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ABSTRAKT 
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                                                och förebyggande tolkas. 
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Nyckelord  Elevhälsa, hälsofrämjande, förebyggande 

 

 

Syfte med studien är att undersöka hur representanter från elevhälsan, skolledningen samt 

förvaltningen tolkar elevhälsans uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Utifrån 

syftet ställs frågorna, hur ser representanterna på begreppen hälsofrämjande och förebyggande 

arbete samt vilka tankar representanterna har kring hur det hälsofrämjande och förebyggande 

arbetet kan utformas i syfte att stödja alla elevers utveckling mot utbildningens mål.  

 

Kvalitativa intervjuer har genomförts med tre representanter från elevhälsan samt en representant 

vardera från skolledning och förvaltning. Resultatet av studien visar att elevens fysiska och 

psykiska mående, helhetssyn och samverkan är viktiga aspekter då begreppet hälsofrämjande 

arbetet definieras. Viktiga begrepp som framkom i resultatet kring begreppet förebyggande 

arbete är tidiga insatser utifrån riskfaktorer för individen och gruppen, samt stärka individen och 

gruppen utifrån att dessa. Det lyfts även tankar om att förebyggande arbete även innefattar att 

stärka individen utifrån dess styrkor, men detta framkommer inte i lika stor utsträckning.  

 

Det finns många likheter kring hur det hälsofrämjande arbetet och det förebyggande arbetet kan 

utformas. Centrala teman som lyfts fram i anknytning till detta är samverkan, organisatoriska 

förändringar och förändring av synsätt. 
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Förord 
Skrivandet av detta examensarbete har varit både intressant och utmanande, men först och främst 

fantastiskt roligt och lärorikt. Att få ett tillfälle att möta ett antal personer som arbetar med 

elevhälsan i fokus och tillsammans med dem diskutera och få ta del av deras syn på elevhälsans 

roll har varit givande och har gett oss en uppfattning av vad som väntar oss i vår kommande 

yrkesroll som specialpedagog.  

 

Vi vill rikta ett stort TACK till alla de medverkande respondenterna i studien. Utan Er 

medverkan hade studie inte varit möjlig att utföra. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Nina Modell för den handledning och den stöttning vi fått från 

dig under arbetes gång. 

 

Slutligen vill vi tacka våra familjer som ställt upp och stöttas oss och tålmodigt följt oss under 

vår skrivprocess.  

 

 

Susanne Nilsson & Karin Swenning 

Maj 2012 
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1. Inledning 

Den 1 juli 2011 trädde den nya skollagen i kraft med flera förändringar. En av dessa är att 

elevhälsa skrivs in i skollagen som en ny verksamhetsform. I den nya verksamhetsformen ska de 

tre skilda verksamhetsområdena, skolhälsovård, elevvård och specialpedagogiska insatser 

sammanföras och bli ett sammanvävt verksamhetsområde, elevhälsa. Tanken med en samlad 

elevhälsa är enligt Guvå (2010) att det ska skapas förutsättningar för ett nytt sätt att arbeta.  

 

Skollagen poängterar att elevhälsan har en viktig roll då det gäller att arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande. I elevhälsans arbete ingår det att skapa en arbetsmiljö som främjar alla elevers 

lärande, samt att bidra med goda och trygga uppväxtvillkor för eleverna. Detta arbete ska ske i 

samverkan med övrig skolpersonal (Utbildningsdepartementet, 2010).  

 

 Lärande och hälsa påverkas i stor utsträckning av samma faktorer. Elevernas lust att lära är 

starkt kopplad till känslan av hälsa och välbefinnande och gynnas i stort av samma faktorer. 

Faktorer som trygghet, trivsel, upplevelser av sammanhang och helhet, delaktighet, inflytande, 

självkänsla samt möjlighet att få använda alla sinnen och utveckla kreativitet främjar hälsan, 

vilket även en god lärande miljö gör (Skolverket, 2011).  

 

Skolans personal uttrycker ofta en önskan om att det ska finnas olika personalkategorier i skolan, 

olikheter i utbildning och personlighet kan berika verksamheten om man tar tillvara på de olikas 

perspektiv. Olikheterna kan även bidra till fruktbara diskussioner och samtal, vilket kan öka 

förståelsen för barnet (Skolverket, 2002). En svårighet är dock att elevhälsans aktörer kan 

uppleva samverkan som svår då de olika yrkesprofessionerna är rädda för att klampa in på någon 

annans revir, då det inte råder några tydliga gränser mellan de olika yrkesprofessionernas 

funktioner och områden (Backlund, 2007). 

 

Det finns olika syn på vad begreppet hälsofrämjande och förebyggande arbete innebär och hur 

detta arbete ska utformas. En svårighet som lyfts fram är att en stor del av elevhälsans arbete 

handlar om akuta utryckningar och att det inte finns tid att arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande i den utsträckning som är önskvärt. Samtidigt lyfts en väl fungerande elevhälsa 

fram som en viktig framgångsfaktor för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag 

(Utbildningsdepartementet, 2010).  

 

Som blivande specialpedagoger kommer vi med största sannolikhet att delta i elevhälsans arbete, 

då det gäller att arbeta hälsofrämjande och förebyggande i syfte att stödja alla elevers utveckling 

mot utbildningens mål. Därav är det intressant att försöka förstå hur representanter inom 

elevhälsa, skolledning och förvaltning tolkar begreppen hälsofrämjande och förebyggande, men 

även hur de tänker att elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete för att främjar alla 

elevers lärande ska utformas i praktiken. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur representanter från elevhälsa, skolledning samt 

förvaltning tolkar elevhälsans uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. 

 

 Hur ser representanterna på begreppen hälsofrämjande och förebyggande arbete? 

 Vilka tankar har representanterna kring hur det hälsofrämjande och förebyggande  

                 arbetet kan utformas i syfte att stödja alla elevers utveckling mot målen? 

 

1.2 Begreppsförklaring 
Elevhälsa 

Det ska finnas tillgång till en elevhälsa för eleverna i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 

sameskola, specialskola och gymnasiesärskola. I denna ska skolläkare, skolsköterska, psykolog 

och kurator ingå. Det ska även finnas tillgång till personal med specialpedagogisk kompetens 

(Skollagen, 2010 2kap 25§). I studien menas med begreppet elevhälsa den organisation som 

består av ovan nämnda kompetenser. 

 

1.3 Studiens disposition 
I studiens bakgrund presenteras grundskolans styrdokument Lgr 11 och skollagen för att påvisa 

hur elevhälsans uppdrag är utformat i styrdokumenten. Litteraturgenomgången belyser 

begreppen hälsofrämjande och förebyggande arbete. Den belyser även elevhälsans framväxt, 

dess arbete och kompetenser samt olika perspektiv på begreppet elever i behov av särskilt stöd. 

Tidigare forskning kring elevhälsoarbete lyfts även fram i litteraturgenomgången. I metoddelen 

beskrivs valet av metod och varför dessa val gjordes samt begreppen validitet och reliabilitet i 

relation till studiens genomförande. I resultatdelen redogörs för den insamlade empirin och 

resultatet redovisas separat utifrån de båda frågeställningarna. I analysdelen analyseras resultatet 

utifrån de valda teorierna och avslutas med en sammanfattande analys. Slutligen förs en 

diskussion kring studiens resultat samt metod och där delges även våra egna reflektioner på båda 

områdena. 

 

1.4 Avgränsningar 
Vi har valt utifrån studiens syfte och frågeställning att inte gå in på samverkansprocessen inom 

elevhälsan och mellan elevhälsan och andra berörda aktörer. 

1.5 Arbetsfördelning 

Arbetets olika textdelar har utarbetats gemensamt. Intervjuerna har vi genomfört tillsammans, 

men vi har dock delat upp transkriberingen av dem mellan oss.  
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2. Bakgrund 
För att tydliggöra elevhälsans uppdrag redogörs för skrivningar i Lgr 11 och skollagen som är av 

intresse utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

 

2.1 Lgr 11 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11, anger kunskapsmål för 

eleven att uppnå i respektive ämne och ett centralt ämnesinnehåll. Den innehåller även 

övergripande mål och riktlinjer för skolans arbete. Det framkommer i läroplanen att all personal 

som arbetar inom skolan ska visa respekt för den enskilda eleven, utgå från ett demokratiskt 

förhållningssätt samt motverka alla former av diskriminering. Alla elever ska ges möjlighet till 

delaktighet och att kunna påverka den egna skolsituationen, men även att ta eget ansvar. Skolans 

personal ska främja alla elevers förmåga att göra detta. Skolan skall även bidra till elevens 

harmoniska kunskapsutveckling och ansvarar för att de utvecklar den kunskap de behöver som 

individer och samhällsmedlemmar (Utbildningsdepartementet, 2010b). 

 

2.2 Skollagen 
I skollagen 1kap 4§ beskrivs skolans uppgift, vilken är att eleverna ska inhämta och utveckla 

kunskap och värden. I detta arbete måste skolan utgå från elevers olika behov och främja alla 

elevers lärande och utveckling. Det stöd och den stimulans eleven får ska möjliggöra att hon 

eller han utvecklas så långt som möjligt. Skolans uppdrag är även att förankra respekten för de 

mänskliga rättigheterna och förmedla den demokratiska värdegrunden som det svenska samhället 

vilar på. I 3kap 3§ lyfts återigen skolans ansvar för att eleverna ska utvecklas så lång som möjligt 

utifrån de egna förutsättningarna och i linje med utbildningens mål. Utvecklingen rör både 

elevens lärande och personliga utveckling. Även i 10kap 2§ beskrivs grundskolans syfte vilket är 

att ge eleverna kunskap och värden samt utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. 

Utbildningen ska vara utformad så att den möjliggör fortsatt utbildning samt främjar aktiva 

livsval.  I 10kap 9§ regleras elevens rätt till inflytande över den egna utbildningen. Här står det 

att eleven ska ha inflytande över sin utbildning men den ska vara i relation till elevens ålder och 

mognad (Skollagen, 2010). 

 

I skollagen blir elevhälsan ett nytt begrepp och får därmed tydligare krav på sig, i 2kap 25§ 

beskrivs elevhälsan och elevhälsans uppdrag på följande sätt:  

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

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska 

främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål 

ska stödjas.  

 

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till 

skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal 

med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses 
(Skollagen, 2010, 2 kap 25§). 
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3. Litteraturgenomgång 
I litteraturgenomgången redogörs för vad hälsofrämjande och förebyggande arbete innebär samt 

elevhälsans framväxt. Vi redogör även för elevhälsans kompetenser och arbete. Utöver detta 

belyses även olika perspektiv på begreppet elever i behov av särskilt stöd. 

 

3.1 Hälsofrämjande och förebyggande arbete 
Hälsofrämjande arbete, omfattar enligt Världshälsoorganisationen (1986) både samhälls-, grupp- 

och individnivå och definieras som en process som har för avsikt att hjälpa individen att förbättra 

sin hälsa genom ökad självkontroll. Begreppet hälsofrämjande arbete har en tydlig inriktning på 

att främja hälsa, vilket är i linje med Antonovskys (2005) teori om salutogenes (förklaring av 

begreppet se s.18). Ett begrepp som ofta används i samband med hälsofrämjande arbete är 

empowerment. Innebörden av detta begrepp är att det skapas möjligheter för individen att 

utveckla den egna förmågan att styra och förbättra sin livssituation och sin hälsa (Feste, 1995). 

Det finns ett stort antal definitioner av begreppet hälsofrämjande och i dessa går det att 

identifiera vissa gemensamma nämnare. Hälsofrämjande är aktiviteter för att främja hälsa och 

målet med dessa är att öka individens hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Ett annat gemensamt 

drag är för att nå målet behöver den enskilda individen få kontroll över de faktorer som påverkar 

dess hälsa (Modin & Alexanderson, 2000). 

 

Syftet med förebyggande arbete är däremot att förebygga sjukdom och skador (Liss, 1998). Det 

förebyggande arbetet kan delas in i primär prevention, sekundär prevention och tertiär 

prevention. Primär prevention innebär att orsaken till en svårighet förhindras innan den uppstår. 

Vid sekundär prevention handlar det om att tidigt upptäcka en svårighet eller sjukdom och 

behandla den innan den har fått fäste. Då en svårighet eller sjukdomstillstånd har uppstått 

innebär tertiär prevention att förhindra att tillståndet förvärras och att motverka de negativa 

konsekvenser svårigheten kan få för individen (Allebeck m.fl. 1998).  

 

3.1.1 Hälsofrämjande arbete i grundskolan  
Hälsofrämjande arbete innebär att arbeta med friskfaktorer för att uppnå generella hälsovinster. 

Det hälsofrämjande arbetet riktar sig till alla elever och möjliggör bättre resultat på en rad olika 

hälsoproblem. Att skapa ett gott skolklimat med goda relationer, där elever blir motiverade och 

kan känna delaktighet ökar elevernas trivsel. Detta förbättrar även elevernas studieresultat och 

gör eleverna mindre utsatta för stress. En annan viktig del i det hälsofrämjande arbetet är att utgå 

från ett salutogent synsätt, där eleverna blir bekräftade, får stöd och återkoppling för att komma 

vidare så att elevernas självbild stärks (Skolverket 2002, 2012).  

 

Ytterligare ett synsätt på det hälsofrämjande arbetet är att det i skolan finns en lång tradition att 

upplysa om vad som är bra för hälsan t.ex. äta rätt mat, inte röka och vara försiktig med alkohol. 

I skolans hälsofrämjande uppdrag ligger att utveckla elevernas kompetens som främjar hälsa, 

samt att erbjuda vissa resurser utöver undervisning så som skolmat och en säker miljö 

(Bremberg, 2004). En annan syn på hälsofrämjande arbete är insatser som syftar till att skapa en 

skola som ger organisatoriska förutsättningar för såväl elevers som personals lärande och 

utveckling. Detta innebär att skapa en skolmiljö, som är trygg för elever och personal att vistas i. 
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I en hälsofrämjande skola ingår även insatser som bidrar till att utveckla de vuxnas 

förhållningssätt och kompetens att hantera svåra situationer och att möta elever i behov av 

särskilt stöd på ett stödjande sätt. Det hälsofrämjande arbetet kan delas upp mellan generella 

insatser på grupp- och organisationsnivå och särskilda insatser på individnivå. De generella 

insatserna på grupp- och organisationsnivå är insatser som handlar om skolans lärande- 

respektive omvårdnadsmiljö, omvårdnadsklimat, ledningsstöd och värdegrundsfrågor. De 

särskilda insatserna på individnivå handlar däremot om utarbetande av åtgärdsprogram i 

samarbete med lärare och arbetslag i syfte att undanröja hinder i elevens lärande och utveckling 

samt stöd till lärare och arbetslag genom handledning och konsultation (Guvå, 2011/2012). 

 

3.1.2 Förebyggande arbete i grundskolan 
Det förebyggande arbetet innebär insatser som gör det möjligt att tidigt identifiera och åtgärda 

beteendemönster som visat sig ha relevans för senare skolsvårigheter. När det gäller 

förebyggande arbete är det viktigt att balansera på en smal väg mellan tidiga upptäckter av 

elevens svårigheter och risken för att göra en problematisering som kan leda till dålig självkänsla 

och minskad motivation (Guvå, 2011/2012). 

 

Även det förebyggande arbetet kan delas upp mellan generella insatser på grupp- och 

organisationsnivå och särskilda insatser på individnivå. De generella insatserna på grupp- och 

organisationsnivå handlar om tidig identifiering och upptäckt samt insatser då eleven t.ex. 

uppvisar tidiga normbrytande beteenden, sen ankomst, kamratproblem, svårigheter att hantera 

misslyckanden samt bristande motivation eller fokusering. De särskilda insatserna på individ- 

nivå handlar däremot om att efter utredning utifrån en specifik frågeställning bedöma om eleven 

är i behov av särskilt stöd eller särskilda insatser. Dessa kan vara t.ex. särskola, åtgärdsprogram 

eller att anmäla till socialtjänsten vid ogiltig frånvaro eller vid misstanke om att barnet far illa 

(Guvå, 2011/2012). 

 

Ett annat synsätt på förebyggande arbete är att dela upp dem i primärt respektive sekundärt 

förebyggande. Primärt förebyggande innebär att insatser görs till alla för att förebygga problem 

innan de uppstår medan sekundärt förebyggande riktas till särskilda riskgrupper eller till 

individer eller riskgrupper när problemet har uppstått (Nilsson, 2003). Även Skolverket (2012) 

tar upp att det förebyggande arbetet kan rikta sig till alla men att det har ett mer specifikt 

problemområde i fokus. Det förebyggande arbetet kan också ha perspektiv på behandling och 

åtgärder riktat till enskilda individer och ett enskilt problem. Om skolan har för avsikt att minska 

förekomsten av de vanligaste barn och ungdomsproblemen är det nödvändigt att arbeta med 

förebyggande insatser i skolan.  

 

Ett förebyggande perspektiv kan användas på två sätt, för det första till att beskriva hur 

svårigheter som uppstår i skolan kan förebyggas. Svårigheterna kan t.ex. vara ämnesrelaterade 

misslyckanden, underprestationer, skolk eller mobbning. För det andra kan förebyggande 

insatser användas i ett vidare och mer långsiktigt perspektiv där målsättningen är att förebygga 

kriminalitet, missbruk och hälsoproblem. Utöver dessa inriktningar på förebyggande arbete kan 

det vara individinriktat eller ha ett miljöperspektiv. Det individinriktade perspektivet innebär att 

åtgärderna kan vara specialpedagogiska åtgärder, vägledning, handlingsplaner eller andra former 
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av hjälp och stöd till enskilda individer. De miljöinriktade förebyggande åtgärderna sätter fokus 

på utsatta elevgrupper eller hela skolor och åtgärderna genererar förändrade sociala eller 

organisatoriska aspekter på undervisningen eller skolmiljön (Ogden, 2005). 

 

3.2 Elevhälsans framväxt 
Även om elevhälsan blev en ny verksamhetsform i skollagen har såväl skolhälsovård som 

elevvård funnits inom skolans verksamhet sedan en lång tid tillbaka (Guvå, 2010). Utredningen 

”Från dubbla spår till elevhälsa” SoU 2000:19, hade den bärande tanken att sammanföra de tre 

olika spåren, skolhälsovård, elevvård och specialundervisning för att undanröja hinder som 

kunde påverka elevens lust att lära. En av utgångspunkterna i utredningen var att hälsa och 

lärande grundas på samma faktorer och av begreppet empowerment (Utbildningsdepartementet, 

2000b). I beskrivningen av elevhälsans framväxt kommer vi att återge hur elevhälsans tre olika 

spår reglerades innan skollagen, 2010:800, trädde i kraft. 

 

Tillsynsansvaret för skolhälsovården överfördes 1997 till Socialstyrelsen, som i sin tur utfärdade 

riktlinjer för skolhälsovården i syfte att belysa de arbetsområden som skulle prioriteras för att 

tillgodose elevernas behov (Guvå, 2010). Skolhälsovården hade en självskriven roll i skolans 

elevvårdande arbete och sågs som en resurs för skolans samlade ansvar för varje elevs 

välbefinnande, utveckling och lärande. Skolhälsovården skulle arbeta nära och i samarbete med 

övrig elevvårdspersonal liksom pedagogisk personal för att uppmärksamma elever som behövde 

särskilt stöd, samt samarbeta med eleverna i syfte att åstadkomma en god arbetsmiljö för 

eleverna i skolan (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Den elevvårdande personalen nämndes inte i Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994a), istället 

var det rektorn som hade till uppgift att utforma den elevvårdande verksamheten. I Lpo 94 

betonades att skolan hade ett särskilt ansvar att ge stöd till elever som hade svårigheter, att 

skolan skulle vara en god miljö för utveckling och lärande samt att bidra till elevens harmoniska 

utveckling. Elevvårdsverksamheten omnämndes dock bara kortfattat under avsnittet Rektors 

ansvar, där det beskrevs att rektorn ansvarade för att undervisningen och elevvårdsverksamheten 

utformades så att eleverna fick det särskilda stöd och den hjälp de behövde.  

 

De specialpedagogiska insatserna beskrevs i Lpo 94 (Utbildningsdepartemetet, 1994a) med att 

alla som arbetade i skolan skulle uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd, 

undervisningen skulle utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande samt stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som hade svårigheter. I 

Grundskoleförordning 1994:1194 (Utbildningsdepartementet, 1994b) beskrevs att stöd-

undervisningen skulle ges till elever som tillfälligt blivit efter i sina studier eller pga. andra 

orsaker behövde sådan undervisning. Stödundervisningen beskrevs av Skolöverstyrelsen (1985) 

som en form av differentiering som kännetecknades av individuella uppgifter, individuell 

tidsanvändning och individuell handledning. Stödundervisningen ansågs vara till hjälp för att 

utveckla elevens studieattityd, självkänsla samt att eleven skulle tillägna sig ändamålsenliga 

arbetsvanor, baskunskaper och färdigheter. Stödundervisningen skulle ges till berörd elev så fort 

läraren iakttagit att eleven hade inlärningssvårigheter eller blivit efter i sina studier. 

 



  
 

 

  13 (50) 
 

3.3 Elevhälsans arbete 
Begreppet elevhälsa lanserades i SoU 2000:19 (Utbildningsdepartementet, 2000b) som en 

benämning på ett nytt verksamhetsområde där skolhälsovård, elevvård samt specialpedagogiska 

insatser ska ingå. Begreppet elevhälsa antogs av regeringen i proposition 2001/02:14 

(Utbildningsdepartementet, 2001b) där regeringen skriver att elevvårdande verksamhet 

tillsammans med specialpedagogiska insatser och skolhälsovårdens verksamhet tillsammans ska 

utgöra ett gemensamt verksamhetsområde, en elevhälsa. 

 

Kompetenserna som professionerna i elevhälsan besitter kan komplettera varandra vilket i sin tur 

kan skapa nya möjligheter att möta eleven på och utveckla verksamheten utifrån det uppdrag 

som står i skollagen (Guvå, 2010). Om elevhälsan tillvaratar de olika professionernas kunskaper 

och perspektiv genom dialog och kommunikation leder det till en ökad kompetens att möta alla 

elever i skolan. Samverkan med andra berörda parter såväl inom kommun som inom landsting är 

också betydelsefullt för att tillgodose alla elevers behov (Hillman, 2010). En svårighet är dock 

att elevhälsans professioner kan uppleva samverkan som svår då de olika yrkesprofessionerna är 

rädda för att klampa in på någon annans revir. Detta beror på det inte finns några tydliga gränser 

mellan de olika professionernas funktioner och områden (Backlund, 2007). 

 

Elevhälsans inriktning har förändrats jämfört med tidigare skolhälsovård och elevvård. Arbetet 

ska idag vara förebyggande och hälsofrämjande. Det ska även vara inriktat mot individnivå såväl 

som grupp- och organisationsnivå för att skapa en god lärandemiljö för eleverna. Skolans uppgift 

är att se till att eleverna har en bra miljö för att utveckla sina kunskaper och sin personliga 

utveckling (Skolverket, 2011). I elevhälsans arbete ingår att delta i diskussioner och planering av 

arbetsformer på skolan, ge stöd och handledning till pedagoger, ha kontakt med föräldrar samt 

upprätta planer som förebygger mobbning osv. Utöver dessa arbetsuppgifter ska elevhälsans 

personal arbeta utredande, stödjande och behandlande av de elever som har svårigheter i skolan 

(Utbildningsdepartementet, 2000b). Detta innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer 

som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa. Utöver detta ska elevhälsan stödja elevernas 

utveckling mot målen i utbildningen samt i det individuellt riktade arbetet ha ett särskilt ansvar 

för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Ytterligare en aspekt på 

elevhälsans arbete är att lärande och hälsa påverkas av samma generella faktorer. Elevernas lust 

att lära är starkt kopplad till känslan av hälsa och välbefinnande och gynnas i stort av samma 

faktorer. Faktorer som trygghet, trivsel, upplevelser av sammanhang och helhet, delaktighet, 

inflytande, självkänsla samt möjlighet att få använda alla sinnen och utveckla kreativitet främjar 

hälsan, vilket även en god lärandemiljö gör (Skolverket, 2011). Ett av elevhälsans viktigaste 

uppdrag är alltså att skapa en stödjande miljö för elevens hälsa. För att göra detta kan elevhälsan 

ta stöd av KASAM–teorin, känslan av sammanhang, (förklaring av begreppet se s. 18), vilken 

kan appliceras på skolans miljö. Ett annat begrepp som har betydelse för elevhälsans arbete är 

empowerment.   Det har även skett en förskjutning från att fokusera på riskfaktor till att fokusera 

på friskfaktorer och en förskjutning från vuxenperspektiv till elevperspektiv i arbetet. Elevhälsan 

måste också vara lättillgänglig för eleverna samt vara en naturlig del av skolans verksamhet 

(Hillman, 2010).  
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Socialstyrelsen (2011) har efter uppdrag av regeringen, med hjälp av ett antal 

professionsföreträdare gjort en behovsinventering av elevhälsans arbete i syfte att identifiera 

utvecklings- och förbättringsområden. Professionsföreträdarna menar att samarbetet och 

ansvarsfördelningen inom elevhälsan och mellan elevhälsans professioner behöver struktureras 

och bli tydligare. Vad det gäller det hälsofrämjande och förebyggande arbetet som elevhälsan 

ska bedriva anser professionsföreträdarna att uppdraget måste förtydligas. Det gäller både hur det 

hälsofrämjande arbetet ska utformas och vilken roll de olika professionerna ska ha i arbetet. 

Professionsföreträdarna upplever att en stor del av elevhälsans arbete idag handlar om utredning 

och diagnostisering av elever i behov av särskilt stöd, medan det ofta saknas utrymme för att 

arbeta långsiktigt med hälsofrämjande insatser. 

 

3.4 Elevhälsans olika kompetenser 
En förutsättning för att kunna möta alla elevers behov samt att kunna identifiera och ta ansvar för 

att lämpliga åtgärder sätts in i skolsituationen är att skolan har kompetens för detta. Det är därför 

viktigt att det finns tillgång till en allsidig grundkompetens för att eleverna ska kunna få den 

professionella hjälp som de behöver. Mot bakgrund av den problembild som finns när det gäller 

elevers hälsa och ohälsa har regeringen bedömt att kommunen bör ha kompetens inom det 

omvårdande, medicinska, psykologiska och sociala arbetet samt inom det specialpedagogiska 

området, för att kunna arbeta med sociala, känslomässiga-, inlärnings- och neurologiskt 

betingade svårigheter hos eleverna (Utbildningsdepartementet, 2000). I skollagen regleras det att 

vissa kompetenser ska finnas i elevhälsan. Dessa är skolläkare, skolsköterska, psykolog och 

kurator. Det ska även finnas tillgång till personal som kan tillgodose behovet av 

specialpedagogiska insatser (Skollagen, 2010). De specialpedagogiska insatserna innebär att 

utifrån en helhetsbild av elevens situation kunna bedöma och planera hur eleven ska mötas i 

undervisningen (Skolverket, 2011). De olika yrkesgrupperna som tillhandahåller insatserna 

arbetar enskilt eller tillsammans i ett team på skolan. De olika yrkeskompetenserna har en delvis 

gemensam kunskap samtidigt som varje egen grupp har sin egen specifika yrkeskompetens, där 

de tillsammans ska forma en skola där varje elev tillförsäkras en bra och meningsfull skoltid 

(Utbildningsdepartementet, 2000b).  

 

3.5 Synen på elever i behov av särskilt stöd 
För att alla elever ska få en likvärdig utbildning förutsätter det att stöd ges till de elever som av 

olika skäl uppvisar svårigheter att nå målen för utbildningen. Alla elever i skolan behöver stöd 

för sin utveckling och sitt lärande. Stödet som eleven får bör utformas efter en analys av elevens 

behov, vilka kan växla över tid, beroende på ämne, bemötande och omgivning. Orsakerna till att 

eleven är i behov av särskilt stöd kan finnas hos eleven själv, i gruppen, elevens omgivning eller 

i skolans organisation(Utbildningsdepartementet, 2001b). 

 

När olika personer pratar om elever i behov av särskilt stöd är det möjligt att de lägger olika 

innebörd i begreppet. En konsekvens av detta blir att elever i behov av särskilt stöd betyder olika 

elever för olika personer (Lindström & Lindberg, 2006). Det finns ingen entydig definition av 

vilka eleverna i behov av särskilt stöd är. Vissa grupper har dock ett större behov än andra, dessa 

elever är elever med funktionsnedsättningar, inlärningssvårigheter, svårigheter av psykisk, 

social, emotionell eller språklig karaktär. Under senare år har även neurologiskt betingade 
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svårigheter fått stort utrymme i diskussionen om skolans stödinsatser, även dyslexi och läs- och 

skrivsvårigheter uppmärksammas på ett tydligare sätt (Utbildningsdepartementet, 2001b). 

 

Vid granskning av olika litteratur framgår hur vitt och svårgreppbart begreppet elever i behov av 

särskilt stöd är.  Skollagen, Utbildningsdepartementet samt Skolverket definierar elever i behov 

av särskilt stöd på följande sätt: 

 
… framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst  

ska uppnås… behov av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin  

skolsituation (Skollagen, 2010, 3kap 8§).  

 
barn med funktionsnedsättningar, inlärningssvårigheter, svårigheter av psykisk-, social, emotionell  

eller språklig karaktär likaså väl barn som är utagerande, aggressiva, tysta eller passiva, samt även 

barn med t.ex. damp, adhd, Aspergers syndrom och autism (Utbildningsdepartementet, 2001a, 

s.18).  

        

Alla elever är i behov av särskilt stöd i skolan, men vissa elever är i behov av och har rätt till mer 

stöd än andra. Att en elev har svårigheter i en viss miljö behöver inte betyda att eleven har 

svårigheter i en annan miljö. Skolpersonalens förmåga att anpassa miljön är avgörande för hur 

stort hinder svårigheterna kommer att utgöra för barnet (Skolverket, 2002, s.52).   

 

Ytterligare en möjlig aspekt på vilka elever som anses vara i behov av särskilt stöd hänger ihop 

med vad som anses vara normalt respektive avvikande i samhället. Normalitet är ett begrepp för 

uttalanden och handlingar som är önskvärda eller icke önskvärda, och utgör därför en anvisning 

för eleven hur den bör handla i olika situationer, (Thornberg, 2009). Varje samhälle skapar sina 

egna normer för vad som är normal eller friskt. Allt för stora avvikelser från normen betraktas 

som onormalt eller sjukt (Andersson, 2009). 

 

Det finns även olika perspektiv på vem det är som är bärare av svårigheten. Är utgångspunkten 

ett relationellt perspektiv ses elevens behov av särskilt stöd i relation till det som sker i den 

kontext individen befinner sig. Förändringar i den pedagogiska miljön kan både skapa 

svårigheter och underlätta för eleven. Detta för då med sig att det är lärandemiljön och kontexten 

som måste förändras. Det kategoriska perspektivet representerar ett motsatt synsätt och fokus 

ligger då på eleven (Persson, 2009). 

 

3.6 Forskning om elevhälsoarbete 
Hjörnes och Säljös (2008) studie bygger på en analys av det som sker då elevhälsoteamet träffas 

för att lyfta de elever som är i behov av särskilt stöd. Syftet med studien är att undersöka hur 

elevhälsoteamen arbetar för att förstå elevens situation, hur diskussioner förs kring detta och 

vilka åtgärder samtalen sedan resulterar i. Resultatet i studien påvisar att de olika professionerna 

i elevhälsoteamet individualiserar elevens problem och det är elevens beteende som utgör det 

reella problemet. Diagnoser används även som ett redskap för att förstå elevens svårighet och för 

att hitta lösningar för att gå vidare.  Kontexten, i vilken eleven befinner sig i, lyfts inte fram till 

diskussion eller som en förklaring till den svårighet eleven upplever och inte heller den 

pedagogiska miljön. Hårdras professionernas synsätt blir det enligt Hjörne och Säljös slutsats det 

förebyggande arbetet som elevhälsan ska bedriva mest en teoretisk tanke. Guvå (2009) 
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undersökte via fokusgrupper hur de professioner som ingår i elevhälsoteamet såg på begreppet 

elevhälsa. I denna studie kunde olika synsätt identifieras. I synsätten går en skiljelinje mellan ett 

salutogent och ett patogent perspektiv (förklaring av begreppet se s. 18), samt om arbetet ska 

vara generellt och riktat mot grupp- och skolnivå eller om det är riktade åtgärder mot 

individnivå. I studien framkommer en enighet av vikten att utgå från ett salutogent perspektiv i 

elevhälsans arbete, men i praktiken i arbetet med den enskilda eleven tar ofta det patogena 

synsättet överhand. Backlund (2007) syftar i sin avhandling till att beskriva och analysera hur det 

elevvårdande arbetets resurser och praktik organiseras. Det finns i avhandlingen ett särskilt fokus 

på de yrkeskategorier inom elevhälsan som inte utgörs av pedagoger och som kan tänkas vara ett 

komplement i det skolsociala arbetet. I avhandlingen kommer Backlund bl.a. fram till att det 

råder stora skillnader mellan skolors elevvårdande resurser, samt att eleverna riskerar att hamna 

mellan stolarna pga. oklarheter och olika syn i ansvarsfrågan. Resultatet pekar även mot att 

kuratorer och psykologer i viss mån används som utbytbara resurser bl.a. genom att de kopplas 

till elever i olika åldersgrupper på skolan.  

 

Ytterligare en undersökning som rör elevhälsans arbete belyser de gemensamma och kollektiva 

föreställningar som de olika professionerna i elevhälsan har om hur problem kring elever 

hanteras inom skolan och elevhälsan. Det framkom i studien att ett ärende kunde hanteras 

formellt eller informellt. Den formella hanteringen av ett ärende innebär att ett fall anmäls som 

ett ärende och diskuteras när elevhälsoteamets träffas. Medan en informell hantering innebär att 

läraren får råd och stöd hur den kan arbeta med eleven så att problemet aldrig behöver bli ett 

ärende hos elevhälsoteamet. I studien framkom även att de insatser som görs kan vara direkta 

eller indirekta. De direkta insatserna innebär att elevhälsans personal arbetar direkt med eleven, 

medan de indirekta insatserna innebär att läraren får handledning av representanter från 

elevhälsan hur den ska stödja eleven som är i behov av särskilt stöd (Einarsson 2011).  

 

Det finns även forskning kring hälsofrämjande arbete kopplat till skolans verksamhet, uppdrag 

och elevens framgång. Nilsson (2003) beskriver två olika sätt att se på hälsofrämjande arbete, 

som finns både inom forskning och även i den empirin hon grundar sin studie på. Ett sätt är att 

god hälsa för eleven leder till skolframgång, det andra synsättet är att skolframgång för eleven 

leder till hälsa. Beroende på vilket perspektiv som är utgångspunkt utformas det hälsofrämjande 

arbetet olika. Nilsson använder sig av begreppet att se på hälsa med pedagogiska glasögon. Detta 

innebär att se hur skolans utveckling och organisation kan främja elevens hälsa. Hälsofrämjande 

arbete blir då en del av utvecklingen av verksamheten dvs. skolutveckling. Cushman (2008) 

menar att det finns ett samband mellan elevens hälsa och skolframgång. Skolan kan ha en central 

roll för att främja elevens hälsa om det är en hälsofrämjande skola.  I en hälsofrämjande skola 

finns det en holistisk syn på elevens situation och hälsa ses utifrån ett vidare perspektiv. Hälsa 

innefattar då så väl fysisk välmående som mentalt och psykosocialt. Cushman pekar på ett antal 

faktorer som är viktiga för att detta arbete ska bli framgångsrikt. Att skolan präglas av en god 

psykosocialmiljö och där arbete med att eleverna ska skapa goda relationer till sina 

klasskamrater samt förebygga våld och mobbing står högt på skolans agenda. Ytterligare faktorer 

som framstår som betydelsefulla är elevens inflytande och möjlighet att påverka sin situation, 

samverkan mellan olika personalgrupper i skolan, samverkan mellan skola och föräldrar, men 

även med närsamhället. Skolhälsovården och den pedagogiska personalen bör se det 
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hälsofrämjande arbetet som ett gemensamt uppdrag och arbeta tillsammans för att främja elevens 

hälsa. 

 

En studie på Nya Zeeland som omfattar representanter från 1000 grundskolor visar att 

pedagogerna ser ett positivt samband mellan en hälsofrämjande skola och elevernas 

studieresultat. Främst menar de att elevens psykiska hälsa och den psykosociala miljön i skolan 

påverkar studieresultat. Även i denna studie lyfts ett antal faktorer fram som betydelsefulla för 

elevens hälsa och dessa är; samverkan med hemmet, tillgång till kurator och skolsköterska på 

skolorna, stödjande skolmiljö, ett aktivt arbete för att förhindra mobbing samt att det skapas 

möjlighet för eleven både att skapa och att behålla goda relationer till kamrater och personal. 

Studien visar vidare att skolorna istället för att arbeta hälsofrämjande sätter in åtgärder först då 

det uppstår problem för individen (Cushman m.fl. 2011). Enligt Anderson, m.fl. (2008) finns det 

ett samband mellan tillgång till elevhälsovård och kurator med elever och personalens upplevelse 

av skolans klimat som positiv. Studien pekar även mot att en förstärkt elevvård har en positiv 

inverkan på elevernas studieresultat, för att fastställa detta med säkerhet behövs studien följas 

upp med en longitudinell studie. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
Studien är inspirerad av Antonovskys teori om salutogens, men även systemteorin. I 

systemteorin har vi valt att använda oss av begreppen förändring av första och andra ordning 

samt slutna och öppna system. Antonovskys teori används för att få djupare förståelse kring 

respondenternas tolkningar av begreppen hälsofrämjande och förebyggande arbete. Systemteorin 

hjälper oss att få en djupare förståelse för respondenternas tankar kring hur det hälsofrämjande 

och förebyggande arbetet kan utformas. 

 

4.1 Teorin om salutogens 
Antonoskys teori om salutogens bygger på forskning kring de faktorer som främjar individens 

hälsa. Forskningen har sitt ursprung i ett intresse för de faktorer som gjorde att vissa individer 

överlevde koncentrationsläger under nazityskland och att de överlevde med framförallt sin 

psykiska hälsa i behåll. Forskningen tar sin utgångspunkt i de faktorer som främjar hälsa för 

individen så kallade friskfaktorer. Viktiga begrepp i anslutning till denna teori är ett salutogent 

perspektiv, ett patogent perspektiv samt känslan av sammanhang, KASAM (Antonovsky, 2005). 

 

Det salutogena perspektivet utgår från de faktorer som håller en människa vid god hälsa och 

genom att stärka dessa faktorer främjas individens hälsa.  Hälsa ses inte som ett absolut begrepp 

utan individen rör sig på en skala från ohälsa till hälsa. Istället för att lägga fokus på att 

förebygga ett sjukdomstillstånd eller en diagnos läggs fokus istället på de friskfaktorer som leder 

till hälsa för individen. Utgångspunkten i det salutogena perspektivet är den unika individen sett i 

sin kontext istället för att utgå från diagnosen. I arbetet med det salutogena perspektivet är ett 

intresseområde vilka faktorer det är som påverkar att en individ klara av att leva i en svår livssituation, 

medan någon annan inte gör det trots att förutsättningarna tillsynes är de samma (Antonovsky, 1979).    
 

Det patogena perspektivet söker förklaring till ohälsa eller sjukdom dvs. fokus ligger på 

riskfaktorer för individen. Intresset ligger sedan på hur den professionella kan behandla 

individens ohälsa, sjukdomstillstånd eller förhindra att tillståndet förvärras. Sjukdomen och 

diagnosen är det som lyfts fram i arbetet och individen hamnar i bakgrunden  

(Antonovsky, 2005).  

 

4.1.1. Känsla av sammanhang – KASAM 
Nära kopplat till det salutogena perspektivet är känslan av sammanhang, KASAM. I teorin om 

salutogenes lyfter Antonovsky (2005) fram ett antal centrala teman som stärker individen och 

dess hälsa. De tre teman som är centrala är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet handlar om att individen kan förstå den situation han eller hon befinner sig i och att 

framtiden är förutsägbar. Om något oväntat eller överraskande skulle inträffa kan individen ändå 

förstå det som händer. Hanterbarhet innebär att individen har de resurser till förfogande som 

situationen kräver. Resurser kan röra sig om individens egen kapacitet, socialt nätverk eller tilltro 

till en högre makt. Det finns även en tilltro till att utfallet av ansträngningen ska leda till ett 

tillfredsställande resultat och att det är mödan värt. Individen måste även se meningen med det 

som sker (Antonovsky, 2005). 
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4.2  Systemteori 
Systemteori är ett sätt att tänka kring omvärlden och systemtänkandet kan appliceras på många 

olika verksamhetsområden för att förstå det som händer inom den specifika organisationen. All 

mänsklig verksamhet kan förstås i egenskap av system (Checkland, 1981). En av grundtankarna i 

systemteori är att världen måste ses som helheter istället för delar, för att få förståelse för en del 

av systemet måste det finnas förståelse för helheten Ytterligare en bärande tanke är att för att 

förstå ett fenomen behövs ett kretsloppstänkande istället för ett linjärt tänkande. Ett system kan 

inte heller förstås utan att hänsyn tas till den kontext den befinner sig (Öqvist, 2003). 

 

4.2.1 Öppna och slutna system 
Öppna system samverkar med omgivande system dvs. de har en förmåga att utväxla information 

med omgivningen och konsekvensen av detta blir att det utvecklas till ett mer komplext system. 

Slutna system har då inte denna förmåga och detta leder till att systemets utveckling hämmas, då 

den inte får input från omgivande system eller själva ger output. Ett exempel på detta är en 

individ som tillhör en grupp med ett specifikt kulturellt intresse, vilka endast söker information 

som rör detta intresse och endast umgås i kretsar med likasinnade. Konsekvensen kan då bli att 

det inte tillförs någon information om t.ex. populärkultur och medlemmarna av den egna gruppen 

delar inte heller med sig någon information om sitt eget specifika intresse till andra. I 

förlängningen blir konsekvensen att gruppmedlemmarna endast kan förstå kultur utifrån det egna 

perspektivet (Öqvist, 2003). 

 

4.2.2 Förändring av första och andra ordning. 
Vid förändring av första ordning sker ändringar inom det redan befintliga systemet (Öqvist, 

2003) Detta innebär att samma metoder, samma tanke- och handlingsmönster används som 

tidigare (Ahrenfelt, 2001). Vid förändring av andra ordning sker en ändring av hela systemet 

(Öqvist, 2003). Invanda metoder, tankemönster och handlingsmönster ändras och detta leder till 

en förändring av systemet (Ahrenfelt, 2001). 
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5. Metod och genomförande 
I metodkapitlet beskrivs valet av metod, urval, genomförande, analysförfarande, studiens 

reliabilitet och validitet samt de etiska aspekterna. 

 

Studien syftar till att undersöka hur representanter från elevhälsa, skolledning samt förvaltning 

tolkar elevhälsans uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Avsikten med studien är 

att undersöka hur representanterna tolkat begreppen hälsofrämjande och förebyggande arbete 

samt hur elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete i syfte att stödja elevers 

utveckling mot utbildningens mål kan utformas. 

 

5.1 Val av metod 
Inför en studie eller ett forskningsprojekt finns det ett antal frågor forskaren behöver ta ställning 

till. Dessa frågor är varför, vad och hur. Frågorna rör studiens syfte, vilken förkunskap som krävs 

och vilken metod som ska användas för att besvara syfte och frågeställningar. Det går att göra en 

distinktion mellan kvantitativa och kvalitativa metoder. Ett sätt att förklara skillnaden mellan de 

båda är att kvantitativa metoder kvantifierar empirin medan kvalitativa metoder använder språket 

som ett verktyg för att nyanserat beskriva ett fenomen. Ett annat sätt att se på det är att 

kvantitativa metoder besvarar frågan ”hur mycket” och kvalitativa metoder svarar på frågan ”hur 

mycket av ett visst slag” (Kvale & Brinkman, 2009). Vi har valt att i studien utgå från en 

kvalitativ ansats då syftet med studien är att fånga en bestämd grupp av människors erfarenheter 

och syn på ett fenomen. Bryman (2002) menar om detta är studiens syfte så passar den 

kvalitativa forskningsmetoden bra. 

 

För att få svar på studiens frågeställningar användes den kvalitativa forskningsintervjun. Denna 

försöker se på omvärlden eller förstå ett fenomen utifrån de intervjuades livsvärldar (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Valet av kvalitativa forskningsintervjuer som metod i studien beror på att det 

är respondenternas förståelse och tankar studien har för avsikt att fånga. I den kvalitativa 

intervjun användes semistrukturerade frågor för att få svar på studiens frågeställningar. Vid 

denna form av intervjuer utgår forskaren enligt Bryman (2002) från en förhållandevis bestämd 

ordning i en intervjuguide. Det går att hoppa bland frågorna, även om ordningen i stort sätt ändå 

följs. Respondenten har ändå en stor möjlighet att utforma sina svar på sitt sätt och följdfrågor 

används för att ge denne möjlighet till att ytterligare utveckla sina svar (Bryman, 2002). Att valet 

föll på en semistrukturerad intervju beror på att vi ville ha frågeguiden som stöd vid 

intervjutillfället. Samtidigt skapades det möjlighet till flexibilitet i intervjusituation beroende på 

respondentens svar och utrymme gavs även för respondentens tankar.  

 

5.2 Urval 
Vid kvalitativa intervjuer används ofta ett målinriktat urval och valet av respondenter är då 

relaterat till studiens syfte och frågeställning (Bryman, 2011). En fråga vi ställdes inför vid 

urvalsförfarandet var hur många respondenter som var lämpligt för studien. Enligt Kvale & 

Brinkmann (2009) är det vanligt att en intervjustudie innehåller 5-25 intervjuer. Det som styr 

antalet respondenter är helt enkelt, ”intervjua så många personer som behövs för att ta reda på 
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vad du behöver veta” (Kvale & Brinkmann, 2009, s.129). Ytterligare en faktor som påverkar 

antalet respondenter är tillgången till tid respektive resurser. 

 

Till studien valdes tre respondenter ur elevhälsa samt en respondent vardera från skolledning och 

förvaltning. De tre respondenterna från elevhälsan skulle representera de tre tidigare 

verksamhetsspåren skolhälsovård, elevvård och specialpedagogisk verksamhet, detta för att få 

tillgång till de olika respondenternas erfarenheter. Skolledningen valdes för att den har det 

övergripande verksamhetsansvaret och respondenten från förvaltningen för att den har en 

helhetsbild av elevhälsans verksamhet i kommunen. Valet av antalet respondenter grundar sig på 

en önskan att ha en spridning på kompetenserna som arbetar i elevhälsan och i anknytning till 

elevhälsan. Tillgången till tid för studien begränsade även antalet intervjuer vi hade möjlighet att 

genomföra. Studien genomfördes i en kommun i södra Sverige där vi inte hade några personliga 

kopplingar till respondenterna.  

 

5.3 Genomförande 
I detta stycke beskrivs angreppssättet då intervjuguiden formulerades och även hur 

genomförandet av intervjustudien gick till.  
 

5.3.1Tillvägagångssätt 
Det finns ett antal steg som är viktiga att ta hänsyn till då en intervjustudie planeras. Dessa är 

tematisering, planering av intervjun, genomförande av intervjun, utskrift, analys och verifiering 

(Kvale & Brinkman, 2009). Tillvägagångssättet då empirin samlades in till studien kan beskrivas 

i tre steg. I steg ett ringde vi de tilltänkta respondenterna för att presentera studien och att höra 

om de var intresserade av att delta. Vid telefonsamtalet bestämdes tid för intervju med de 

respondenter som ville vara med i studien. Missivbrevet (bilaga 2) skickades därefter till dessa 

respondenter.  I steg två genomfördes insamlingen av empiri, genom intervjuer. Varje intervju 

tog mellan 30 och 50 minuter och ägde rum på respondenternas arbetsplatser, där vi fick sitta 

ostört. Vid samtliga intervjuer var vi båda närvarande och båda ställde därmed frågor. 

Bandupptagning användes vid alla intervjuer med respondentens muntliga medgivande och till 

hjälp vid intervjuerna fanns en intervjuguide. Steg tre i tillvägagångssätt bestod av bearbetning 

av empirin som framkommit. Intervjuerna spelades in och transkriberades, för att därefter 

tematiseras.  

 
5.3.2 Intervjuguide  
Intervjuguiden kan beskrivas som ett manus för intervjun och hur strikt intervjuaren följer detta 

manus beror på val av metod. Det finns två dimensioner att ta hänsyn till då intervjuguiden 

skapas dels en tematisk dimension dels en dynamisk dimension. Den tematiska dimensionen rör 

på vilket sätt intervjuguiden knyter an till det kunskapsområde som studien behandlar. Den 

dynamiska dimensionen handlar hur vida frågorna kan skapa en god intervjuinteraktion (Kvale 

& Brinkmann 2009). Inför intervjuerna gjordes en intervjuguide (bilaga 1) att ha som stöd vid 

intervjutillfällena, frågorna i intervjuguiden utformades utifrån syftet och frågeställningarna 

Målet med utformningen av intervjuguidens frågor var att få den intervjuade att ge så 

uttömmande svar som möjligt, och samtidigt ge utrymme för följdfrågor. Vid skapandet av 
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intervjuguiden försökte vi hålla oss kritiska till arbetet genom att granska frågorna så att de inte 

uppfattas som ledande, men även att respondenten inte skulle känna sig hotade av sättet vi 

formulerat frågorna på.  

 

5.4 Analysförfarande 

I en kvalitativ studie blir det mycket datamaterial att analysera, i och med att det bygger på 

beskrivningar i form av t.ex. intervjuer (Bryman, 2002). Datamaterialet från intervjun ska först 

transkriberas i sin helhet för att sedan bearbetas och eftersom det ofta är mycket text kan detta 

både vara tids- och arbetskrävande. Bearbetningen av materialet underlättas genom att mönster 

eller kategorier hittas i materialet, som sedan kan ligga till grund för hur materialet redovisas. 

(Patel & Davidsson, 1994). Då empirin analyserades var den inledande fasen att transkribera 

intervjuerna och därefter valdes de delar av empirin ut som hade relevans för studiens syfte och 

frågställningar. Nästa steg var att hitta mönster och teman i materialet genom att läsa det vid 

upprepade tillfällen, därefter sortera materialet utifrån kategorier.   

 

5.5 Reliabilitet och validitet 
Vid en undersökning måste forskaren veta om hon undersökt det som var avsett att undersöka 

dvs. att undersökningen har god validitet. Forskaren måste även veta att undersökningen gjorts 

på ett tillförlitligt sätt, dvs. att undersökningen har god reliabilitet (Patel & Davidsson, 1994). Ett 

sätt för forskare att hantera kraven på reliabilitet och validitet är att inta ett kritiskt 

förhållningssätt till det egna arbetet genom hela processen och detta är av stor vikt för att 

försäkra sig om att studien håller en hög kvalitet (Kvale, Brinkmann, 2009). Genom arbetets 

gång har vi varit måna om att förhålla oss kritiska till det egna arbetet både genom egen 

reflektion och gemensamma diskussioner som rör studiens genomförande och resultat.  

 

Att skapa tillförlitlighet i forskningen innebär att studien utförts i enlighet med de regler som 

finns samt att resultaten rapporteras till respondenterna för att dessa ska bekräfta att forskaren 

uppfattat verkligheten på det sätt som respondenten menat (Kvale & Brinkmann, 2009, Bryman, 

2002). Utifrån detta är det av stor vikt att få bekräftat från respondenterna att vi tolkat det de sa i 

intervjuerna på ett korrekt sätt. Efter att varje enskild intervju transkriberas och tematiserats 

skickades det material som vi avsåg att använda till den berörda respondenten för att verifiera att 

materialet har uppfattas på rätt sätt.  

 

5.6 Forskningsetiskt förhållningssätt 
Vetenskapsrådet lyfter fram följande etiska principer som viktiga inom humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning. 

 

Informationskravet 

Vad det gäller informationskravet ska forskaren informera de berörda deltagarna om studien 

syfte samt vad deras uppgifter kommer att användas till i studien. Deltagarna ska även 

informeras om att deras deltagande är frivilligt samt att de har rätt att avbryta sin medverkan i 

studien när som helst (Vetenskapsrådet, 2002).  
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Samtyckeskravet 

Deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan i studien, hur 

länge och på vilka grunder de ska delta i studien. Forskaren har i uppgift att inhämta 

uppgiftslämnarens och uppgiftsdeltagarens samtycke.  Deltagarna ska kunna avbryta sin 

medverkan i studien utan att det medför påtryckningar eller påverkan från forskaren eller några 

negativa konsekvenser för dem (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Konfidentialitetskravet 

Deltagare i en undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet, deltagarna ska avidentifieras 

på ett sådant sätt så att inga deltagare ska kunna identifieras. Personuppgifter kring deltagarna 

ska förvaras på ett sådant sätt att inga utomstående ska kunna ta del av dem (Vetenskapsrådet, 

2002). 

 

Nyttjandekravet 

De insamlade uppgifterna till undersökningen får endast användas för forskningens ändamål. 

Uppgifterna får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

I arbetet med studien följs vetenskapsrådets forskningsetiska principer och i missivbrevet 

informerades respondenterna om dessa. Vid urvalet togs hänsyn till att respondentera inte skulle 

kunna identifieras i studien. Första tanken var att genomföra intervjuerna i ett elevhälsoteam, på 

en skola. Eftersom vi då inte skulle kunde garantera respondenterna anonymitet valdes 

respondenter från olika elevhälsoteam och från olika skolor i kommunen. För att garantera 

respondenternas anonymitet i studien valde vi att inte ange vilken av respondenterna som sagt 

vad.  
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6. Resultat  
Resultatet inleds med en redovisning av X-kommunens elevhälsorganisation för att få en 

förförståelse av hur denna är uppbyggd. Resultatet presenteras utifrån olika temaområden som 

visade sig vara centrala med utgångspunkt i syftet och frågställningarna. De olika teman som har 

framkommit presenteras under olika rubriker utifrån frågeställningarna. Begreppen 

hälsofrämjande och förebyggande redovisas under varsin rubrik medan respondenternas tankar 

kring utformandet av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet redovisas under en 

gemensam rubrik.  

 

6.1 Elevhälsans organisation i X-kommun 
Utifrån X-kommunens hemsida och respondenterna utsagor om elevhälsans organisation ges en 

samlad bild av hur X-kommunens elevhälsoorganisation är organiserad. Respondenterna 

beskriver att de kompetenser som kontinuerligt finns tillgängliga i elevhälsan består av 

skolledare, skolsköterska, kurator och specialpedagoger/ speciallärare. På varje utbildningsenhet 

finns en specialpedagog och en skolsköterska placerad. Sedan höstterminen 2011 finns åtta 

kuratorer anställda i kommunen som servar ett antal enheter var i kommunen. Skolledaren 

beskrivs ha ett övergripande och ledande ansvar (Respondenterna). Utöver dessa kompetenser 

finns det möjlighet för utbildningsenheterna att få extra stöd av elevhälsans specialistfunktioner 

som är centralt placerade i kommunen, bestående av psykologer och specialpedagoger med 

särskilda fördjupningsområden (X-kommunens hemsida). Skolläkaren är på 

utbildningsenheterna någon gång per termin, psykologerna är centralt placerade och anlitas av 

enheterna vid olika ärende behov (Respondenterna).   

 

6.2 Begreppet hälsofrämjande arbete 
Respondenternas tolkning av begreppet hälsofrämjande sorterades och kategoriserades för att 

redovisas utifrån tre olika kategorier.  

 

6.2.1 Elevens mående psykiskt och fysiskt 
Ett synsätt som samtliga respondenter beskriver är att det hälsofrämjande arbetet är nära 

sammanlänkat med elevens välmående, såväl fysiskt som psykiskt. Det hälsofrämjande arbetet 

har som mål att öka elevens välmående.  Det som skiljer respondenterna åt är att de lägger fokus 

på olika områden i anknytning till elevens välmående. 

 

Ett sätt som det hälsofrämjande arbetet kan gestalta sig på är att det skapas förutsättningar för 

eleven att leva ett hälsosamt liv. Detta arbete involverar att undervisa såväl elever som föräldrar 

om vikten att äta rätt, tillräckligt med sömn och rörelse. En annan del av detta arbeta är att det 

skapas möjlighet för eleven till rörelse och goda matvanor under skoltiden.  

 
För mig är hälsofrämjande allt som har med mat och rörelse att göra, att eleven ska må bra 

fysiskt och psykiskt. När vi kommer in på det fysiska försöker vi ha utökad timplan i idrott 

Vi har extra rörelse och alla klasser går till skogen minst en dag per vecka. Vi har extra 

simning för att vi har väldigt dålig måluppfyllelse på simning i vårt område. Vi tänker på 

maten i skolan och vi har förbjudit godis och sådant i skolan. 
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En annan aspekt som lyfts fram när det gäller ett hälsofrämjande arbete är att det till mångt och 

mycket handlar om att skapa och behålla goda relationer i skolan. Det kan då innebära att lärare 

och elever får möjlighet att lära känna varandra inför stadieövergångar. Relationsskapandet i ett 

hälsofrämjande perspektiv kan även handla om att arbeta med samarbetsövningar i grupper eller 

klasser, vilket blir ett sätt för eleverna att komma närmare varandra och skapa relationer. En del i 

detta är att de personer som arbetar inom elevhälsan t.ex. skolkuratorn är tillgängliga och synliga 

i verksamheten och på så sätt blir ett känt ansikte för samtliga elever. 

 
Hälsofrämjande tycker jag är att eleverna kommer närmare varandra, relationsskapande. 

 

Hälsofrämjande arbete kan även vara att skapa en trygg miljö för eleverna i skolan såväl fysiskt 

som psykosocialt. Det räcker inte att skapa möjlighet för hälsosamma levnadsvanor, skolan 

måste samtidigt ha en sådan miljö att eleverna känner trygghet och trivsel. 

 
Det är ju både hela den här fysiska biten att man mår bra kroppsligt, men det är ju också 

hela den psykiska biten. Detta måste stämma överens. Eleven måste må bra i magen, ha mat, 

känna sig trygg och röra på sig. Det är ju allting som inryms i det tycker jag personligen och 

det är två olika delar att jobba med. Vi försöker jobba mycket med det i skolan, med 

trygghetsbiten. Sedan försöker vi få med oss föräldrarna, när det gäller mat och sömn och 

allt detta  

 
Att eleven ska må bra, för att den ska kunna lära sig så måste eleven vara trygg här i skolan. 

 

Det hälsofrämjande arbetet handlar även om att skapa möjligheter för eleven att lyckas i 

skolarbetet. De måste få möjlighet att utveckla och behålla en god självkänsla under sin 

skolgång. Det är viktigt att eleven inte ser sig själv som annorlunda eller sämre än sina kamrater 

och om eleven börjar göra det är det oerhört svårt att vända den spiralen.  

 
Det absolut viktigaste är att du får känna att du kan när du kommer till skolan, att du lär 

precis som alla andra. Det är just den här insikten, självinsikten, om att jag kan och jag 

duger. 

 

Ytterligare ett perspektiv framkommer i empirin och där ligger fokus inte på innebörden av 

begreppet hälsa. Respondenten resonerar istället utifrån innebörden i ordet främjande även om 

det fortfarande rör elevens fysiska och psykiska välmående. Hälsofrämjande arbetet betyder då 

att främja hälsan och utgå från friskfaktorer. Ett förebyggande arbete är då att mota ohälsa utifrån 

riskfaktorer. 

 

6.2.2 Helhet 
Att elevens situation ses utifrån ett helhetsperspektiv och att hälsa och lärande är 

sammanlänkande lyfts fram som centralt i begreppet hälsofrämjande arbete. En av 

respondenterna menar att hälsa och lärande måste ses som jämbördiga och att de både är av lika 

stor betydelse för elevens lärande. Tidigare har det enligt respondenten inte alltid sett ut så i 

verksamheten men skollagen beskriver att elevens mående har samma dignitet som dess lärande. 
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… att barns mående får samma dignitet som att man ska lära sig, kunskapssidan, för de 

hänger ihop  

 

Helhetssyn kan även vara att se till hela elevens situation för att stärka och främja det som är 

positivt för eleven i samtliga delar. I begreppet hela elevens situation lägger respondenten 

närmiljö, familj, relationer, livsvanor och kost. I helheten kring eleven är det viktigt att se till hur 

eleven har det i hemmet samt hur skolan samarbetar med hemmet. 

                                                                

Ett annat synsätt som två av respondenterna framhäver är att för att eleven ska kunna lära sig i 

skolan måste de må bra så väl fysiskt som psykiskt, men också känna sig trygga. Elevens 

välmående skapar bättre förutsättning och främjar elevens lärande.  

 
Att se på hela elevens situation är viktig. Ett barn som mår bra har också betydligt lättare för 

att lära. 

 

Helhetsperspektivet handlar inte enbart om att se till hela elevens situation men också hur 

begreppen hälsa och lärande står i relation till varandra. Ett synsätt som kommer fram i 

intervjuerna är att elevens välmående främjar elevens lärande. En av respondenterna menar 

däremot om skolan fokuserar på elevens lärande och skapa möjlighet för dem att nå framgång, så 

främjas också elevens hälsa. En av respondenterna menar att skolan är grundläggande för 

elevens framtida hälsa, men för att eleverna ska kunna nå målen måste de känna sig trygga. 

Genom att skapa trygghet för eleverna i skolan når de målen och detta leder till ökad hälsa för 

eleven längre fram i livet. 

 
Vi pratar väldigt mycket om att skolan är grundläggande för hälsa fram över och för att 

barnen ska kunna nå målen måste de må bra. Detta hänger på något sätt ihop. Skolan måste 

vara så bra som möjligt och trygg för eleverna. Att en skola ska vara så bra som möjligt 

trygg på det sättet för åter igen. 

 

6.2.3 Ett tvärprofessionellt arbete 

Hälsofrämjande arbete som begrepp kan även ses ur ett samverkansperspektiv. Samarbete med 

föräldrarna lyfts fram som en mycket viktig del av det hälsofrämjande arbetet. Genom ett gott 

samarbete och goda relationer till föräldrarna finns det större möjlighet att arbetet bli 

framgångsrikt. En annan viktig aspekt av detta samarbete är att eleverna ser att skolan och 

hemmet arbetar tillsammans.  

 
… jag tror att där man ser bäst resultat är när man har ett nära samarbete med föräldrarna. 

Då ser man att barnet har störst chans att lyckas i skolan och må bra. Det är i ett nära 

samarbete, när man tycker att man möts. Det är oerhört viktigt för barnet att veta skola och 

föräldrar samarbeta. Det är nog det viktigaste. 

 

Enligt flertalet av respondenterna är det hälsofrämjande arbetet nära sammankopplat med 

samverkan med de olika professionerna i elevhälsan. Samverkan med rektor och föräldrar anses 

också som viktig.  

 
Men det här med samverkan är viktigt mellan olika professioner är viktigt. Just att vi 

tillsammans kan se eleven ur ett helhetsperspektiv och ur alla möjliga olika håll. 
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Ytterligare ett synsätt på elevhälsans hälsofrämjande arbete är att det bör ske på ett mer 

övergripande plan. Personalen inte ska arbeta direkt med eleven utan istället på 

organisationsnivå. 

 

6.3 Begreppet förebyggande arbete 
Respondenternas tankar kring begreppet förebyggande arbete presenteras i tre olika kategorier. 

Dessa är tidiga insatser, riskfaktorer, stärka individen och gruppen.   

 

6.3.1 Riskfaktorer  
Samtliga respondenter menar att det förebyggande arbetet är kopplat till identifierade svårigheter 

eller riskfaktorer för eleven. En del av det förebyggande arbete blir då att identifiera de 

riskfaktorer som finns både för individen och för olika grupper i skolan. Nästa steg blir sedan att 

arbeta förebyggande utifrån dessa. 

 
Men att också upptäcka riskfaktorerna som finns och på något sätt försöka att eliminera 

dem. 

 

Arbetet kan även enligt en av respondenterna innebära att identifiera riskgrupper som löper 

större risk att hamna i en svårighet eller ta till sig ett skadligt beteende. Arbetet blir då riktat till 

dessa individer istället för att rikta det till samtliga elever på skolan. 

 
Det jag tänker om det förebyggande arbetet är t.ex. att man riktar sig mot särskilda 

riskgrupper.  

 

Förebyggande arbete beskrivs även i en av intervjuerna som det motsatta till hälsofrämjande 

arbete. Istället för att främja elevens hälsa är syftet med arbetet att mota ohälsa. En av 

respondenterna menar även att arbetet kan vara riktat mot föräldrar i frågor som har identifierats 

som hinder för elevernas lärande. Det kan då röra sig om vikten av frukost och sömn. 

 
För att förebygga försöker vi få in något på föräldramötena som rör hälsa. Det handlar 

mycket om mat och sömn eftersom vi har trötta barn och det påverkar deras möjligheter att 

nå målen.  

 

6.3.2 Tidiga insatser 
I intervjumaterialet framkommer en samstämmighet från respondenterna kring vikten av tidiga 

förebyggande insatser. De tidiga insatserna som respondenterna gestaltar handlar om att 

uppmärksamma elevens behov, bemöta elevens behov samt sätta in åtgärder för att eleven ska 

lyckas i skolan.  

 

I resultatet går att skönja två olika inriktningar då det gäller tidiga insatser. Den ena inriktningen 

representeras av mer generella ordalag, som att sätta in insatser till eleven tidigt och att som 

pedagog ligga steget före.  
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Det innebär att man ska försöka sätta in insatser väldigt tidigt. Och det här ser vi ju. Att barn 

går i skolan och man sätter in åtgärder alldeles för sent.  

 

 … vi ska hela tiden ligga steget före och vi ska avgöra vad barnet behöver. Det är ju att 

jämna vägen hela tiden. 

 

Medan den andra inriktningen rör tidiga insatser ur ett psykosocialt perspektiv där föräldrar 

involveras i arbetet. 

 
Sedan tänker jag också på ”Föräldrar förebygger” och då vänder man sig till föräldrar i min 

del i årskurs 6 även om de då är så pass små som tolv år. Men just arbeta förebyggande på 

så sätt att just prata om användningen av alkohol och droger.   

 

6.3.3 Stärka individen och gruppen 
Att stärka både personalen och eleverna är tankar som respondenterna lyfter fram när det gäller 

det förebyggande arbetet. Tankar som framkommer från en av respondenterna är vikten av att 

medvetet arbeta med samsyn och hitta strukturer för personalen i skolarbetet. Att stärka 

personalen i sina roller genom att samtala om tex. värdegrundsfrågor och att börja ”prata 

likadant” är något som synliggörs av en av respondenterna som en del i arbetet som kan ge 

eleverna en god psykosocial miljö.  

 
Vi var tvungna att hitta tillfällen där vi kunde sätta oss ner med personalen och börja prata 

”likadant”, vi var tvungna att hitta strategier eftersom man såg så olika på detta. 

 

Att stärka eleven både på individ- och gruppnivå utifrån både det som fungerar väl men även 

utifrån det som är problembaserat är ett annat perspektiv som åskådliggörs av en av 

respondenterna. 
 

Gruppen i princip, stärka gruppen och lika så har det varit att stärka individen. Och andra 

sidan kan vi prata om det som inte fungerar bra också. 

 

6.4 Utformning av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet 
Vi kommer att redovisa resultat som rör respondenternas tankar kring hur det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet kan utformas under en gemensam rubrik. Då respondenterna beskriver 

hur arbetet kan utformas handlar det både om att behålla de delar av arbetet som fungerar bra i 

dagsläget och att vidareutveckla vissa delar. 

 

6.4.1 Att arbeta tillsammans 
En framgångsfaktor för elevhälsans arbete är att de olika professionerna som ingår i elevhälsan 

arbetar tillsammans för att ge eleverna stöd i sin utveckling och sitt lärande menar flertalet av 

respondenterna. Eftersom en viktig faktor i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är att se 

en helhet i elevernas situation och skolgång behöver elevhälsans arbete utformas så att detta 

samarbete blir möjligt. Att se en helhet i elevhälsans organisation och att alla professioner i 

elevhälsan är involverade i eleven är viktigt för att kunna ta stora kliv framåt anser en 

respondent.  
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Jag tänker utifrån organisationsnivån just att alla professioner är involverade på det här 

sättet är det ett stort kliv framåt. För då vi pratar om att ett barn eller en elev är det inte bara 

pedagogiskt utan det är så många bitar.  

 

En respondent menar även att det är viktigt att personerna i elevhälsan har en samsyn, arbetar 

mot samma mål och vill åt samma håll, men också har kunskap om de olika professionernas 

kompetenser och arbetsbeskrivningar. Detta för att kunna utnyttja den kunskap som finns i 

gruppen fullt ut.  En annan tanke som kommer till uttryck är vikten av att elevhälsan är en väl 

fungerande grupp som har ett bra samarbete. Ett gott samarbete och goda relationer mellan 

personalen påverkar eleverna positivt menar en annan respondent detta kan på sikt främja 

elevernas hälsa.  

 
Jag tror att ett samarbete och goda relationer bland personal. Det speglar ju även eleverna…  

 

En annan åsikt som kommer fram är att elevhälsan har väldigt lite samverkan förutom då de har 

sina möten och att samverkan utöver detta skulle vara en fördel. Eftersom kuratorn träder in som 

en ny profession på skolorna i och med den nya skollagen är det viktigt att finna former för 

samverkan mellan kuratorn och de övriga professionerna i elevhälsan enligt två av 

respondenterna. 

 

I materialet synliggörs olika tankar angående hur samverkan mellan de olika professionerna kan 

utformas. Det kan vara konsultation eller handledning utifrån en specifik kompetens och det kan 

vara att tillsammans försöka se på en elevs situation ur olika perspektiv. Att det finns möjlighet 

till handledning ses som ett viktigt verktyg för att möta elevers olika behov på ett 

tillfredsställande sätt. 

 
Att kunna ha kontakt med en psykolog som kan sitta med i samtal kring eleverna. Det tror 

jag gör att man inte behöver skicka in till en utredning utan man får handledning och hjälp 

mycket tidigare… Och de kanske inte ens behöver få en diagnos. 

 

Samverkan kan också ske genom att t.ex. specialpedagogen och kuratorn eller skolsköterskan 

arbeta tillsammans i klasser eller grupper utifrån ett tema eller ett material som t.ex. ANT eller 

Stegvis. 
 

Det framkommer även tankar kring att samarbetet kan involvera andra aktörer än de som tillhör 

den egna elevhälsoorganisationen. Att ta hjälpa av andra professioner utanför den egna 

elevhälsan samt titta på hur andra elevhälsoteam arbetar anser en respondenten är av stor vikt för 

att se det egna arbetet på ett nytt sätt. Att skapa nätverk för att arbeta för en bättre förskola, skola 

och fritid för samtliga elever beskriver en annan av respondenterna som ett arbetssätt som 

används ute i verksamheten. Representanter från förskolan, skolan, elevhälsan, BVC, 

familjecentralen och andra berörda aktörer arbetar då tillsammans med fokus på barnens 

situation utifrån såväl skola, fritid som närmiljö.  
                     

Flertalet av respondenterna behandlar den samverkan som sker mellan professionerna inom 

elevhälsan. Det lyfts även tankar om att det finns andra forum för samverkan än den som sker 
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inom elevhälsan. En av respondenterna menar att då elevhälsan möts handlar det framför allt om 

att besluta vem det är som har huvudansvaret för ett elevärende. Istället så sker samverkan ute i 

verksamheten tillsammans med arbetslag och pedagoger. Det kan då vara att skolans olika 

professioner möts i tvärgrupper eller arbetslaget för att diskutera skolans värdegrund, bemötande 

eller förhållningssätt för att tillsammans skapa en god psykosocialmiljö på skolan.  

 
Vi har suttit ner varannan vecka i grupper, tvärgrupper, hela personalgruppen, arbetslag och 

pratat om värdegrund.  Vi har pratat om att alla barn är allas ansvar och hur vi kan hjälpas 

åt. Vi vill försöka förebygga och finnas till där innan. Att man står på samma grund ger 

resultat. 

 

Respondenten menar vidare att det skulle vara värdefullt om elevhälsans personal kunde gå in 

och arbeta tillsammans med lärarna i elevgruppen, men att i dagsläget inte finns möjlighet till 

detta. Samarbete mellan pedagoger och elevhälsans personal är idag oftast i form av handledning 

kring upprättande av åtgärdsprogram eller hur arbetet kan vara organiserat i klassrummet för att 

möta en elev i behov av särskilt stöd. 

 

6.4.2 Att skapa förutsättningar för samverkan 

Eftersom samverkan ses som en viktig förutsättning för att kunna utforma det hälsofrämjande 

och förebyggande arbetet på ett framgångsrikt sätt ställer det krav på organisatoriska 

förändringar enligt samtliga respondenter. Organisatoriska förändringar leder till utveckling av 

elevhälsans hälsofrämjande arbete och det krävs en organisation som skapar förutsättningar för 

att arbeta hälsofrämjande. En viktig del av detta är tillgång till samtliga kompetenser ute på 

skolorna och att det finns möjlighet för dem att mötas i vardagsarbetet. 

 
För att kunna jobba hälsofrämjande och förebyggande måste du ha en organisation som 

skapar förutsättningar för det. Annars kan man ha hur många önskningar och tankar och 

visioner i världen, men det hjälper inte om man inte får till de här mötena. 

 

En av respondenterna poängterar att det är av vikt att hitta väl fungerande mötesformer för att 

möjliggöra att eleven får del av elevhälsans samlade kompetens. Alla professioner ska vara 

kallade till mötena och det ska finnas förutsättningar i organisationen för alla att delta. Risken 

blir annars att det är framför allt lärare och specialpedagoger som möts kring ett ärende istället 

för att samtliga professioner samtalar tillsammans. 

 
Om man nu tittar på förskolor och skolor, så måste man se vikten av att få ihop det här 

gänget helt enkelt. Att ha elevhälsoteam och ha med alla parterna och att man börjar 

diskutera de barn som behöver stöd och hjälp tillsammans. Vad kan skolsköterskan göra, 

vad kan läkaren göra så att det inte blir så att vi sitter och pratar och sen går vi till 

skolsköterskan och talar om ungefär, utan att alla är med och har sina åsikter och tankar. 
När du har dina möten så ska ju de här personerna vara kallade till mötet. Och när man då 

diskuterar enskilda barn ska de vara med.  

 

Om elevhälsan har ett nära samarbete med tätare träffar i elevhälsoteamet samt ”små möten” 

mellan elevhälsoteamets träffar minskar risken för att några elever hamnar mellan stolarna är 

ytterligare en tanke som framkommer från en av respondenterna.  
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6.4.3 Förändring av synsätt 
Begreppet helhetssyn är återkommande genom samtliga intervjuer och från att tidigare ofta har 

fokuserat på någon eller ett par delar av elevens situation behöver den istället ses utifrån ett 

helhetsperspektiv. Pedagogernas och arbetslagens situation kan även vara en del av denna 

helhetssyn. 

 
… jag tror att det är viktigt, det är ju så mycket som påverkar. Att lärarna känner sig trygga, 

att arbetslagen känner sig trygga, det är en spiral av händelser. Om lärarna är trygga blir 

barnen trygga och klarar av skolan. 

 

En annan tankevända som enligt en av respondenterna är betydelsefull är att det sker en 

förskjutning mot större fokus på skolans kunskapsmål. Då eleverna känner att de lär sig blir det 

en positiv förstärkning och detta i sin tur leder till en positiv spiral som påverkar elevens 

situation i skolan.  

 
Det är att fortsätta med detta arbete och visa på det som är positivt och att måluppfyllelsen 

blir bättre. Barnen mår bättre och barnen känner sig tryggare. Ju mer barnen vet desto lättare 

blir det och ju mindre konflikter blir det. Så det är hela tiden att försöka utveckla denna 

spiral till något positivt.  

 

Elevhälsans uppdrag att arbete hälsofrämjande och förebyggande innebär större förändring än att 

det ska finnas tillgång till samtliga kompetenser i elevhälsan och skapa möjlighet för dessa att 

träffas menar en av respondenterna. Istället handlar det om ett förändringsarbete som kräver ett 

nytt synsätt när det gäller elevhälsans arbete i praktiken. Om de olika funktionerna inom 

elevhälsan samverkar på ett annat sätt än de gör idag kan de ha en mer betydande roll i alla 

elevers utveckling mot målen. För att möjliggöra detta krävs det att de olika professionerna inom 

elevhälsan vågar släppa sina gamla roller och släppa in de andra professionerna i det egna 

arbetet. 

 
För det har ju varit så av tradition att skolsköterskan har jobbat för sig och specialpedagogen 

för sig och kuratorn för sig och det här, arbetet sker inte över en natt, det här måste få ta tid.  

 

Jag tror att elevhälsan kan ha en mycket större roll än vi anar om vi får ihop de här olika 

funktionerna på ett annat sätt. 

 

Två av respondenterna menar att då en elev riskerar eller hamnar i svårigheter fokuserar skolan 

och elevhälsan ofta på att finna orsaken till svårigheten hos eleven. Elevhälsan måste i sitt arbete 

våga granska hur förutsättningar ser ut för elevens lärande och utveckling i skolmiljön. Det blir 

då av vikt att analysera undervisning, arbetssätt, bemötande och gruppkonstellationer.  
 

Och man kan väl säga att min erfarenhet är ju att vi hela tiden har pratat utifrån ett 

individrelaterat problem. Det är fel på barnet och det är barnet som måste ändra sig eller skärpa 

sig och det där har vi ju pratat om i decennier. Vi måste våga titta mer på hur det ser ut runt i 

kring eleven. Att våga titta på hur jobbar vi, hur läraren undervisar, hur miljön ser ut och hur ser 

gruppen av barn ut. 
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6.4.4 Ledarskap 
Rektorns roll i arbetet diskuteras i intervjuerna och olika syn på detta lyfts fram. Ett synsätt är att 

rektorn bör inta rollen som förändringsagent och denna roll är viktig. Skolledningen måste i sitt 

arbete och i sitt förhållningssätt visa att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är ett 

prioriterat område och gå i spetsen när det gäller att skapa organisatoriska förutsättningar och i 

värdegrundsfrågor.  

 
Att du har en rektor som driver de här frågorna och visa att det är viktigt, att vara ute i 

verksamheten och driva sina idéer och tankar. 

 

Ute i verksamheten har arbete med LGR 11 och framför allt de nya kursplanerna tagit stort 

utrymme i skolans arbete. Skolledningens uppgift blir då att tydliggöra det som står angående 

elevhälsan i skollagen, uppdraget är att arbeta hälsofrämjande i verksamheten menar en 

respondent. 
 

Det handlar om att rektor måste tydliggöra att detta här är vårt uppdrag.  Det är inte bara att 

du som lärare ska lära barnet att läsa utan detta ingår också i ditt uppdrag och för hela vår 

skola. 

 

En annan respondent beskriver att rektorns viktigaste uppgift i arbetet är som den formella 

beslutsfattaren i vissa ärenden, däremot ska rektorn inte vara allt för styrande i elevhälsans 

arbete. Även den motsatta åsikten kommer fram. En av respondenterna menar för att det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska bli framgångsrikt krävs ett nära samarbete med 

rektorn. Detta samarbete rör sig om att skapa samsyn och att arbeta mot samma mål. Rektorns 

medverkande i elevhälsans arbete anses som viktigt eftersom skolledningen har stor kunskap om 

eleverna, hemmiljön och skolans kultur.  Elevhälsans arbete underlättas av denna kunskap enligt 

en av respondenterna.  

 

6.4.5 Mötet med eleven 
I mötet med eleven anser en respondent att det är viktigt att vara ute och jobba mer i klasserna 

och grupperna med t.ex. likabehandlingsarbete. En annan respondent lyfter vikten av att eleven 

är delaktig och involverad i planering och genomförandet av lärandet och att skolan hittar 

undervisningsstrategier som passar alla elever.  

 
Det är viktigt att få eleverna att känna, jag är med och jag vet om varför jag är här. Varför 

jag gör det här, jag går hit, jag vill verkligen lära mig detta och jag lär mig på ett bra sätt. Då 

kanske eleverna inte hittar på de här tusen olika sakerna för att de inte fattar, då är det lättare 

att ligga under bordet. 

 

Genom att utveckla undervisning och att använda bra material som följer elevens 

kunskapsutveckling skapas det goda förutsättningar för eleven i lärandet. Detta menar en av 

respondenterna är en del i att utforma det förebyggande arbetet. 

 



  
 

 

  33 (50) 
 

6.4.6 Hälsa och lärande 
Skolledningen trycker på att hälsa och lärande går hand i hand, för att öka måluppfyllelsen måste 

eleverna komma i säng på kvällen och äta en bra frukost, i detta arbete är det viktigt att ha med 

föräldrarna.  

 
Vi har ett jätte problem med att eleverna är försena i säng, de går och lägger sig alldeles för 

sent, de äter alldeles för dålig frukost och de orkar inte i skolan. Därför försöker vi trycka 

mycket på detta… vi försöker prata med föräldrarna… vi har trötta barn, jätte trötta barn. 

Det påverkar måluppfyllelsen väldigt mycket. 

 

Vid utformandet av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet anser en av respondenterna att 

det är viktigt att börja arbeta med barnen i tid och att inte vara rädd för att sätta in åtgärder tidigt. 

Samtidigt är det viktigt för eleven att känna sig som en i gruppen.  

 
Det är väl på så sätt att eleverna ska inte ska känna själva att här är något jag inte klarar av 

eller att jag blir utpekad eller att jag får gå iväg … Att de har samma arbetsuppgifter som 

alla andra barn har. Det har med tidiga insatser att göra. Börjar man tidigt så kan vi använda 

samma läromedel och så, bara att man finns med och lägger in en extra stöt. Så det tror jag 

är det viktigaste för barnet, att få vara som alla andra. Att det görs en tidig insats, så att du 

själv inte behöver märka att jag misslyckades. 
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7. Analys 

Resultatet som redovisats har omfattat respondenternas tolkningar av begreppen hälsofrämjande 

och förebyggande arbete samt hur de anser att elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande 

arbete kan utformas i syfte att stödja alla elevers utveckling mot målen. Flera olika synsätt på 

begreppen hälsofrämjande och förebyggande har identifierats. Resultatet har påvisat hur det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet kan utformas på en rad olika sätt.  

 

I analysen har vi med utgångspunkt i resultatet från studien bearbetat den insamlade empirin 

utifrån de rubriker som användes under resultatavsnittet.  Den insamlade empirin och de valda 

teorierna har ställts i relation till varandra.  

 

7.1 Begreppet hälsofrämjande arbete 
Begreppet hälsofrämjande arbete definieras i resultat på ett flertal olika sätt. En av dessa 

definitioner är att hälsofrämjande arbete innefattar både den fysiska och psykiska hälsan. 

Cushman (2008) menar att hälsa innefattar så väl fysiskt välmående som psykosocialt mående 

vilket stämmer väl överens med hur respondenterna i studien ser på fysisk och psykisk hälsa. 

Även Modin & Alexanderson (2000) tankar om att hälsofrämjande aktiviteter har som mål att 

främja individens hälsa, välbefinnande och livskvaliteter stämmer in. Att hälsofrämjande arbete 

innebär att främja hälsan för att motverka ohälsa anser en av respondenterna i studien vilket går i 

linje med Antonovskys tankar om det salutogena perspektivet. I resultatet lyfts vikten av att det 

skapas förutsättningar för eleven att leva ett hälsosamt liv, vilket går i linje med Festes (1995) 

tanke om empowerment.  

 

I resultatet synliggörs helhetsperspektivet utifrån elevens situation och ett antal olika 

perspektiv går att skönja. Ett perspektiv som respondenterna lyfter fram handlar om vikten av 

att se eleven ur ett helhetsperspektiv där lärande och hälsa påverkar varandra. Detta går i linje 

med Guvå´s (2010) och Skollagens (2011) tankar kring att lärande och hälsa går hand i hand 

och påverkas av samma faktorer, även Cushman (2008) menar att det finns samband mellan 

elevens hälsa och skolframgång. Ytterligare ett perspektiv som syns i studien är det holistiska 

synsättet där skolan ses som en grundläggande del i elevens hälsoarbete, vilket stämmer väl 

överens med Cushman (2008) tankar om att i en hälsofrämjande skola finns ett holistiskt 

synsätt på elevens situation.  

 

I resultatet åskådliggörs samverkan som viktigt i elevhälsans hälsofrämjande arbete. I ett av 

perspektiven på samverkan beskrivs vikten av att se elevens situation på ett mer övergripande 

plan, vilket Skolverket (2012) menar gynnar eleven i skolsituationen. Det handlar då om en väl 

fungerande samverkan mellan de olika professionerna i elevhälsan för att skapa en dialog och en 

kommunikation dem emellan, vilket i sin tur leder till en ökad kompetens för att möta alla elever. 

Både respondenterna i studien och Hillman (2010) ser detta som ett viktigt arbete för att möta 

alla eleverna i skolan utifrån deras behov.  
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7.2 Begreppet förebyggande arbete 
Liss (1994) menar att syftet med förebyggande arbete är att hindra att skada eller sjukdom 

uppstår. Vi tolkar materialet som att detta är i linje med respondenternas tankar om förebyggande 

arbete. Det förebyggande arbetet har dock inte som syfte att hindra skada och sjukdom ur en 

fysisk bemärkelse utan istället utifrån ett lärande- och psykosocialt perspektiv. Förebyggande 

arbete ses av en av respondenterna som att identifiera riskgrupper med svårigheter och skadligt 

beteende. Vilket stämmer överens med Guvås (2011/2012) tankar om generella insatser på 

grupp- och individnivå.  

 

Vikten av tidiga insatser ses som en nyckelfaktor för att det förebyggande arbetet ska vara 

framgångsrikt enligt respondenterna. De förebyggande insatserna kan delas in i primära, 

sekundära och tertiära (Allebeck m.fl. 2009). Respondenterna lägger framför allt fokus på 

insatser med syfte att förebygga att svårigheter uppstår riktat till alla eller insatser som syftar till 

tidig upptäckt dvs. primära och sekundära åtgärder.  I materialet framkommer det även tankar 

kring att förebyggande åtgärder både bör vara individrelaterande och miljörelaterade i sin 

karaktär.  Även Guvå (2012) lyfter i sin forskning vikten av tidigt förebyggande insatser 

samtidigt som risken finns att arbetet som tar sin utgångspunkt i elevens svårigheter påverkar 

dess självkänsla och motivation i negativ riktning. En av respondenterna från elevhälsan lyfter 

denna problematik och menar att elevhälsans uppgift är att identifiera elevens behov i så tidigt 

skede att eleven inte hinner uppleva att han eller hon inte kan.  

 

En del av det förebyggande arbetet är att identifiera riskfaktorer för individen och gruppen. Det 

kan också vara att identifiera individer och grupper som är mer mottagliga för svårigheter i 

skolarbetet.  Skolverket (2012) menar det krävs förebyggande arbete utifrån identifierade risker, 

för att minska de vanligaste problemen bland barn och unga. Detta arbete kan vara riktat till hela 

skolan, enskilda grupper eller enskilda individer. Samtidigt menar vissa respondenter att 

förebyggande arbete även kan vara att stärka gruppen utifrån att identifiera dess styrkor och att 

detta arbete förhindrar att gruppen eller eleven hamnar i svårigheter. Detta skulle då kunna tolkas 

som att det finns vissa salutogena inslag i hur begreppet förebyggande arbete kan förstås. Målet 

med arbetet är dock att individen ska undvika att hamna i svårigheter.   

 

Antonovsky (2005) menar att det centrala inte är att försöka undvika att individen trillar i floden 

utan det viktiga är att individen hittar strategier för att bemästra situationen då den hamnar i 

vattnet.  Även om det är en tydligt tyngdvikt i det empiriska materialet på att eliminera risken att 

trilla i vattnet så finns det även inslag av det andra synsättet. En respondent ser även att 

förebyggande arbete kan vara att stärka personalgruppen så att de kan bemästra de utmaningar de 

möter i arbetet. 

 

7.3 Utformning av det hälsofrämjande och förebyggandearbetet 
Vid ett utformande av elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete lyfts 

helhetsperspektivet fram vid intervjuerna som en viktig parameter. Att se en helhet i elevhälsans 

arbete när det gäller arbetet med eleven, att se eleven utifrån olika synvinklar och våga sätta in 

insatser tidigt poängteras i studien. Guvå (2011/2012) problematiserar kring tidiga insatser och 

menar att tidig upptäckt av svårigheter kan leda till dålig självkänsla och minska elevens 
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motivation. Även respondenterna ser en risken med tidiga insatser och det kan leda till dålig 

självkänsla för eleven.  

 

Respondenterna menar att hälsa och lärande går hand i hand. Detta sätts i relation till att vissa 

grundläggande behov vad det gäller hälsa måste vara uppfyllda hos eleven för att 

måluppfyllelsen ska öka. Att hälsa och lärande går hand i hand stämmer väl överens med 

Cushman (2008), Guvå (2010) och Skollagen (2011) tankar kring att lärande och hälsa påverkas 

av varandra. Nilsson (2003) beskriver olika syn på vilken relation lärande och hälsa har till 

varandra. Ett sätt att se på det är att hälsa skapar förutsättningar för skolframgång och ett annat 

sätt är att skolframgång gynnar hälsan. I studien går det att urskilja båda dessa synsätt. Det finns 

respondenter som menar att eleverna måste känna sig trygga, trivas och må bra fysiskt för att 

kunna lära. Det lyfts även tankar att om en elev lyckas i sitt skolarbete skapar det förutsättningar 

för elevens välmående. Nilsson (2003) menar vidare att arbete utformas olika beroende på de 

synsätt som är utgångspunkten. Då respondenterna beskriver hur arbetet kan utformas märks en 

skillnad som kan vara kopplat till synen på vilken relation hälsa och lärande står till varandra. Ett 

sätt att utforma arbetet är fokusera på lärandet genom att hitta undervisningsstrategier, metoder 

och material som gynnar elevens lärande. Ett annat sätt att utforma arbetet är att fokusera på 

arbetssätt och arbetsformer som stärker elevens välmående. Detta arbete kan röra sig om 

värdegrundsarbete, teman kopplat till hälsa eller fysisk rörelse under skoldagen. 

 

Samverkans betydelse för utformandet av elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete 

betonas i studien. Samverkan kan förstås som navet i elevhälsans arbete och många av de tankar 

som kommer fram i studien kring hur elevhälsans arbete kan utformas ställer krav på att 

samverkansformerna inom elevhälsan utvecklas. Tanken bakom en samlad elevhälsa är att den 

samlande kompetens som finns i elevhälsan ska kunna komma eleven till del för att främja 

barnets lärande och skolsituation (Skolverket 2002). Samverkan kan både ske inom den egna 

gruppen men även med andra elevhälsoteam och detta kan ha en betydande effekt för 

utvecklandet av det hälsofrämjande arbetet enligt en av respondenterna. Vilket stämmer överens 

med Hillmans (2010) tankar om att samverkan både inom elevhälsan och även med andra parter 

har en central tanke inom elevhälsans arbete.  Respondenterna har olika syn på den roll som 

rektorn har i elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete. I Skollagen (2010) nämns inte 

rektorn som en av de professioner som måste finnas i elevhälsan, däremot ska det finnas tillgång 

till specialpedagogisk kompetens. Flertalet av respondenterna ser rektorn som en del av 

elevhälsan, som kan tillföra kunskap om eleven, organisationen och att man tillsammans kan 

driva det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.  Skolverket (2011) menar att de 

specialpedagogiska insatserna innebär att utifrån en helhetsbild av elevens situation kunna 

bedöma och planera hur eleven ska mötas i undervisningen (Skolverket, 2011). Detta kan då 

tolkas som att rektorn ses som en del av elevhälsans specialpedagogiska kompetenser av dessa 

respondenter. Det motsatta synsättet lyfts också fram av en respondent som menade att rektorns 

anknytning till elevhälsan är att rektorn är den formella beslutsfattaren i vissa ärenden. 

 

Att ha en tydlig arbetsfördelning och arbetsbeskrivning lyfter Socialstyrelsen (2011) som ett 

utvecklings- och förbättringsområde för elevhälsan vilket även framkommer i studien. Hillman 

(2010) lyfter även behovet av dialogkompetens i samverkansprocessen för att öka elevhälsans 
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förmåga att möta alla barn i skolan. I förarbetet till skollagen beskrivs samverkan på ett djupare 

plan än att de olika professionerna enbart ska gå in och handleda varandra utifrån sina 

kompetenser. Det innebär även att tillsammans kunna lyfta blicken och se på en situation med 

nya ögon och ur ett helhetsperspektiv (Skolverket, 2002). I studien framkommer en önskan om 

att samverka utifrån ett behov att få tillgång till den andres yrkeskompetens, då ofta som 

handledning. Det kan även vara att samverkan tar sin utgångspunkt i samarbetet kring en specifik 

metod t.ex. kopplat till värdegrundsarbetet. Det lyfts även tankar bland respondenterna som rör 

behovet av ett nytt sätt att se på elevhälsans arbete och dess samverkansformer. Elevhälsans 

uppdrag har stor spännvidd och innefattar så väl handledning utifrån en specifik kompetens, men 

även att tillsammans som ett team genom dialog, se elevens situation ur ett helhetsperspektiv 

(Skolverket, 2002). Att respondenterna beskriver samverkan utifrån olika synsätt kan beror på 

bredden i uppdraget.  

 

Respondenterna berör även två andra faktorer som har en direkt koppling till samverkan och att 

alla professioner är involverade i arbetet med eleven. Det ena är hur arbetet och resurser ska 

organiseras för att möjliggöra detta, men även behovet av tillgänglighet till elevhälsans samtliga 

professioner. Skolverket (2011) menar att delar av elevhälsans arbetsuppgifter handlar om att 

samlas för att diskutera, planera och utreda elever. Respondenterna i studien påtalar att detta 

arbete försvåras genom att flera av professionerna i elevhälsan är knutna till flera olika skolor i 

kommunen och därför inte får möjlighet att delta på alla elevhälsans möten. Medan det andra är 

att ha en organisation med väl fungerande mötesformer och professioner med kompetenser inom 

elevhälsans alla områden placerade ute på skolorna, är något som framkommer i studien som 

viktiga förutsättningar för att elevhälsoarbetet ska fungera.  

 

Samtliga respondenter lyfter vikten av att se elevens situation ur ett helhetsperspektiv. Det 

framkommer även tankar kring att det krävs en förändring av synsätt och att elevhälsan måste 

granska undervisning, arbetsformer, skolmiljö och gruppkonstellationer för att förstå elevens 

situation istället för att individualisera problemen. Detta kan förstås som att en förändring från ett 

kategoriskt perspektiv till ett relationellt perspektiv. Ett kategoriskt perspektiv innebär att 

individen ses som bärare av en svårighet medan ur ett relationellt perspektiv ses elevens behov 

av särskilt stöd i relation till det som sker i den kontext individen befinner sig (Person, 2009). 

Synsättet att det krävs en förändring där fokus ligger på att kritiskt granska den pedagogiska 

miljön ligger i linje med hur skolverket och utbildningsdepartementet beskriver skolan och 

elevhälsans uppdrag. Skolverket (2011) menar skolans uppdrag är att se till att eleverna har en 

bra miljö att utveckla sin personlighet och sina kunskaper i. Målet för elevhälsan är enligt 

Utbildningsdepartementet (2000b) att skapa en så bra skolmiljö som möjligt för eleven. 

 

Elevhälsans möte med eleven lyfts fram i liten utsträckning i intervjuerna. En av respondenterna 

lyfter vikten av att göra eleven delaktig i planeringen och genomförandet av lektionsarbetet. 

Respondenten menar vidare att detta skapar goda förutsättningar för elevens kunskapsutveckling 

och fungerar även främjande mot andra svårigheter i skolan.  

 

Att elevens lärande och skolsituation gynnas av att han eller hon har möjlighet till delaktighet 

och påverkan får stöd från flera håll. Skolverket (2011) menar att delaktighet och inflytande är 
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två faktorer som främjar elevens hälsa och lärande. Även empowerment begreppet handlar om 

individens möjlighet till inflytande och påverkan. Festes (1995) definition innebär att 

förutsättningar ska ges för individen att utveckla förmåga till inflytande över den egna 

livssituationen. 

 

7.4 Sammanfattande analys 
I den sammanfattande analysen kopplas frågeställningarna ytterligare till de valda teorierna, 

systemteori och Antonovskys teori om salutogenes. Frågeställningen om begreppen 

hälsofrämjande och förebyggande arbete kopplas till Antonovskys teori om salutogenes medan 

frågeställningen om utformandet av elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete 

kopplas till systemteorin.  

 

7.4.1 Begreppen ur ett salutogent och patogent perspektiv 
Respondenternas tankar kring begreppen hälsofrämjande och förebyggande arbete kan delas upp 

i ett salutogent och ett patogent perspektiv. 

 

 
 Patogent Salutogent 

Hälsofrämjande Motverka risken att eleven ser sig 

 som annorlunda eller sämre. 

 

 

 

 

 

Elevens väl mående, fysiskt och psykiskt mående 

God självkänsla, självförtroende 

Trygghet, trivsel 

Relations skapande 

Helhetsperspektiv, holistisk syn 

Samarbete med hemmet 

Arbeta på organisationsnivå för att  

Främja elevens hälsa och lärande. 

Lärande och hälsa hand i hand 

 

Förebyggande Tidigt uppmärksamma behov 

Förebygga tidigt 

Åtgärder för att eleven ska lyckas 

Identifiera riskfaktorer 

Samarbete med hemmet 

Stärka individ och grupp 

 

Stärka individ och grupp 

 

Tabell 1. Respondenternas tolkning av begreppen förebyggande och hälsofrämjande kategoriserat utifrån ett 

patogent och ett salutogent perspektiv. 

 

Vår tolkning av respondenternas definition av begreppet hälsofrämjande arbete är att det bygger 

på ett övervägande salutogent perspektiv, medan begreppet förebyggande arbete bygger på ett 

patogent perspektiv. Samtidigt går det att skönja att dessa perspektiv går omlott. Det 

förebyggande arbetet involverar då även att stärka individen utifrån det som fungerar väl. 

 

7.4.2 Elevhälsans utformning ur ett systemteoretiskt perspektiv 
Det finns många likheter kring de tankar som lyfts fram kring hur det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet kan utformas. 
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        Del.                                                                                       Helhet 

Elevens situation ses           Elevens situation ses 

ur ett fåtal perspektiv.                                                          ur ett helhetsperspektiv. 

 

 

 

  

   Slutna system                                                                   Öppna system   

Låg grad av samverkan.                                                     Väl utvecklad sam- 

                                                                                            verkan. 
 

 

Figur 1. Förändring av elevhälsans arbete utifrån respondenternas tankar kring hur det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet med syfte att stödja elevens utveckling mot utbildningens mål kan utformas.  

 

Hur elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete kan utformas beskrevs i termer av 

utvecklingsområden av respondenterna i studien. När det gäller utformningen av det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet är det två områden som lyfts frekvent av 

respondenterna och dessa är helhetssyn på elevens situation och samverkan mellan 

professionerna inom elevhälsan. När det gäller det hälsofrämjande arbetet menar respondenterna 

även att samverkan med andra elevhälsoteam kan ha stor betydelse för utformandet av det 

hälsofrämjande arbetet. Det kan förstås som att respondenterna menar att den befintliga 

samverkan inom elevhälsan inte är tillräcklig för att möta kraven som ställs på elevhälsans arbete 

och den därför behöver utvecklas. Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv (Öqvist, 2003) kan 

detta förstås som att det sker en rörelse från ett relativt slutet system mot ett öppet system (se 

figur 1). 

 
Elevhälsans arbete behöver även utformas så att det möjliggör en helhetssyn på elevens situation 

enligt respondenterna, både då det gäller det hälsofrämjande och det förebyggande arbetet. Detta 

kan då tolkas som en förskjutning från del till helhet (se figur 1). 

 

De tankar som respondenterna lyfter kring hur det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kan 

utformas ställer krav på förändringar. Ändringarna kan kategoriseras som förändringar av första 

ordning respektive andra ordning. Vid förändring av första ordning används samma metoder, 

samma tankemönster och samma handlingsmönster då ändringar genomförs inom systemet. I 

motsatts till detta innebär förändring av andra ordning att metoder, tankemönster och 

handlingsmönster ändras och detta leder till en förändring av systemet (Ahrenfelt, 2001). I 

intervjumaterialet finns tankar på båda typerna av förändringar. En av respondenterna menar att 

det krävs ett helt nytt sätt att tänka kring elevhälsans arbete och detta kan innebära en förändring 

av andra ordningen.  Det framkommer även behov av tätare konferenstillfällen för elevhälsan 

och detta kan förstås som en förändring av första ordningen. 
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8. Diskussion 
I diskussionskapitlet presenteras valet av metod i förhållande till undersökningens utfall. Vidare 

förs en diskussion och reflektion kring studiens huvudsakliga resultat som presenterades i 

resultatkapitlet. Avslutningsvis kommer förslag på fortsatt forskning inom området ges. 

 

8.1 Metoddiskussion 
Syftet med studien är att undersöka hur representanter från elevhälsa, skolledning och 

förvaltning tolkar elevhälsans uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. I och med att 

vi var ute efter en grupps tolkningar var en kvalitativ studie att föredra framför en kvantitativ. En 

nackdel med en kvalitativ intervjustudie kan vara att svaren kan bli personligt präglade och 

tolkade av intervjuarna. Ytterligare en nackdel med intervjuer kan vara att det är tidskrävande 

både att planera, utföra och sedan bearbeta. Fördelen med att använda sig av intervjuer är att det 

blir personligt och respondentens personliga åsikter och erfarenheter om det aktuella ämnet 

kommer fram vilket vår studie efterfrågar. 

  
En farhåga vi hade då vi påbörjade studien var att det skulle vara tidskrävande att hitta 

respondenter som ville delta. Det visade sig att så var inte fallet, utan istället möttes vi av intresse 

för studien. Vid genomförandet stod det klart för oss att en bra intervju kräver skicklighet av 

samtalsledaren och desto fler vi genomförde ju mer utvecklades vår skicklighet. En konsekvens 

av detta blev att de sista intervjuerna höll högre kvalitet än den första utifrån vår förmåga som 

samtalsledare. Vid den inledande intervjun hade vi delvis svårt att hålla inne med våra egna 

tankar kring frågeställningarna, men även hålla fokus på ämnet. Detta blev tydligt för oss då vi 

reflekterade kring samtalets utfall. I mötet med nästa respondent var vi betydligt mer fokuserade 

och vi upptäckte även vikten av att tillåta tystnad, för att ge respondenten utrymme att tänka. Vi 

valde att genomföra samtliga intervjuer tillsamman och vi upplever att det skapade större 

möjlighet för oss att följa upp respondentens utsaga med relevanta följdfrågor. Detta anser vi 

också skapade bättre förutsättningar för att få en djupare förståelse, då vi som samtalsledare 

kunde ha olika fokus under intervjun och därmed få syn på flera aspekter av samma fenomen. 

Tiden vi haft att disponera till studien har begränsat antalet intervjuer som var möjliga att 

genomföra. Hade tidsramen sett annorlunda ut hade en intervju med en representant från 

utbildningsnämnden dvs. från politikernivå tillfört ytterligare ett perspektiv till studien. Då 

systemteorin används som en teoretisk utgångspunkt hade detta skapat bättre förutsättningar för 

en förståelse av helheten. Att vi valde att använda oss av teorin om salutogens och systemteorin 

gör att vissa saker hamnar i fokus medan andra hamnar i bakgrunden. Hade vi valt en annan 

teoretisk utgångspunkt hade säkerligen andra aspekter varit i strålkastarljuset.  

 

En aspekt som kan påverka studiens tillförlitlighet är intervjueffekten dvs. att respondenterna 

tolkar in vad som förväntas av dem (Patel & Davidsson, 1994). Det går inte att bortse från risken 

att detta skedde vid någon av intervjuerna. Då vi planerade genomförandet fördes en diskussion 

huruvida respondenterna skulle få tillgång till intervjuguiden inför intervjun eller inte. Vi valde 

att inte lämna den i förväg. En nackdel var att respondenterna fick begränsat med tid att 

reflektera kring vad de olika begreppen hade för innebörd för dem. Det som vi ser som den stora 

vinsten är att det minskade risken med intervjueffekten som vi beskriver ovan. Om 
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undersökningen genomförs på nytt tänker vi att resultatet skulle bli det samma förutsatt att den 

genomförs i samma kontext. Det är möjligt att den organisation som finns av elevhälsan, 

fortbildningssatsningar och implementering av den nya skollagen i kommunen där 

undersökningen genomfördes påverkar resultatet. Om undersökning genomförs i en kommun där 

detta ser annorlunda ut skulle det kunna påverka resultatet. 

 

Vår egen påverkan på studien kan grunda sig i de förutfattade meningar vi hade på det 

förväntade resultatet. Samt att de teorier vi valt att läsa in oss på kan ha påverkat vilka begrepp 

och termer vi eftersökte i det inhämtade materialet. Under arbetet med tematisering av resultatet 

samt efterföljande analys har vi fört en diskussion kring hur resultatet uppfattas för att minska 

risken att det är våra egna tankar vi lägger in i begreppen, istället för respondentens 

uppfattningar.  
 

8.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att undersöka hur representanter från elevhälsa, skolledning och 

förvaltning tolkar elevhälsans uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. När det 

gäller diskussionen och reflektion av resultatet har den sin utgångspunkt i studiens 

frågeställningar. I respondenternas beskrivningar av det hälsofrämjande och förebyggande 

begreppet finns en övervikt från respondenterna på tankar kring det hälsofrämjande begreppet.  

 

8.2.1. Begreppen hälsofrämjande och förebyggande arbete 
Då begreppet hälsofrämjande arbete tolkas finns det vissa gemensamma begrepp som lyfts fram i 

studien som betydelsefulla. Dessa är att hälsofrämjande arbete har som mål att främja elevens 

fysiska och psykiska mående, elevens situation måste ses ur ett helhetsperspektiv dvs. helhetssyn 

och hälsofrämjande arbete kräver samverkan mellan olika professioner samt med föräldrarna. 

Synen på begreppet hälsofrämjande i studien utgår i en relativt stor utsträckning från ett 

salutogent perspektiv. Resultatet visar även att det finns ett synsätt som innebär att hälsa och 

lärande hänger samman. Genom att stärka elevens fysiska och psykiska mående främjas elevens 

skolframgång. I resultatet framkommer även tankar kring att framgång i skolan främjar elevens 

hälsa, men tyngdpunkten ligger i det motsatta synsättet dvs. god hälsa främjar lärandet.  

 

Centrala teman då det gäller begreppet förebyggande arbete är tidiga insatser och vikten av att 

identifiera riskfaktorer för individen och gruppen, samt att stärka individen och gruppen. I 

studien lyfts behov av ett långsiktigt förebyggande arbete istället för ett kortsiktigt då svårigheten 

redan uppstått. Det framkommer även tankar kring vikten av ett långsiktigt arbete där elevens 

behov tidigt identifieras för att förhindra att eleven upplever misslyckande i sitt lärande.  

 

8.2.2 Utformning av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet 
Då respondenterna i studien beskriver hur det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kan 

utformas diskuterar de ofta utifrån olika utvecklingsområden för verksamheten. Utveckling av 

samverkansformer, tillgänglighet till samtliga kompetenser inom elevhälsan, samt behovet av 

helhetssyn lyfts fram som viktiga områden. De som i första hand nämns som samverkansparter 

för att få en helhetssyn på elevens situation är elevhälsans professioner och föräldrarna. Eleven 

har däremot inte en framträdande roll i beskrivningen av denna samverkan.  Respondenterna 
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berör även behov av förändring av synsätt. Detta är framträdande både då det gäller det 

hälsofrämjande och det förebyggande arbetet. Från att ha fokuserat på individen lyfts behovet av 

helhetssyn och kritisk granskning av den pedagogiska miljön fram, dvs. en förskjutning från ett 

kategoriskt perspektiv mot ett relationellt perspektiv.   

 

Resultat visar också att respondenterna bitvis ser på det förebyggande och hälsofrämjande 

arbetet utifrån olika perspektiv. Detta blir tydligt i beskrivningen av vad det hälsofrämjande 

arbetet kan innehålla, i vilken relation hälsa och lärande står till varandra och rektorns roll i det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet. 

 

8.3 Resultatet jämfört med tidigare forskning 
Den genomförda studien är liten i sitt omfång, men just därför är det av intresse att se hur 

studiens resultat står i relation till tidigare forskning om elevhälsoarbete.  

 

Resultatet i studien påvisar likheter med tidigare forskning på vissa områden. Backlund (2007)  

påtalar vikten av att eleven inte hamnar mellan stolarna, vilket stämmer väl överens med vad 

som framkommer i vår studie där ett nära samarbete mellan professionerna och tidiga upptäckter 

efterfrågas. Både Nilsson (2003) och Cushman (2008, 2011) pekar på i sina studier att det finns 

ett samband mellan hälsa och lärande, att hälsa leder till lärande och vise versa. I vår studie 

framgår av respondenternas tankar att hälsa leder till skolframgång, även motsatsen lyfts fram 

men i betydligt mindre utsträckning. Cushman (2008, 2011) menar att samverkan, möjlighet för 

eleven att skapa och bibehålla goda relationer samt att förebygga våld och mobbning i 

skolmiljön främjar elevens hälsa och lärande. Detta synliggörs även i vår studie.  

 

Att en förstärkt elevhälsa ses som något positivt framkommer både i vår studie och i studien av 

Andersson (2008). Då vi inte undersökt elevhälsoteamets träffar är studien av Hjörne och Säljö 

(2008) inte direkt överförbar på vår studie. Den likhet som dock går att skönja är att båda 

studierna kommer fram till vikten av att flytta fokus från att lägga problemet hos eleven till att 

söka efter problematiken i den kontext eleven befinner sig i.  

 

8.4 Slutsatser 
Syftet med studien är att undersöka hur representanter från elevhälsa, skolledning och 

förvaltning tolkar elevhälsans uppdrag att arbete hälsofrämjande och förebyggande. Fokus i 

studien är att undersöka hur ovan nämnda representanter ser på begreppet hälsofrämjande och 

förebyggande arbete samt vilka tankar de har kring hur detta arbete kan utformas i syfte att 

stödja alla elevers utveckling mot målen.  

 

I studien lyfter respondenterna fram olika perspektiv kring många av frågorna. Detta visar sig då 

rektorns roll i arbetet diskuteras, vilken relation lärande och hälsa står till varandra och vilket 

innehåll som det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska ha. Syftet med en samlad 

elevhälsa är att olika kompetenser, perspektiv och erfarenheter tillsammans ska skapa bättre 

förutsättningar för elevens lärande och utveckling. En slutsats vi skulle kunna dra av studien är 

att en samverkan mellan elevhälsans professioner skapar förutsättningar att se eleven ur ett 

helhetsperspektiv. Men eftersom respondenterna i studien inte arbetar tillsammans i vardagen 
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skulle olikheterna i synsätt kunna beror på att de arbetar i olika organisationer och bärare av 

olika kulturer. Om de hade representerat samma elevhälsa hade möjligen utfallet varit 

annorlunda.  

 

Helhetssyn och samverkan är centrala begrepp för samtliga respondenter. Detta är genomgående 

både då det gäller hur begreppen hälsofrämjande och förebyggande arbete tolkas och hur arbetet 

sedan kan utformas i praktiken. Ett sätt att förstå resultatet är att respondenterna ser samverkan 

som en förutsättning för att möta eleven utifrån ett helhetsperspektiv på dennes situation.  Och 

för att kunna möta eleven utifrån de intentioner som beskriv i skollagen 2kap 25§ krävs det att 

organisatoriska förutsättningar skapas för detta. Förutsättningar handlar om tillfällen att mötas, 

tillgång till elevhälsans samtliga kompetenser samt ett ledarskap som påvisar att detta är ett 

prioriterat område.  

 

I empirin ligger fokus på samverkan inom elevhälsan dvs. inom den egna gruppen även om 

andra forum för samverkan lyfts fram. En möjlig risk som vi ser är att istället för som tidigare 

vara tre spår blir elevhälsan ett eget spår. Detta skulle kunna leda till att elevhälsan blir 

avskärmad från den övriga verksamheten i skolan. Frågan är hur det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet hade utformats om samverkan med eleven istället var i fokus. Det 

framkommer få tankar kring mötet med eleven och fokus ligger istället på elevhälsans arbete ur 

ett övergripande perspektiv.  

 

Något som förvånar oss i resultatet är att elevens delaktighet är betydligt mindre i fokus än vad 

vi förväntade oss då vi påbörjade studien. Trots att ett holistiskt synsätt är en bärande tanke 

genom studien lyfts inte elevens delaktighet i någon större utsträckning i resultatet. Elevens rätt 

till inflytande och delaktighet regleras i skollagen och lyfts även fram som ett övergripande mål i 

Lgr 11. Då Skolverket (2002, 2011) beskriver elevhälsans uppdrag att arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande nämns det i anslutning till begreppen salutogent perspektiv och empowerment. En 

slutsats av detta kan vara att det krävs en förändring när det gäller synen på eleven för att kunna 

utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i praktiken. Utifrån detta tänker vi att det 

krävs att samverkansformer mellan elevhälsan, eleven och föräldrarna utvecklas. 

  

Ytterligare en sak som förvånade oss i resultatet är att elevens kunskapsutveckling lyfts i liten 

utsträckning. Endast en av respondenterna beskriver utveckling av arbetssätt, metoder och 

material som ett prioriterat område då det gäller att utforma det hälsofrämjade och förebyggande 

arbetet. Det kan visa på att tyngdpunkten ligger på att välmående och hälsa främjar lärandet i 

stället för den motsatta relationen. Eleven behöver alltså må bra för att kunna lära. 

 

Vilken relevans har då studiens resultat för våra framtida roller som specialpedagoger? 

Specialpedagogens uppdrag är att stödja alla elevers utveckling, men med ett särskilt ansvar för 

de elever som är i behov av särskilt stöd. Som blivande specialpedagoger kommer vi med största 

sannolikhet att delta i elevhälsans arbete, då det gäller att arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande i syfte att stödja alla elevers utveckling mot utbildningens mål. Det blir då 

betydelsefullt att bära med sig de resultat och slutsatser vi kan dra av studien. Men även att dra 

erfarenhet av det som inte nämndes som skulle kunna vara av relevans utifrån litteraturstudie och 
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teorianknytning. Med detta menar vi att studien har fått oss att reflektera över varför elevens 

delaktighet lyfts i en sådan liten utsträckning som den görs i studien i samband med ett 

hälsofrämjande och förebyggande arbete. Vi upplever att studien har gett oss fördjupad förståelse 

för vad uppdrag att arbete hälsofrämjande och förebyggande innebär, då det förarbete som finns 

till skollagen sätter in elevhälsans uppdrag i ett sammanhang.  

 

8.5 Fortsatt forskning 
Det vore intressant att göra en uppföljning av denna studie, genom att göra om den när skollagen 

har varit verksam i ett antal år för att undersöka hur representanterna tolkar begreppen 

hälsofrämjande och förebyggande samt hur de tolkar uppdraget. Ytterligare forskningsområden 

av intresse är att undersöka hur representanterna från elevhälsan upplever att deras olika 

sekretess påverkar deras samverkansmöjligheter. Andra områden att göra fortsatta studier kring 

är det som förvånade oss i resultatet och ett område att utforska är då hälsofrämjande och 

förebyggande arbete ur ett elevperspektiv. 
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Bilagor 

 

Bilaga1 

 

Syftet med studien är att undersöka hur representanter från elevhälsan, skolledningen samt 

förvaltningen tolkar elevhälsans uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. 

 

 Hur ser representanterna på begreppen hälsofrämjande och förebyggande arbete? 

 Vilka tankar har representanterna kring hur det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kan 

utformas i syfte att stödja alla elevers utveckling mot utbildningens mål?  

 

Intervjuguide 
1) Hur ser elevhälsans organisation ut på din arbetsplats/ i kommunen? 

 

2) I skollagen står att ”elevhälsans arbete ska vara hälsofrämjande och förebyggande”. Vad innebär 

detta för dig? 

 

3) Vilka faktorer är viktiga för elevens utveckling mot målen i läroplanen och kursplanerna? 

 

4) Vilken roll har elevhälsan i detta arbete? Ge exempel. 

 

5) Vad lägger du i begreppen ”hälsofrämjad” och ”förebyggande”? 

 

6) Hur har det hälsofrämjande arbetet sett ut innan skollagen, 2010:800? 

 

7) Hur tänker du att det hälsofrämjande arbetet i syfte att stödja elevernas utveckling mot målen, 

kan utvecklas? 

 

8) Hur tänker du att det hälsofrämjande arbetet i syfte att stödja elevernas utveckling mot målen, på 

de olika nivåerna, individ- grupp- organisation, kan se ut? 

 

9) Hur har det förebyggande arbetet sett ut innan skollagen, 2010:800? 

 

10) Hur tänker du att det förebyggande arbetet i syfte att stödja elevernas utveckling mot målen, kan 

utvecklas? 

 

11) Hur tänker du att det förebyggande arbetet i syfte att stödja elevernas utveckling mot målen, på 

de olika nivåerna, individ- grupp- organisation, kan se ut? 

 

12) Vilka ytterligare förändringar har skett/kommer att ske i elevhälsans arbete i och med nya 

skollagens, 2010:800, införande? 
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Bilaga2 

     
Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap 

Växjö 2012-04-03 

 

Informationsbrev 

Till dig i Elevhälsan som ska medverka i undersökningen. 

  

Vi är tacksamma och glada över att Du avvarar lite av din tid för en intervju med oss. Vi har valt 

ut Dig för att Du är en av professioner i din skolas elevhälsa och för att vi är intresserade av Dina 

tankar om Elevhälsans arbete.  

 

Vi är blivande specialpedagoger som studerar vid Linnéuniversitetet i Växjö och intervjun vi ska 

genomföra är en del av vårt examensarbete.  Syftet med undersökningen är att undersöka hur 

representanter från elevhälsan, skolledningen samt förvaltningen tolkar elevhälsans uppdrag att 

arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Vi är intresserade av att ta reda på hur de olika 

representanterna ser på begreppen hälsofrämjande och förebygganden samt hur Elevhälsans 

förebyggande och hälsofrämjande arbete utformas med syfte att stödja elevens utveckling mot 

utbildningens mål. 

 

Undersökning följer de etiska riktlinjerna för forskning. Deltagandet i undersökningen är helt 

frivillig och du kan avbryta ditt deltagande när du vill. Intervjun kommer att ha formen av en 

semistrukturerad kvalitativ intervju, där vi vill fånga Dina tankar och uppfattningar om 

Elevhälsans arbete. Vi beräknar att intervjun tar ca.1timme. För att inte missa någon information 

kommer vi vilja att intervjun bandas för att senare skrivas ut. Vi kommer att förvara det 

inspelade materialet så att inga obehöriga får tillgång till det. Det Du säger kommer naturligtvis 

behandlas konfidentiellt och användas endast till detta forskningsändamål.  Några namn eller 

annan data som kan identifiera personer ska inte registreras och resultatet kommer att presenteras 

så att ingen blir igenkänd. 

Resultat av undersökningen kommer att presenteras i vårt examensarbete som kommer att finnas 

tillgängligt i DiVA (en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forsknings publikationer och 

studentuppsatser) när den är godkänd.  

 

Vid ytterligare frågor eller funderingar går det bra att ringa eller maila oss. 

Vänliga hälsningar. 

 

Susanne Nilsson   Karin Swenning 

Tel: xxxx-xxxxxx   Tel. xxxx-xxxxxx 

sn222bq@student.lnu.se   ks222bn@student.lnu.se 

Handledare: Nina Modell, Linneuniversitetet i Växjö, Tel: xxxx-xxxxxx, nina.modell@lnu.se 

mailto:ks222bn@student.lnu.se
mailto:nina.modell@lnu.se

