sammanhang, KASAM (Antonovsky, 1987).
Av resultatet kan man se att den lilla skolans informanter talade om budgetramar och hade en
medvetenhet om hur rektor fördelade resurser vilket hen också fick beröm för. Den stora
skolan talade mer om ekonomi som en orsak till tidsbrist och något de inte kunde påverka. En
förklaring till detta kan enligt Nihlfors & Johansson (2013) vara att det råder delade meningar
mellan rektorer gällande den ekonomiska insynen. Varannan rektor anser sig inte ha insyn och
möjlighet att påverka beslut som huvudman och politiker tar. De menar att det behövs en
tydligare transparens och tydliga strukturer hela vägen i styrkedjan från staten in i
klassrummet.

Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet
1.1.3 Hälsofrämjande
I resultaten var det tydligt att det fanns en ambition hos skolorna att arbeta utifrån det
salutogena perspektivet (Antonovsky, 1987). Båda skolornas erfarenhet var att de i EHTmöten oftast hamnade i det patogena perspektivet (Antonovsky, 1987) och med enskilda
elevärenden. Genom systematiskt kvalitetsarbete (Skolverket, 2015) hade de utvecklat andra
forum för att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Med andra ord har de
hittat lösningar på att bedriva och implementera förbättringsarbete tillsammans med
elevhälsoteamen och övrig personal. Sett ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv har båda
rektorerna infört förändringsarbeten utifrån organisationsrelaterade ramar där de vill förändra
kulturen och klimatet som rådde mellan lärare-elev och lärare-lärare samt det pedagogiska
ramsystem (Imsen, 1999) gällande lagar och arbetsformer.
Det framkommer tydligt i intervjuerna att båda skolorna bedriver ett proaktivt arbete där det
hälsofrämjande arbetet har realiserats med små insatser som frukost, rastaktiviteter och en
medvetenhet om elevers olikheter och behov (Alviles et. al, 2005). En av skolorna serverar
frukost till elever där följden blev att många elever som inte hade aptit direkt på morgonen
kunde koncentrera sig och därmed prestera bättre. Informanterna på skolan ansåg att den
“lilla” insatsen gjorde stor skillnad för eleverna och var en framgångsfaktor för
undervisningen. Ur ett salutogent perspektiv har skolan identifierat och tagit hänsyn till
elevers olikheter (Antonovsky, 1987) samt utvärderat effekten av insatsen och dragit
slutsatser (Skolverket, 2015) som bidragit till att frukost i fortsättningen kommer serveras på
skolan. Utöver det erbjöd den ena skolan alltid två vuxenledda fysiska aktiviteter på rasterna.
Detta var något skolpsykologen på den stora skolan saknade och efterfrågade. Den lilla skolan
har ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv tagit hänsyn till ramar med anknytning till elever och
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deras kulturella bakgrund genom att erbjuda en lärmiljö och fysiska aktiviteter som är
anpassad för eleverna. Fysisk aktivitet har ett samband med psykiskt välmående och
skolprestationer (Boman, 2016). En annan framgångsfaktor som är av stor betydelse är att
skolpersonal engagerar sig i elevernas socioemotionella utveckling och lär sig att hantera
olika beteenden. Skolmiljön är en plats där elever kan träna sig i att interagera med andra
elever där de kan skapa strategier för att lyckas och som i sin tur kan skydda dem från att
utveckla psykisk ohälsa (Aviles et. al, 2005)
1.1.4 Förebyggande
Som exempel på ett förebyggande systematiskt kvalitetsarbete (Socialstyrelsen, 2015) kan
skolornas trivselenkäter ses som en del av att uppmärksamma och ta del av framgång- och
riskfaktorer, där ramar med anknytning till eleverna (Imsen, 1999) sätts i fokus. Rektorerna på
båda skolorna ansåg att trivselenkäten fungerade bra som ett mätinstrument. De betonade
vikten av att titta både framåt och bakåt för att få med både bakgrundshistorik, hur det ser ut
nu och hur det ska se ut framåt (Skolverket, 2015).
Att tidigt förebygga genom att samverka och handleda förskoleklasserna ser båda
elevhälsoteamen som betydelsefullt i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Det
innebär att elever inte är ett oskrivet blad när de kommer till förskoleklassen och inför
skolstarten kan det förberedas på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå för de elever
som är i behov av särskilt stöd. Ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv arbetar skolorna utifrån
ramar med anknytning till elever där de i ett tidigt stadie och med tidiga insatser skapar goda
förutsättningar för eleverna. Att få lyckas i skolan under de första skolåren är viktig för att
lyckas i sin vidare kunskapsutveckling (Gustafsson, et al, 2010). Däremot var det inga av
informanterna som talade om att handleda fritidspersonalen. En förklaring till det kan vara att
förskoleklassen har blivit en obligatorisk skolform (Prop. 2017/18:9), vilket kan vara en
bidragande orsak till att fritidshemmet inte fått samma uppmärksamhet där de inte heller är i
en känsla av sammanhang, KASAM (Antonovsky 1987) som de obligatoriska skolformerna
är.
Vidare i resultatet är det tydligt att ett aktivt proaktivt pågår, informanterna är angelägna om
att vara ute i verksamheten och skapa relationer med elever och övrig personal. Där skapas
det relationer som kunde bli betydelsefulla om och när de vid senare tillfällen skulle
träffas.De äter i lunchmatsalen, är ute på raster samt besöker klassrummen med jämna
mellanrum. En annan sida av detta är att det ges möjlighet att skapa en kultur där det
relationella perspektivet är viktigt för ett gott klimat mellan elever- lärare-elevhälsoteamet
(Imsen, 1999). Genom det salutogena perspektivet (Antonovsky, 1987) arbetar de aktivt i sitt
hälsofrämjande arbete bland elever och övriga professioner, vilket kräver kontinuitet och ett
arbete som behöver en gemensam målmedvetenhet och en samverkan från alla parter
(Partanen, 2012). Det är annars lätt att hamna i det patogena perspektivet (Antonovsky, 1987)
som innebär ett fokus på brister och problem. Elever som upplever skolan som en trygg plats
där, det ges möjlighet till att skapa goda relationer med skolkamrater och lärare är viktiga
skyddsfaktorer för att inte riskera att hamna i ett utanförskap (Aviles et.al, 2005).
Några av informanterna lyfte de ekonomiska förutsättningarna som problematiska och
önskade mer resurser för att möta varje elev. De anser att med mer tillgång till tidiga insatser
och en ökad tillgång av specialpedagogiskt stöd skulle vara en framgångsfaktorer för de
elever som är i behov av särskilt stöd. Sett ur ett salutogent perspektiv (Antonovsky, 1987)
där hänsyn tas till att bevara och stärka en individ, skulle troligtvis fler elever lyckas med sin
skolgång och färre elever skulle riskera att hamna i ett utanförskap på grund av
skolmisslyckande (Lundmark & Nilsson, 2015). Det råder en viss komplexitet i
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informanternas önskemål, då rektorerna är den som ska fördela resurser men å andra sidan är
begränsade och ska förhålla sig till de ekonomiska förutsättningar som huvudman och
kommunalpolitiker beslutat. Ur ett systematiskt kvalitets arbetsteori (Skolverket, 2015) är
det tydligt att det brister någonstans i styrkedjan. Rektor är ansvarig för sin verksamhet men
är begränsad av huvudman och kommunalpolitiker (Nihlfors & Johansson, 2013) och därmed
försvårar det rektors förutsättningar för att skapa de bästa utbildningsmöjligheter för varje
enskild elev.

Samverkan och delaktighet
I resultatet lyfter informanterna betydelsen av samverkan som en framgångsfaktor för
elevhälsoteamen. Båda skolornas rektorer hade uppmärksammat och förändrat delar av EHTmöten till vad de kallar EHS-möte och trygghetsråd, vilket ur ett ramfaktorteoretiskt
perspektiv berör samtliga punkter (Imsen,1999). Rektors uppgift är att organisera
elevhälsoteamets samlade kompetens så att de kan samverka med lärare och övrig
skolpersonal i det vardagliga arbetet, där de olika professionernas kompetenser sätts i ett
sammanhang och blir hanterbar samt begriplig, KASAM (Antonovsky, 1987). En god
samverkan kan skapa miljöer som främjar alla elevers hälsa och lärande (Hylander, 2011).
Det framgår tydligt i intervjuerna att det fanns ambitioner för ett förändringsarbete där
samverkan mellan EHT:s professioner och pedagogisk personal var betydelsefull och sågs
som framgångsfaktorer. Däremot var det inte alltid praktiskt genomförbart att finna tider där
samtliga deltagare kunde närvara . Oftast var det fritidsledare som var den profession som var
förlorarna. En förklaring till det kan vara tidpunkten när möten är inplanerade och krockade
med fritidspedagogernas arbetstid. I själva verket saknas beredskap i ett hållbart perspektiv
när det gällde fritidspersonalens delaktighet. Med hänsyn till fritidspedagogerna hade det varit
fördelaktigt om rektor utgått från de pedagogiska och administrativa ramarna (Imsen, 1999)
för att synliggöra riskfaktorer. På så sätt skulle rektor kunna förhindra samt planera för
fritidspedagogernas delaktighet eller genomföra ett systematisk kvalitetsarbete (Skolverket,
2015) där hen kunde strukturera så att alla professioner kunde närvara. Ett utvecklingsarbete
berör alla på en skola där samverkan är nödvändig (Gustavsson, 2019).
En annan viktig aspekt informanterna lyfte var att vistas ute bland eleverna. Där skapas det
relationer som kunde bli betydelsefulla om och när de vid senare tillfällen skulle träffas.
Utifrån organisationsrelaterade ramar har elevhälsoteamen på ett smidigt sätt placerat sig så
att eleverna passerar deras kontor. De äter i lunchmatsalen, är ute på raster samt besöker
klassrummen med jämna mellanrum. En annan sida av detta är att det ges möjlighet att skapa
en kultur där det relationella perspektivet är viktigt för ett gott klimat mellan elever- lärareelevhälsoteamet (Imsen, 1999). Vidare i resultatet visar att elevhälsoteamen strävar efter att
arbeta ur ett salutogent perspektiv (Antonovsky, 1987) och är angelägna om att träffa eleverna
i andra sammanhang än när problem uppstått. Ofta talar man om KASAM ur ett
elevperspektiv och vikten av att de ska känna känslan av ett sammanhang som görs begriplig,
sammanhängande och hanterbar (i.bid.). Vad vi uppmärksammade i resultatet och som gav
oss en synvända var vikten av att elevhälsoteamen hade en känsla av sammanhang över
elevernas skolsituation. Vilka de senare använde sig av när de mötte enskilda elever. Det vill
säga att elevens situation ur de olika professionernas perspektiv blev sammanhängande,
begriplig och hanterbar (Antonovsky, 1987). Enligt Wyn et. al(2000) är det av största vikt att
elever känner trygghet, gemenskap och tillhörighet för att lyckas i sitt lärande
En av respondenterna påvisade svårigheterna att få till ett fungerande samarbete med
socialförvaltningen. Hen ansåg att det i synnerhet drabbade de elever som är i stora
svårigheter med såväl långdragna processer som onödiga åtgärder, vilka inte alltid var för
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elevens bästa. Skolprestationer och psykiskt välmående har ett samband, det bör finnas ett
nätverk för elever som hamnar i svårigheter, där skola, hem och andra instanser som
socialförvaltningen medverkar för elevens bästa (Boman, 2016). En av nycklarna till en
lyckad framtidsutveckling för elever som är i svårigheter är samverkan, där det är tvunget att
kosta lite för att genom olika former av insatser. Genom att samverka mellan olika aktörer
med tidiga insatser är en investering i såväl den enskilda individen så som för samhällets
ekonomi (Lundmark & Nilsson, 2015). Elever i svårigheter har rätt till de stöd som behövs för
att utvecklas till en god och medborgare där ett fungerande samarbete mellan olika aktörer
behöver utvecklas.

DISKUSSION
Metoddiskussion
Vi valde kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer eftersom vi skulle kunna vara
flexibla under intervjuerna och på så sätt få möjlighet att ställa följdfrågor och därmed fram
djupare svar. Intervjuerna utfördes i ett tidigt skede av studien och vi ifrågasätter ifall
intervjufrågorna formulerats annorlunda om vi hade varit mer bevandrade i tidigare forskning
och litteratur. Intervjufrågorna hade kanske ändrat riktning allt eftersom vi hade fördjupat oss
i dagens forskning. Samtliga intervjuer avslutade med att fråga om vi fick återkomma med
ytterligare frågor. När vi senare gjorde det upplevde vi att respondenterna återkopplade med
korta svar eller inte alls. Anledningen till det berodde med stor sannolikhet på att det var mitt i
skolstarten efter ett långt sommaruppehåll där våra frågor låg långt ner på prioriteringslistan.
En annan aspekt och där resultaten kunde blivit annorlunda var om informanterna hade fått ta
del av intervjufrågorna i förväg, då kanske respondenterna hade svarat som de trodde att vi
förväntade oss. Dessutom frågar vi oss hur resultaten skulle ha sett ut om vi också intervjuat
skolans övriga personal om hur de uppfattar EHT:s arbete mot hälsofrämjande och
förebyggande arbete och deras uppfattning av samverkan på skolorna. I studien var det endast
kvinnor som intervjuades, det är en homogen grupp, hade svaren blivit annorlunda om vi
frågat både män och kvinnor eller bara män? Då detta är en liten studie med få respondenter
finns det en risk att de inte vågar vara helt ärliga då ledningen kan utläsa vem som säger vad. I
början av analysen läste vi varandras resultat och kom fram till att det var mer tillförlitligt att
analysera intervjuerna tillsammans. Vi kunde då tolka dem mer objektivt och förmedla
meningen i varandras respondenters svar. Kvale & Brinkmann menar att “ Ingendera utskrift
är mer objektiv än den andra; de är snarare olika skrivna konstruktioner utifrån samma
muntliga förlaga.”(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 227).

Resultatdiskussion
Vi ville i vårt självständiga arbete undersöka EHT:s arbete på två skolor, hur de tolkar sitt
uppdrag att framgångsrikt arbeta med det hälsofrämjande och förebyggande samt hur
samverkan sker. I resultatdiskussionen belyser vi vilka resultat som är mest intressanta för en
vidare diskussion. Även här delar vi upp diskussionen i tre delar.
1.1.5 Elevhälsans professioner och funktioner
I resultaten kan vi se att grunden till ett framgångsrikt arbete i EHT till stor del beror på väl
igenom tänkta strukturer. Att leda är rektors yttersta ansvar. Hen är den som har mandat att
fördela tid och resurser för att en utvecklingsprocess i och utanför EHT kommer igång och får
ett fotfäste i den dagliga verksamheten. Det åligger rektor att skapa förutsättningar för att ett
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utvecklingsarbete är möjligt att genomföra, där en samsyn på det förebyggande och
hälsofrämjande arbetet sker. En rektor som är medveten om behov och förutsättningar bidrar
till ett systematiskt förbättringsarbete med projekt som varar över tid och inte endast är
tillfälliga. Det krävs ett engagemang och en vilja till förändring med en gemensam målvision
(Håkansson & Sundberg, 2016). Rektorerna var medvetna om att det behövdes ett
förändringsarbete när det gällde att organisera elevhälsoteamen och övrig personal som lärare
och fritidspedagoger i ett hälsofrämjande och förebyggande arbete som gynnar samtliga
elever och inte endast dem som är i behov av särskilt stöd. Partanen (2012) lyfter att
samarbetet mellan elevhälsan och rektors befogenheter kan skapa ett spänningsfält när inte
“hur” frågor är väl förankrade mellan elevhälsoteam, lärare och ledning. Vår generella
upplevelse av båda skolorna var att det fanns ett “hur” men att det saknades en långsiktig
lösning för de olika arbetslagen att delta och samverka i EHT-möten, trygghetsråd och EHSmöten. Rektor tillsammans med lärare och EHT:s professioner ska sörja för att främja elevens
lärande och harmoniska utveckling. De ska gemensamt stödja utvecklingen mot sociala mål
samt kunskapsmål (Lgr 11, 2010:800, Socialstyrelsen & Skolverket. 2014).
1.1.6 Hälsofrämjande och förebyggande
När det gäller skolornas uppfattning om sitt uppdrag att arbeta hälsosamt och förebyggande är
samtliga respondenter medvetna om deras uppdrag, men att de punkterna på möten inte
prioriteras. Å andra sidan har de utökat sina EHT-möten med andra forum där det
hälsofrämjande och förebyggande kan lyftas, vilket ur ett långsiktigt perspektiv gynnar
eleverna.
Båda skolorna har överlämnandesamtal inför förskoleklass, vilka som deltog i de samtalen
fick vi inte reda på och inte heller hur informationen förmedlades till elevhälsoteamen och
mottagande pedagoger. En förklaring till det kan vara att vi inte frågade vidare under
intervjuerna. Däremot kontaktade vi skolorna i efterhand för att få ett svar men dessvärre fick
vi ingen återkoppling. Vi menar att en av de viktigaste framgångsfaktorerna inom
elevhälsoteamet vore att uppmärksamma barn i svårigheter innan det blir en åtgärd. Arbetet
med eleverna måste ske kontinuerligt under hela dagarna från barnets första skoldag och om
det ska ge resultat behöver alla omkring eleven samverka. När elever tidigt får det stöd och
ges den stimulans de behöver för att lyckas i sin skolgång skapar det hälsa, lärande och hälsa
påverkar varandra och en god elevhälsa är ett gemensamt uppdrag för alla på en skola. (Spsm,
2018). Förslaget om obligatorisk kartläggning och en åtgärdsgaranti i förskoleklassen som
ska ge elever rätt till extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (SOU 2016:59) ser
vi som är ett steg i rätt riktning när det gäller att tidigt upptäcka de elever som är i behov av
extra anpassningar och särskilt stöd. Kommissionen vill i sammanhanget betona vikten av vad
som kan betecknas som individuell prevention, dvs. förebyggande individanpassade insatser.
Utgångspunkten bör vara att i första hand förebygga skolsvårigheter, i stället för att senare
under en elevs skolgång vidta åtgärder för att försöka reparera skadorna (Skolkommissionen,
2017) samt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv reducera kostnaderna (Socialstyrelsen,
Statens folkhälsoinstitut & Skolverket, 2004). Det relationella perspektivet och de vardagliga
mötena i skolan ser respondenterna som betydelsefulla. Att se helheten av en elev är att välja
ett salutogent perspektiv (Antonovsky, 1987). I en studie av Guvå (2009) lyfter hon hur
elevhälsan kan arbeta proaktivt genom det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med
syftet att minska riskfaktorer och stärka friskfaktorer . Med en god planering och kunskap om
orsaker till ohälsa är det viktigt att elevhälsan och övrig personal har ett salutogent
förhållningssätt som främjar alla elevers utveckling, hälsa och lärande (Socialstyrelsen, 2016).
Där blicken lyfts från det icke fungerande till det fungerande och sätts i ett sammanhang,
KASAM- känslan av sammanhang som stärker självkänslan och därigenom ökar tryggheten
(Antonovsky, 1987).
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1.1.7 Samverkan
Respondenterna anser att samverkan med alla som arbetar med eleven under skoltid är viktig,
men att det ofta uppstod hinder för fritidspedagogerna att vara med på möten som handlar om
eleverna. Fritidspedagogen är den pedagog (i lågstadiet) som både är med i klassrummet, på
rasten och på eftermiddagsverksamheten. Hen har en god helhetsbild av eleven och bör vara
en högt prioriterad pedagog i EHT-möten. Om EHT ska möta varje elev på bästa sätt och på
flera nivåer krävs ett kollegialt samarbete och en god kommunikation med alla pedagoger i
skolan. Allmänna råd för fritidshem är under granskning och i de nya råden ska dialogen
mellan huvudman och rektor betonas (Skolverket, 2018). Vi ser betydelsen av samverkan för
alla på skolan, fritidspedagogerna bör känna sig betydelsefulla i det förebyggande och
hälsofrämjande arbetet samt vara en självklar del av utvecklingsarbeten där de också får en
helhetsbild av verksamheten och att de känner att de är i känslan av ett sammanhang
(KASAM).
I skollagen (2010:800) står det att skolan främst ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande,
det ser vi att respondenterna är medvetna om, men vi tror att de och andra elevhälsoteam i
landet behöver mer kunskap och stöd i om hur de ska lyckas. En bra vägledning till arbetet i
EHT hittar vi hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, deras uppdrag är att ge utbildning
och information för att skapa lärmiljöer som är tillgängliga för alla. De erbjuder stöd och
kurser i specialpedagogik för alla skolor och förskolor i hela landet. En nätbaserad utbildning
från Specialpedagogiska skolmyndigheten är ”Att höja skolans elevkompetens - ett
processarbete för likvärdig utbildning”. Utbildningen kom till på grund av önskemål från
rektorer och elevhälsoteam. De upplevde sig vilsna och efterfrågade ett gemensamt mål i syfte
att utveckla elevhälsans arbete. SPSM (2018) poängterar att en fungerande elevhälsa med
tydliga strukturer för samverkan är av särskilt stor betydelse framför allt för de elever med
alla former av funktionsnedsättningar. Materialets främsta syfte är att bidra till en förflyttning
från “brandkårsutryckningar” till ett mer långsiktigt utvecklingsarbete av hela skolan. I de
kursdokumentationer som de tagit del av blev det tydligt att det lilla ordet främst som står i
lagtexten behöver uppmärksammas. De menar att EHT inte kan lyckas med detta uppdraget
på egen hand, utan hela skolan behöver involveras (SPSM, 2018).

SPECIALPEDAGOGISKA IMPLIKATIONER
Efter det självständiga arbetet om elevhälsoteamets organisation samt arbete med det
hälsofrämjande och förebyggande arbetet ser vi som blivande specialpedagoger flera
möjligheter till utveckling av elevhälsoarbetet. En av de viktigaste förutsättningarna till ett
fungerande elevhälsoteam är samverkan. Samverkan på alla nivåer, från huvudman in i
klassrummet. En samsyn på det specialpedagogiska uppdraget bör utvecklas och under hela
processen lyftas och utvärderas. Rektorn har det yttersta ansvaret för att organisera arbetet,
men kan överlåta och ge specialpedagogen mandat för att hålla i vissa delar av
utvecklingsarbetet.
Begreppen hälsofrämja och förebygga bör vara ledord som används i flera sammanhang och
vara en av de viktigaste punkterna på agendan på många möten inom skolvärlden. Hela
elevhälsoteamets medvetenhet, en samsyn om att se möjligheter istället för problem i varje
individ är en ständigt pågående process som måste in i ryggmärgen/systemet så att det ger
möjligheter till utveckling för varje elev.
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Som en av professionerna i EHT har specialpedagogen en betydelsefull roll som en länk
mellan elevhälsoteamet och klassrummet, men även i den psykosociala utvecklingen som sker
under hela skoldagen. Där blir fritidspedagogens delaktighet en viktig länk i elevhälsoarbetet.
Specialpedagogen måste ta en handledande roll i skolans verksamhet så att pedagogerna ges
möjligheter att reflektera och utveckla sitt arbetssätt och framförallt sin syn på
specialpedagogik i undervisningen och i klassrummet.
En modernisering av elevhälsoteamet kan vara ett annat utvecklingsområde, som
specialpedagog måste vi följa samhällets utveckling, den moderna världen som eleverna
befinner sig i. I en motion från Ghasemi (2016/17:1253) till riksdagen med rubriken “En
modern och tillgänglig elevhälsa” föreslås en elevhälsogaranti. Ghasemi föreslår en
modernisering av elevhälsan och garantier för en god och tillgänglig elevhälsa. Elevhälsan
bör finnas där eleverna är. Hon menar att elevhälsan behöver moderniseras och möta elever i
forum där de är aktiva. Med den digitaliserade värld vi lever idag följer skoltrakasserier med
en del elever hem. Hon föreslår även att elever ska erbjudas chattmöjligheter med
skolpsykolog och kurator samt möjligheter för elever att boka tider till elevhälsan via mail
eller sms.

FORTSATT FORSKNING
Elevhälsoteamet är en viktig del för hela skolans utveckling. Det finns många nya
forskningsfrågor att ställa som kan hjälpa oss specialpedagoger vidare i vårt arbete inom och
utanför EHT. Några frågor vi kan ställa är;
Hur kan EHT moderniseras och följa samhällets förändringar? Föräldrar idag verkar enligt oss
ibland osäkra på sin föräldraroll. En forskare som vi nämner i vår studie föreslår bland annat
att EHT kunde ge stöd genom att chatta med föräldrarna.
En annan fråga som vore intressant att undersöka är att få ta del av elevers och föräldrars
förståelse om EHT, hur uppfattas möten och vad har EHT för effekt eller betydelse för
familjen.
Idag har barn med diagnos ökat så varför inte undersöka om hur skolläkarens arbete kan
gynna EHT om hen var mer närvarande i teamet. Eller hur vore det om BUP med sina breda
kompetenser kunde delta i skolans elevhälsoteam.
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BILAGOR
Bilaga 1
Förhandsinformation till informanter Elevhälsan

Hej
Vi heter Annika Niklasson och Tove Jais-Nielsen och är två blivande specialpedagoger som i
skrivande stund är studenter på Linneuniversitet och ska nu genomföra vår D-uppsats som
kommer handla om Elevhälsans organisation, ”Släcka bränder eller tända gnistor”.
Vi är tacksamma för att ni/du vill ta dig tid till att bli intervjuad och svara på de frågor vi har.
I enlighet med Vetenskapsrådets rekommendationer och enligt god forskningsetik
kommer allt som sägs under intervjuerna avidentifieras.
Ni/du har rätt att avbryta er/din samverkan om och när ni/du vill.
Samtyckeskravet
”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. De som
medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma
om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin
medverkan utan att detta medför negativa följder för dem.”
Konfidentialitetskravet
”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga
inte kan ta del av dem.”
Nyttjandekravet
”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forsknings
ändamål.” Då vi spelat in intervjuerna kommer vi att radera alla ljudfiler tre månader efter att
studien är godkänd.
Tack för er medverkan!
Tove Jais Nielsen
Annika Niklasson

mail: xxx tel:xxx
mail: xxx tel:xxx
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Bilaga 2
Intervjufrågor:
1.Vad är din profession?
2. Hur länge har du arbetat som…….?
3. Hur länge har du arbetat på denna skolan? I EHT?
4. Antal elever på skolan? Vilka åldrar?
5. Vilka ingår i elevhälsoteamet?
6. I vilka möten ses ni alla? Hur ofta ses ni?
7. Ingår du i mer än ett team?
8. Hur definierar du ett förebyggande arbete?
9. Hur definierar du ett hälsofrämjande arbete?
10. Ser du ett samband mellan det förebyggande och hälsofrämjande arbetet?
11. Hur samverkar ni på skolan eller/och centralt?
12. Hur arbetar ni för att vara synliga i verksamheten?
13. Pågår det något återkommande förebyggande arbete?
14. I vilka sammanhang används begreppen förebygga och hälsofrämja?
15. Är det någon i elevhälsoteamet som talar mer om dessa begrepp?
16. Har ni en gemensam förståelse för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet?
17. Om det förebyggs/hälsofrämjas-vad görs? Hur ser rollfördelningen ut?
18. Om det inte förebyggs/hälsofrämjas, vad beror det på - hinder?
19. Vad skulle ert elevhälsoteam behöva för att utvecklas mer?
Till sist: Får vi lov att återkomma senare och ställa kompletterande frågor vid behov?

39

1

1

