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Syftet med studien är att undersöka Elevhälsoteamens hälsofrämjande och förebyggande arbete 

på tre F-6-skolor i en kommun samt se huruvida det finns en grund för ett systematiskt 

kvalitetsarbete i dessa skolors Elevhälsoplaner. Studien har genomförts med kvalitativ 

forskningsmetod genom intervjuer med fokusgrupper bestående av representanter från de tre 

skolornas Elevhälsoteam samt en dokumentanalys av Elevhälsoplanerna. Elevhälsoteamen har 

representerats av olika professioner så som kurator, skolsköterska, speciallärare, skolledare 

och/eller specialpedagog. 

Frågeställningarna är följande: 

1. Finns en grund för systematiskt kvalitetsarbete i Elevhälsoplanerna? 

 

2. Hur beskrivs EHT:s hälsofrämjande och förebyggande arbete? 

 

3. Hur beskrivs visioner och möjlighet till utveckling i EHT:s arbete? 

 

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet beskrivs som en bred bas för elevhälsoteamets 

arbete. Trygghet, trivsel och goda relationer är det som ger bästa förutsättningar för att lyckas 

i skolan. Resultatet visar att i de Elevhälsoplaner jag analyserat finns förutsättningar för ett 

systematiskt kvalitetsarbete med mål och beskrivningar av utvärderingsarbetet. Samtidigt 

menar respondenterna att det är svårt att utvärdera det faktiska arbetet som görs i vardagen.  
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1. INLEDNING 
Elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande (Skollagen, 2010:800). 

Av egen erfarenhet och även enligt Törnséns studie (2014) inriktas skolornas elevhälsoarbete 

främst mot det åtgärdande arbetet, mot att lösa problem som redan har uppstått. Höög (2014) 

menar att en orsak till att elevhälsan hamnar i det åtgärdande arbetet är bristen på tydliga mål 

där elevhälsoarbetet är integrerat med skolans kunskapsmål och sociala mål. ”När inga mål 

finns blir inte elevhälsoarbetet integrerat i kvalitetsarbetet utan mer händelsestyrt” (a.a.s.22). 

 

Utbildningsförvaltningen (2017) beskriver att elevhälsans arbete och mål omfattar både 

kunskaper och värden, att det är olika faktorer som påverkar hur eleverna mår både i skolan 

och i anslutning till densamma. Elevernas hälsa handlar till stor del om hur de utvecklas i 

skolan och hur skolan kan organisera sitt arbete med att skapa lärmiljöer där varje elev får 

förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. Vidare betonas en utvecklad samverkan 

mellan de olika kompetenserna i elevhälsan, en samverkan där varje profession bidrar med 

sina specifika kunskaper och resurser. Det är tydligt framskrivet att varje profession ska ha 

hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande uppdrag. 

  

Nilsson (2014) hävdar att det finns ett ömsesidigt samband mellan psykisk hälsa och 

skolprestationer. Hon menar att en god hälsa leder till ett ökat välbefinnande som i sin tur ger 

bättre förutsättningar för lärande. Hon konstaterar vidare att lärandet är centralt för elevens 

hälsa. Utöver studieresultaten gynnar också relationen till läraren eleven i flera avseenden t ex 

frånvaro, skolsvårigheter och stress. Hon menar att en god hälsa är en förutsättning för att 

klara skolan och att utmaningen för skolan är att fånga upp eleverna för att främja motivation 

och lust till lärande i ett tidigt skede. Gustafsson (2009, s. 57) menar att ”Hälsa och lärande 

kan ses som två sidor av samma mynt. De förutsätter varandra. En väl fungerande 

klassrumsmiljö med bra undervisning av en engagerad lärare är en viktig hälsofrämjande 

faktor i sig”. 

 

Rektor har ansvar för elevhälsans arbete på sin enhet (Skolverket, 2016) men flera 

befattningar inom elevhälsan har också yrkesprofessionella krav att förhålla sig till (Höög, 

2014). Höög menar fortsättningsvis att rektorers styrning av elevhälsan ser mycket olika ut. 

En del rektorer vill ha makt och befogenheter att styra elevhälsans arbete eftersom ansvaret 

ligger på densamme. Andra skolledare överlåter detta till de som är experter på respektive 

område, exempelvis skolsköterskor, kuratorer och specialpedagoger. Både Törnsén (2014) 

och Backlund (2007)  menar att ledningen av elevhälsan är otydlig. Det kan finnas svårigheter 

med att leda elevhälsan eftersom alla professioner inte alltid finns i den egna organisationen 

utan att tjänster köps in eller delas mellan olika skolor. I vissa fall kan personal ha flera 

chefer, samtidigt som det finns en vana att själva styra över sitt arbete (Törnsén, 2014). Som 

rektor finns, menar Törnsén, kanske inte heller möjlighet att ha insikt i de yrkesprofessionella 

kraven för exempelvis skolsköterska. På motsvarande sätt är det inte helt säkert att 

skolsköterskan eller psykologen har insikt i skolans styrdokument. 
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Nilsson (2014) visar genom följande frågor vikten av rätt perspektiv i arbetet med elevhälsa. 

”Gödslar vi eller arbetar vi med ogräsbekämpning? Stärker vi hälsan eller förhindrar vi 

ohälsa? Ligger fokus på varför vi mår bra eller varför vi mår dåligt?”(a.a. s.13) 

 

Ett hälsofrämjande och förebyggande fokus i EHT:s arbete torde leda till elever som mår allt 

bättre och därigenom ökar möjligheterna och förutsättningarna för ett allt bättre studieresultat. 

Som rektor för en grundskoleenhet är jag intresserad av att ta del av hur elevhälsan på några 

skolor arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att kunna utveckla vår elevhälsa i den 

riktningen. 
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2. BAKGRUND 
I bakgrunden presenteras aktuella styrdokument och centrala begrepp för studien definieras. 

Elevhälsans uppdrag och riktlinjer förklaras och bredden i elevhälsans arbete beskrivs. 

Slutligen ges en kort resumé av några påståenden kring huruvida elevhälsan vilar på en 

vetenskaplig grund och är en del i det systematiska kvalitetsarbetet på det sätt som är 

önskvärt. 

 

2.1. Styrdokument 
I Skollagen (2010:800) står att elevhälsan främst ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande 

och att elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Elevhälsan ska så som all 

verksamhet som styrs av skollagen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Utbildningen ska även sträva efter att uppväga de olikheter som finns mellan elevers 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen likaså ska varje individ ges stöd och stimulans 

så att de utvecklas så långt som möjligt. 

 

Skolverket (2016) förmedlar att alla i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av 

särskilt stöd och vi ska också samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och 

lärande. Skolan ska också stimulera varje elev till bildning och främja dess harmoniska 

utveckling. Skolans uppdrag ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet.  

Stödinsatser kan enligt Skolverket (2014) utöver ledning och stimulans ges som extra 

anpassningar eller särskilt stöd. 

 

Rektorn ansvarar för att alla som arbetar i skolan verkar för elevers lärande och utveckling 

mot målen. Rektorn ansvarar även för och beslutar om den inre organisationen i sin 

verksamhet. Vidare är det rektorns ansvar att fördela resurser inom sin enhet efter elevernas 

olika behov och förutsättningar (Skollagen, 2010:800). I Läroplanen (Skolverket, 2016) står 

att rektor ansvarar för att …” undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att 

eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver” (s. 19).  

 

2.2. Begrepp  
Enligt Skollagen (2010:800) ska den samlade elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser. För dessa insatser innebär det att i elevhälsan 

ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med 

kompetens att tillgodose specialpedagogiska insatser.  

 

Socialstyrelsen/Skolverket (2016) definierar det hälsofrämjande arbetet som insatser för att 

stärka och bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Arbete som tar 

tillvara på och främjar sunda och friska beteenden, som riktas mot sådana skyddsfaktorer som 

ger eleverna möjlighet att möta påfrestningar av olika slag. Hälsofrämjande kan också 

beskrivas som ”den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa 

och förbättra den”(Skolinspektionen 2015:05 s 10). 
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Det förebyggande arbetet beskriver Socialstyrelsen/Skolverket (2016)  att det handlar om att 

minska risken för ohälsa genom att stärka skyddsfaktorerna och minska riskfaktorernas 

inflytande över individen:   

 

Ett förebyggande arbete består av insatser som inriktas mot förhållanden, hos 

eleverna själva, eller i den omgivande miljön, som identifierats som problematiska i 

den meningen att de antas kunna påverka elevernas utveckling och lärande negativt. 

Förhållandena kan beskrivas som ”riskfaktorer” eller ”riskbeteenden”, och arbetet är 

förebyggande på så sätt att insatserna är avsedda att minska konsekvenserna av de 

riskfaktorer och riskbeteenden som förekommer (Skolinspektionen 2015:05 s. 10).  

 

Det åtgärdande arbetet syftar till att hantera de problem och situationer som redan har 

uppstått både på individ – grupp- och organisationsnivå.  

 

I Skollagen (2010:800) definieras undervisning så som ”sådana målstyrda processer som 

under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande 

och utvecklande av kunskaper och värden” (1 kap. 3§) och utbildning som ”den verksamhet 

inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål” (1 kap. 3§). 

 

2.3. Elevhälsans uppdrag 
Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven (prop 

2009/10:165). Detta innebär att elevhälsan ska bidra till skapandet av miljöer som främjar 

elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot målen 

och ha ett förebyggande och hälsofrämjande syfte. Elevhälsan har också ett särskilt ansvar för 

att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor. Redan i proposition 

Hälsa, lärande och trygghet (Proposition 2001/02:14) gjordes bedömningen att elevhälsan i 

stor utsträckning bör vara förebyggande och hälsofrämjande.  

 

Det råder enligt Guvå (2014) en viss tvekan inom skolan om vad som är hälsofrämjande och 

vad som är förebyggande arbete inom elevhälsan. Hon ger som exempel på det 

hälsofrämjande arbetet ledningens insatser för att ge organisatoriska förutsättningar för både 

elever och personal. En god skolmiljö främjar utveckling. Goda förutsättningar för lärande ger 

bra studieresultat som i sin tur ökar självkänslan vilket torde leda till ett mindre behov av 

individuella (förebyggande) stödinsatser vid ex. mobbning. Det förebyggande arbetet är 

sådana insatser som gör att man tidigt upptäcker elever med t.ex. läs och skrivsvårigheter och 

att man tidigt kan identifiera sådant som på sikt kan utvecklas till skolsvårigheter ex 

ströfrånvaro och sena ankomster. På individnivå kan det förebyggande arbetet innebära 

utredningar som leder till åtgärdsprogram eller placering i annan skolform.  

 

Elevhälsan ska vara en resurs i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling och kan bidra 

med kompetens i arbetet med att skapa en god lärandemiljö och ett gott skolklimat. Dess 

uppdrag omfattar allt arbete i skolan som syftar mot att eleven kan nå målen. Det kan till 

exempel innebära att arbeta med elevernas motivation till att lära och att stärka elevers 

delaktighet och självkänsla. Elevhälsan kan även belysa strukturer som är hälsorisker eller 
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hinder för sådant som främjar elevernas utveckling mot utbildningens mål 

(Socialstyrelsen/Skolverket, 2016).  

 

Elevhälsans olika professioner kan undervisa om goda och hälsofrämjande levnadsvanor, 

informera och ge eleverna möjlighet till diskussion om prestationskrav och stress. Elevhälsans 

medarbetare kan även delta vid andra utbildningsinsatser som att handleda pedagoger i 

konflikthantering, handleda och utbilda arbetslag – stärka lärare i sin ledarroll samt i dennes 

kommunikation med elever, vårdnadshavare och kollegor (Socialstyrelsen/Skolverket, 2016).  

 

Skolinspektionens rapport (2015:05) visar att elevhälsans arbete till viss del inte motsvarar det 

behov som finns hos eleverna. De insatser som syftar till att stödja eleverna i att dels utveckla 

eller bibehålla psykisk hälsa eller förhindra uppkomst av psykisk ohälsa saknas i de 

förebyggande och hälsofrämjande insatserna.  

2.3.1. Hälsa 
Enligt Gustafsson (2009) är den enda officiella och internationellt erkända definitionen på 

hälsa Världshälsoorganisationens, WHO:s, definition från 1946. Definitionen lyder ”Hälsa är 

ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, icke enbart frånvaro av 

sjukdom eller svaghet” (s. 27). Hälsa kan definieras på en rad olika sätt och synen på vad 

hälsa är har också förändrats över tid. Med den bredare definitionen av hälsa innebär det att 

elevhälsan har till uppgift att utveckla en rad olika kompetenser hos eleverna, det kan vara allt 

ifrån att arbeta effektivt och med glädje till att ha förmåga att leka, skapa, improvisera och att 

kunna känna tillit. ”Hälsa är att lära sig handskas med livet som det är” (a.a. s.29). Elevhälsan 

kan inte avskiljas från annan verksamhet i skolan utan är en del i helheten, ett förhållningssätt 

som alla i skolan berörs av. Elevhälsans viktigaste uppgift är att se hela individen, inte bara 

eleven. 

2.3.2. Elevers mående 
I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar ”att undanröja hinder för 

varje enskild elevs lärande och utveckling” (Socialstyrelsen/Skolverket, 2016, s 29). Särskilt 

sårbara elever ska uppmärksammas och rutiner för att tidigt upptäcka elever med särskilda 

behov som psykisk ohälsa eller inlärningssvårigheter ska utarbetas. Särskild hänsyn till 

barnets bästa ska vara utgångspunkt i all utbildning och annan verksamhet som regleras i 

Skollagen och så långt som möjligt ska man ta reda på barnets inställning (prop 2009/10:165). 

 

Skolsköterskor bedömer enligt Clausson (2008) att elevers mentala hälsa är försämrad. Detta 

gäller främst flickor och i socioekonomiskt utsatta områden. När det gäller den fysiska hälsan 

så påverkas den främst av olika livsstilsfaktorer medan den mentala hälsan påverkas av 

skolmiljö och familjerelationer. Den djupa kunskapen som skolsköterskor besitter när det 

gäller eleverna och deras hälsa kan enligt författaren tas tillvara på bättre sätt än vad som görs 

idag. 

 

Gustafsson (2009) menar att trots den lägsta barnfattigdomen i hela Europa mår inte våra barn 

så bra som man kan förvänta sig. Hälsa är i hög grad knuten till sociala förhållanden så 
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svenska barn borde ligga i topp när det gäller måendet. I många avseenden är det så men i 

några fall inte, främst när det gäller stress hos flickor i tonåren ligger vi klart under 

genomsnittet i Europa. Flickorna mår sämst men presterar samtidigt mycket bra i skolarbetet. 

Det finns tendenser på ett sämre psykiskt mående bland barn och unga i hela Europa till vilket 

flera troliga orsaker presenteras. Uppväxtvillkoren för de unga ser annorlunda ut idag, 

familjer kan se ut på många olika sätt, man kommer ofta långt ifrån familjen under livets olika 

skeden och det finns en uppsjö av valmöjligheter när det gäller t.ex. utbildningsprogram och 

yrken. Friheten och med den valfriheten ger en stress över att kunna fatta rätt beslut.  

 

2.3.3. Utgångspunkter i elevhälsans arbete 
Enligt Hjörne och Säljö (2008) utgår elevhälsans arbete i alldeles för hög grad från elevernas 

individuella svårigheter. Orsakerna till behov av särskilt stöd ligger nästan uteslutande hos 

eleven. Det blir eleven som är problemet och att elevhälsan gärna kategoriserar eleverna för 

att förklara de skolproblem som uppstått. Författarna menar att det saknas pedagogisk analys 

av det vardagliga skolarbetet, det som händer i klassrummet. En tydligare analys av det arbete 

som pågår i klassrummet skulle ge bättre förutsättningar för att ge eleven det stöd som behövs 

för att lyckas.  

 

Guvå (2014) beskriver elevhälsans inriktningar utifrån ett patogent perspektiv (sjukt, 

vårdande perspektiv) och ett salutogent perspektiv (friskt, hälsofrämjande perspektiv).  I den 

förstnämnda inriktningen ligger fokus på att förebygga ohälsa och att genomföra 

individinriktade åtgärder medan det salutogena perspektivet arbetar med att främja hälsa och 

att genomföra kontextuella åtgärder på individnivå. I de kontextuella åtgärderna ses elevens 

svårigheter utifrån en helhetssyn där man också tar hänsyn till exempelvis relationer, 

skolmiljö och lärares kompetens. 

 

Tinglev (2014) beskriver skolans specialpedagogiska verksamhet utifrån två perspektiv vilka 

inte nödvändigtvis behöver utesluta varandra. I det relationella perspektivet anpassas den 

ordinarie undervisningen till elevernas olika förutsättningar medan det kategoriska 

perspektivet har ett fokus på ämne och undervisning. Vidare ses svårigheterna och det 

specialpedagogiska behovet utifrån företeelser i skol- och uppväxtmiljö resp. medfödda eller 

individbundna. Det relationella perspektivet ger ett långsiktigt tidperspektiv där ansvaret 

främst läggs på arbetslagen i det vardagliga arbetet, med stöd av skolledning medan det 

kategoriska perspektivet ses mer kortsiktigt med ett ansvar utanför klassrummet, på 

speciallärare, specialpedagoger och elevhälsoteam.  

 

Elevhälsosamtalen som genomförs av skolsköterskan i grundskolan ger ett bra underlag för 

skolornas hälsofrämjande arbete (Rising Holmström, 2013). Det som eleverna själva 

beskriver och upplever ger en god utgångspunkt för arbetet. Dessa samtal har en stödjande 

och hälsofrämjande inriktning och tar sin utgångspunkt i elevens starka och svaga sidor.  

 

Förutsättningen för att elevhälsosamtalen ska fungera väl är att de är elevcentrerade och utgår 

från elevens upplevda situation (Golsäter, 2012). Bäst resultat ger samtalen om eleven är 
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förberedd på samtalet och känner sig delaktig och respekterad. Skolsköterskan måste anpassa 

samtalen efter ålder och individ för att få ett gott samtalsklimat. Sammanställd information 

från elevhälsosamtal kan ge en bild av elevernas erfarenheter av t.ex. skolarbetets krav 

(Socialstyrelsen/Skolverket, 2016). 

 

2.3.4. Värdegrundsarbete 
Skolan är en högriskmiljö för kränkningar och trakasserier (Gustafsson, 2009). Stor trängsel, 

många elever på förhållandevis liten yta, elever från olika förhållanden med olika 

förutsättningar och möjligheter med många tillfällen till konfrontationer och möten. En av 

elevhälsans absolut viktigaste uppgifter är att se till att alla elever kan komma till skolan och 

känna sig trygga. Skolan är elevernas arbetsplats och kraven är desamma, om inte än högre, 

som på vilken annan arbetsplats som helst. 

 

Elevhälsan ska delta i skolans värdegrundsarbete och arbetet mot kränkande behandling vilket 

bland annat innebär att arbeta för goda relationer mellan elever, men även relationer mellan 

elever och lärare. Elever som saknar kamrater, som inte deltar i fritidsaktiviteter och ger 

signaler att de inte är delaktiga ska särskilt uppmärksammas. För att erhålla denna kunskap 

krävs att elevhälsan möter eleverna i vardagliga situationer och att det finns en insikt i 

elevernas sammanhang utanför skolan. Elevhälsan kan ta aktiv del i arbetet med att 

kvalitetssäkra skolans värdegrundsarbete men också i arbetet med att ta fram planer mot 

diskriminering och kränkande behandling. Förebyggande arbete kan vara att kartlägga 

verksamheten för att identifiera riskområden som stress, kränkningar och diskriminering 

(Socialstyrelsen/Skolverket, 2016).  

 

2.3.5. Yrkesroller 
Skolsköterskan är en resurs som finns på alla skolor och dennes arbete är tydligt avgränsat 

mot pedagogerna. Skolsköterskans mottagning kan ha en roll som elevhälsans mottagning där 

det finns möjlighet att fånga upp elever som har behov av stöd där det också finns en naturlig 

koppling till elevhälsoteamets samlade resurser (Backlund, 2007). 

Skolsköterska kan också vara ett stöd till den pedagogiska personalen i undervisning om 

levnadsvanor och hälsa, sex- och samlevnadsfrågor och emotionell utveckling under 

puberteten (Socialstyrelsen/Skolverket, 2016). De elevhälsosamtal som skolsköterskan 

genomför kan vara en möjlighet att identifiera problem eller symptom som gör att eleven har 

behov av särskilt stöd eller andra insatser (Utbildningsförvaltningen, 2017).  

 

Kurators uppgifter är bl.a. stöd- och rådgivande samtal med elever och kontakt med 

samhällets stödfunktioner t.ex. socialtjänsten. Kurators roll kan uppfattas som vag då kurators 

arbete styrs av andra och även kan genomföras av andra, exempelvis pedagoger. 

Psykologerna är däremot legitimerade och styr ofta själva sitt arbete vilket leder till en 

starkare och tydligare roll. Generellt finns mer kuratorer bland de äldre eleverna och psykolog 

används i större utsträckning till de yngre (Backlund, 2007). Skolor som har en kurator 

anställd använder mer sällan psykolog. Många psykologer anlitas externt eller från ett centralt 
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resursteam. Kurator och psykolog finns inte tillgängligt i samma omfattning i skolors 

elevhälsa och tas inte heller för givet på samma sätt som skolsköterska gör (a.a.).  

 

Kurator ska ta tillvara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala 

situation. Psykologer genomför psykologiska utredningar och bedömningar och på så sätt 

bidra med kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd. Båda ska ge 

handledning och konsultation till övrig personal på skolan (Utbildningsförvaltningen, 2017). 

Tillgången till skolsköterska, kurator och psykolog varierar mycket mellan olika skolor 

(Backlund, 2007) 

 

Specialpedagogens uppdrag är att ”tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd för 

skolans ledning, i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans 

arbete, samt bidra med det specialpedagogiska perspektivet i skolans systematiska 

kavalitetsarbete” (Utbildningsförvaltningen, 2017 s. 12). Detta kan innebära att delta i 

organisatoriska planeringar och att medverka till att utveckla lärmiljö och arbetssätt. 

Specialpedagogen genomför pedagogiska utredningar och utformar åtgärdsprogram. Vidare 

ska specialpedagogen samarbeta med speciallärare och andra pedagoger när det gäller extra 

anpassningar och särskilt stöd och även ansvara för pedagogiska överlämningar. 

 

Rektor ska leda och samordna det pedagogiska arbetet på skolan och det innefattar självfallet 

även elevhälsan. Den hälsofrämjande skolutvecklingen syftar till att alla elever ska kunna nå 

målen för utbildningen (Skolinspektionen, 2015:05). 

 

Elevhälsans olika professioner ska enas kring ett gemensamt perspektiv kring hur elevhälsan 

ska arbeta för att eleverna bäst ska utvecklas i skolan. Samtidigt ska varje profession bidra 

med sitt yrkes specifika kunskap. Samtliga professioner är överens om att det salutogena 

perspektivet ska råda och att det är miljön och arbetet i skolan som ska problematiseras och 

inte eleven (Guvå, 2014).  

 

I sammanfattningen av Elevvårdsutredningens slutbetänkande (SOU2000:19) hänvisas till 

tidigare utredningar och rapporter vilka visar ett behov av samverkan mellan olika aktörer 

inom och utom skolan.  

 

Det räcker naturligtvis inte att professionerna inom elevhälsan samverkar med varandra utan 

lärarna har ju en av huvudrollerna i arbetet. Lärarna vill enligt Guvå (2014) i stor utsträckning 

att eleverna ska få den hjälp de behöver – inte att de själva ska få hjälp med att ändra sin 

undervisning eller annat i klassrummet för att eleven ska ha bättre förutsättningar för att 

lyckas. Mest framgångsrikt visar sig arbetet vara när lärarna är aktiva deltagare snarare än 

enbart handledda av elevhälsans medarbetare. 

 

2.3.6. Elevhälsa på vetenskaplig grund?  
Socialstyrelsen/Skolverket (2016) uttrycker en brist på vetenskaplig grund på flera områden 

inom elevhälsan. När den vetenskapliga grund som ska kunna ge vägledning om hur 
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elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande saknas finns inte förutsättningar för 

att utveckla verksamheten. Ett stort behov av att systematiskt och fortlöpande kartlägga barns 

utveckling, hälsa och lärande för att bättre kunna värdera effekten av elevhälsans stödinsatser 

är det man anser behövs.  

 

Törnsén (2014) beskriver i sin studie att uppföljningar och utvärderingar av elevhälsans arbete 

på enheterna inte alls eller sällan genomförs. Hon menar att lärarna ges och tar ett stort ansvar 

för elevhälsan, att läraren är ”oljan i elevhälsomaskineriet eller omkopplingsstationen genom 

vilket allt ska gå”(a.a.s 12). Ett centralt utvecklingsbehov, som Törnsén ser det, är att 

elevhälsan måste ligga steget före, innan något har hänt, genom ett främjande arbete på både 

organisations- och gruppnivåer och att det behöver finnas handlingsplan för detta. Idag finns 

det planer för vad och vilka steg elevhälsan tar när något har hänt dvs. en åtgärdande kultur. 

Den sammanfattande bilden hon ger är att skolor har en tydlig organisation med arbetsgången 

men inte några tydliga mål för elevhälsan vilka inte heller utvärderas. Elevhälsan verkar 

generellt sett sakna ett målstyrt, systematiskt kvalitetsarbete. I Skolinspektionens rapport 

(2015:5) menas att skolornas hälsofrämjande och förebyggande arbete mycket sällan omfattas 

av en tydlig strategi och ett systematiskt utvecklingsarbete. En systematik i utvecklingsarbetet 

enligt det cykliska förloppet med uppföljning – analys – planering – genomförande, anser 

man saknas.  

 

Höög (2014) anser att tiden är inne för att tydliggöra utformingen av elevhälsans uppdrag på 

ett enhetligt och likvärdigt sätt. Både Törnsén (2014) och Höög (2014) påtalar den vilja och 

engagemang som finns hos skolans personal i arbetet med elevhälsan men är även överens om 

att systematiken i förbättringsarbetet behöver förtydligas. 
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Studien syftar till att undersöka Elevhälsoteamens hälsofrämjande och förebyggande arbete på 

tre skolor i en kommun och se huruvida det finns en grund för ett systematiskt kvalitetsarbete 

i dessa skolors Elevhälsoplaner.  

  

Frågeställningarna är: 

 

4. Finns en grund för systematiskt kvalitetsarbete i Elevhälsoplanerna? 

 

5. Hur beskrivs EHT:s hälsofrämjande och förebyggande arbete? 

 

6. Hur beskrivs visioner och möjlighet till utveckling i EHT:s arbete? 
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4. METOD 

Metodavsnittet beskriver den metod som använts för att genomföra studien. Även 

urvalsprocess, genomförande och etiska ställningstagande för studien beskrivs.  

 

4.1. Val av metod 
Kvalitativa forskningsintervjuer (Kvale & Brinkmann, 2010) har genomförts med tre 

fokusgrupper. Intervjuerna utgick från ett halvstrukturerat manus innehållande förslag på 

frågor (se bilaga 1). Intervjun riktade fokus mot det förebyggande och hälsofrämjande arbetet 

som elevhälsan på respektive skola planerar och genomför. Frågorna var öppna och gav 

utrymme för gruppens tolkningar av vad detta arbete innebär och hur de genomför det på 

enheten. Frågorna gav även utrymme för tankar kring hur det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet är planerat att utvecklas framåt och också för att förstå hur arbetet följs 

upp och utvärderas. 

 

I en fokusgrupp ska det finnas en interaktion mellan de intervjupersoner som 

samtalar/diskuterar om ett ämne som är bestämt av en forskare (Halkier, 2008). Det som 

skiljer fokusgruppen från individuella intervjuer och gruppintervjuer är att där ställs i regel 

frågor av intervjuaren och de intervjuade avger svar. I fokusgruppen kommenterar och ställer 

deltagarna frågor till varandra och utifrån sina varierade erfarenheter av samma verksamhet 

kan olika perspektiv lyftas fram. Samtidigt kan denna sociala kontroll hindra de medverkande 

från att säga sin mening (a.a.).  

 

Enligt Björndal (2002) ger ett kvalitativt upplägg av studier en ökad flexibilitet, utrymme för 

förändringar under arbetets gång och en djupare förståelse för resultatet. När intervjuerna är 

påbörjade finns möjlighet att justera intervjufrågor och förskjuta inriktning. Björndal menar 

vidare att fokusgruppintervjuerna ger en mängd synpunkter på det aktuella ämnet. 

Intervjuarens uppgifts ska vara att introducera ämnet och se till att det blir ett givande 

meningsutbyte. Fokusgruppsintervjuer ska ge utrymme för personliga och spontana idéer och 

uppfattningar och ska till stor del genomföras som ett samtal/diskussion där intervjuarens roll 

är att hålla fokus på ämnet, ställa frågor för att komma vidare i diskussionen och för att få svar 

på de övergripande frågorna.  

 

En enkel dokumentanalys av elevhälsoplaner har genomförts för att fastställa om riktlinjer 

och mål som kan kopplas till den förebyggande och hälsofrämjande verksamheten finns samt 

hur dessa i så fall följs upp och utvärderas.  

 

4.2.  Urval 
Jag valde att tillfråga rektorer vid tre kommunala F-6 -skolor i Jönköpings kommun om att 

delta vid studien med respektive elevhälsoteam. Samtliga tackade ja. Storleken på skolorna 

varierar och därmed också storleken på elevhälsoteamen. Alla medarbetare som ingick i 

respektive elevhälsoteam hade av olika anledningar inte möjlighet att delta. Samtliga 
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elevhälsoteam anser att skolläkare och psykolog ingår men ingen representant från dessa 

yrkeskategorier deltog vid intervjuerna. De tre fokusgrupperna varierade därför i storlek 

mellan två och sex medarbetare. Grupperna bestod sammalagt två skolledare, fyra 

specialpedagoger, två speciallärare, en kurator och två skolsköterskor. Sammantaget saknades 

(utöver skolläkare och psykolog) två skolledare, en speciallärare, två kuratorer och en 

skolsköterska.  

 

Elevhälsoplaner från de skolor vars elevhälsoteam intervjuas analyserades med fokus på 

grund för det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

4.3. Genomförande 
Kontakt togs med rektorer på tre skolor vilka samtliga tackade ja till att, tillsammans med sitt 

elevhälsoteam, delta vid intervjuerna. Övergripande frågeställningar delgavs vid förfrågan.  

Respektive skolledare mailade mig de aktuella Elevhälsoplanerna så att jag innan intervjuerna 

kunde påbörja analysen av dessa. Analysen av elevhälsoplanerna gav information av hur det 

systematiska kvalitetsarbetet av elevhälsoteamets arbete är planerat att genomföras. Analysen 

innebar även, utöver att ge en inblick i det allmänna innehållet, fastställa huruvida begreppen 

hälsofrämjande och förebyggande arbete fanns med och vilka aktiviteter som var knutna till 

de bägge begreppen. Elevhälsoplanerna förändrade inte frågorna vid intervjun men planerna 

togs upp av respondenterna vid någon av intervjuerna. 

Intervjuerna genomfördes på bokad tid på respektive skola och inleddes med en introduktion 

av syftet. Samtliga respondenter deltog vid hela intervjun som varierade i tid mellan 40 och 

65 minuter. Samtalen spelades in och efter att samtliga intervjuer genomförts transkriberades 

dessa med tidsangivelser. Detta för att ge möjlighet att gå tillbaka och lyssna på intervjun vid 

ytterligare tillfälle vid behov om t.ex. andemeningen i uttryck varit svårtolkad i text. Den 

transkriberade texten har sedan med hjälp av överstrykningspennor i olika färger grupperats i 

huvudrubrikerna: Elevhälsoplaner och mål, Hälsofrämjande arbete, Förebyggande arbete, 

Utvärdering – utveckling – kompetensutveckling, Gör vi rätt saker/ utgångspunkter i arbetet 

samt Visioner och önskemål. Därefter har texten kategoriserats i ett flertal underrubriker. 

Utifrån dessa har slutsatser dragits och ett resultat vuxit fram.  

4.4. Etik 
Deltagande skolors rektorer informerades om syfte och ämne via epost när förfrågan om att 

delta i intervjun skickades. Skolornas namn publiceras inte utan benämns Skola A, B och C 

och av hänsyn till de medverkande kommer inte yrkeskategori nämnas utom då ett tydligt 

mönster av synpunkter representerar en viss yrkeskategori.  För övrigt kommer svaren i 

uppsatsen att vara avidentifierade. De inspelade ljudfilerna kommer att raderas tre månader 

efter att uppsatsen är godkänd.  

Vetenskapsrådets forskningsetiska grundprinciper (Vetenskapsrådet, 2002) enligt följande har 

därmed infriats: 

- informationskrav - de berörda ska vara informerade om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte 
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- samtyckeskrav - deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan 

- konfidentialitetskrav - uppgifter om alla ingående personer i undersökningen ska 

beskrivas på ett sådant sätt att de inte kan identifieras och förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem samt 

- nyttjandekrav - uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.  
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5. RESULTAT 
Resultatet är kategoriserat under rubriker utifrån uppsatsens frågeställningar och utifrån de 

kategorier som tydligt framträdde vid analys av resultatet. Flera uttalanden återkommer och 

kan kategoriseras under flera rubriker men då har jag valt att placera dem där jag anser att de 

bäst hör hemma. Citat från intervjuerna ges för att förtydliga och exemplifiera.  

De tre elevhälsoplanerna analyserades och resultatet inleds med en beskrivning av de mål som 

finns inskrivna i skolornas Elevhälsoplaner samt hur dessa ska följas upp och utvärderas d.v.s. 

grunden för det systematiska kvalitetsarbetet. Under samma rubrik tas även det som framkom 

vid intervjuerna om det systematiska kvalitetsarbetet upp. Därefter presenteras det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet så som det beskrivs vid intervjuerna. I avsnitt 5.2.5. 

beskrivs de yrkesroller som särskilt omnämns  vid intervjuerna. Kapitlet avslutas med tankar 

och visioner om EHT:s arbete i framtiden. I slutet av diskussionen sammanfattar jag resultatet 

och summerar det jag särskilt bär med mig i utvecklingen av min egen verksamhet.  

 

5.1. Elevhälsoplanernas grund för det systematiska kvalitetsarbetet   
Samtliga tre skolor har en Elevhälsoplan och vid analys av dessa framkom att två har använt 

Utbildningsförvaltningens mall (skola A och B). Två av planerna är för läsåret 16/17 och en 

för läsåret 17/18 (skola B). De skolor som använt mallen har övergripande mål t.ex. ”Främja, 

förebygga och stödja elevens utveckling mot målen” och …”att varje elev, utifrån sina behov 

och förutsättningar, har möjlighet att uppnå bästa tänkbara utveckling, lärande och hälsa”. 

Målens källa hänvisas dels till Skolverket, dels till Skollagen. En elevhälsoplan (skola C) 

beskriver elevhälsans uppdrag och samtliga medarbetares gemensamma ansvar för uppdraget. 

Den sistnämnda ger även en förklaring att detta innebär ”… skapa miljöer som främjar 

elevernas lärande, utveckling och hälsa” med hänvisning till Skollagen, även om detta inte i 

ord uttrycks som mål med EHT:s arbete.  

 

Samtliga elevhälsoplaner beskriver utvecklingsområden för innevarande år. Elevhälsoplan A 

beskriver ett övergripande utvecklingsområde med flera underliggande områden. Detta 

utvecklingsområde beskrivs som gemensamt för både EHT, Trygghetsteam och arbetslag. 

Uppföljning och analys beskrivs översiktligt med vad som ska ske under årets månader t.ex. 

att elevintervjuer och enkäter ska genomföras i november och april och månaden därefter ska 

utvärdering och analys ske av desamma. I beskrivningen av uppföljning och analys ingår även 

att mål och planer ska presenteras för all personal.  

 

Elevhälsoplan B har ett utvecklingsområde under innevarande år. I denna plan beskrivs inte 

uppföljning och analys alls utan det anges enbart vilka månader under året detta ska ske.    

 

Elevhälsoplan C har målbeskrivning av sex aktuella utvecklingsområden med en systematik i 

arbetet enligt Skolverkets modell Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? och Hur blev det? 

(Skolverket, 2015). Uppföljningen av föregående års utvecklingsområden finns 

dokumenterade i planen. Det anges även att Elevhälsoplanen ska följas upp vid ett tillfälle 

under läsåret och sedan utvärderas och revideras under vårterminen. EHT:s arbete och 
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Elevhälsoplanen utvärderas bl.a. genom att synpunkter kring de aktuella utvecklingsområdena 

samlas in från arbetslagen. 

 

Samtliga skolor har både förebyggande och hälsofrämjande arbete med i sina planer men 

innehållet skiftar och man kan utläsa variationer i om arbetet ska definieras som 

hälsofrämjande eller förebyggande. De skolor som använt ovan nämnda mall (skola A och B) 

har tydlig uppdelning mellan det hälsofrämjande och det förebyggande arbetet i sin plan. 

 
Vid intervjuerna framkom vikten av tydlighet i målformulering för att veta vad som ska 

utvärderas. Att utvärdera EHT:s arbete upplevs som svårt. Det åtgärdande arbetet, som t.ex. 

ett åtgärdsprogram, beskrivs som den lättare och mer konkreta delen att utvärdera. Där vill 

man se om de åtgärder som satts in har haft någon effekt, om de varit lyckosamma eller om de 

ska förkastas eller om de kan användas på andra elever. Man vill också genom utvärdering 

vidga sin repertoar på användbara åtgärder. En av skolorna beskriver en aktiv och fortlöpande 

utvärdering och analys av de insatser som sätts in. Utvärderingen beskrivs som en diskussion 

kollegor emellan där alla hjälps åt, har synpunkter och tar tillvara de kompetenser som finns. 

Det som upplevs svårt är att i detta få med en dokumentation så att de nyvunna kunskaperna 

finns nedskrivna och kan tas tillvara och användas vid andra tillfällen. De elever som 

medarbetare i EHT har personlig kontakt med följs upp regelbundet. Det upplevs som 

komplicerat att få en bra och relevant återkoppling till klasslärarna viken anses väsentlig även 

om inga direkta åtgärder vidtas. En del av utvärderingen handlar om fördelning av resurser 

både när det gäller exempelvis personal, kompetensutveckling och handledning. 

 

Samtliga intervjuade elevhälsoteam tycker att det finns en utvecklingspotential i EHT:s 

arbete. Följande förslag på utvecklingsområden, utöver de som finns angivna i skolornas 

elevhälsoplaner, framkommer vid intervjuerna: Dokumentation nämns på två skolor som ett 

område att utveckla, återkoppling till klasslärare/pedagoger från EHT, att utveckla tillåtande 

lärmiljöer är utvecklingsområden som pekas ut och möjlighet att arbeta mera med 

individualisering och studieteknik likaså. Möjligheterna att ta tillvara det som framkommer 

vid olika former av elevsamtal och arbeta vidare på grupp- eller klassnivå ses också som ett 

område som kan utvecklas vidare.  

5.2. Elevhälsoteamens beskrivning av hälsofrämjande och förebyggande arbete 
Det hälsofrämjande arbetet beskrivs som övergripande och allmänt, det som alla kan och får 

ta del av, ett grundläggande arbete som är långsiktigt, planerat och rör breda områden inom 

skolan. Under intervjuerna ges flera exempel på att det hälsofrämjande och förebyggande 

arbetet är nära förknippat med varandra. Fysisk aktivitet nämns som ett sådant område. 

Åtgärder som inledningsvis uppfattas som en förebyggande åtgärd kan i det långa loppet 

övergå till det hälsofrämjande.  

Åtgärder som är förebyggande kan på lång sikt bli hälsofrämjande om det 

hamnar i något slags årshjul (skola B).  



Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete 

HT 2017 

 

16 
 

Det finns mycket som är hälsofrämjande som också är förebyggande mot 

sjukdom t.ex. fysisk aktivitet är ju hälsofrämjande men också förebyggande 

och det vet vi att det främjar ju allt kring inlärning […] de går lite hand i 

hand (skola A). 

Det förebyggande arbetet beskrivs som ett mer konkret och handfast arbete i jämförelse med 

det hälsofrämjande. Både arbete mot klasser och årskurser men också mot grupper och 

individer. Ett nära samarbete mellan pedagogerna och elevhälsoteamet beskrivs som en 

förutsättning för framgång. När lärarna kommer till EHT på ett tidigt stadium, innan problem 

uppstår, och man kan hjälpas åt och bidra med idéer så beskrivs det som ett förebyggande 

arbete. Flera respondenter beskriver att det finns en övertro på vad EHT kan ordna och lösa, 

att pedagoger kan ”lämna över” till EHT och på så sätt lämna över ansvaret för eleven. Vid 

intervjuerna poängteras vikten av att man arbetar tillsammans och försöker komma på idéer 

och lösningar för de svåra situationerna som uppstått kring elever/grupper.  

När lärarna kommer till EHT kan det också vara ett förebyggande arbete då 

de har möjlighet att komma in och bolla på ett tidigt stadie, innan problem 

uppstår och att alla bidrar med idéer (skola C). 

Förebyggande kan handla om att man i förväg kan se vilka problem eleverna 

kan hamna i så man försöker bromsa det lite grann, lite hjälp på vägen (skola 

A).  

5.2.1. Trygghet, trivsel och att lyckas i skolan 
Att ge eleverna de bästa förutsättningar för att lyckas i skolan lyfts främst som ett 

hälsofrämjande arbete. Trygghet och trivsel beskrivs som grunden för en lyckad skolgång och 

delvis som pågående processer under elevernas hela skoldag. Under en skoldag händer det 

mycket och många händelser som föranleder till diskussioner och samtal i grupper och 

klasser. Pedagogernas medvetenhet om att trygghet och trivsel är grundförutsättningar för att 

lyckas i skolan upplevs som hög och arbete med detta sker både i klassrum, under raster och i 

fritidshemsverksamheten. Arbetet sker både planerat och på förekommen anledning. Exempel 

på planerade aktiviteter som beskrivs som trygghetsskapande är rastverksamhet och 

faddergrupper, exempel på oplanerat arbete med trygghet kan vara att man tar upp händelser 

om hur man tilltalar varandra eller vem som får vara med i leken. Detta anses som ett 

fortlöpande arbete som borgar för trivsel och trygghet på skolorna. Vidare anses att genom 

arbete med elevers motivation och deras förståelse för vikten av skolgång hoppas man på att 

eleverna ska uppleva en ökad meningsfullhet vilket också ska bidra till känslan av att lyckas i 

skolan.  

Det främjande ska vara för att skapa goda förutsättningar för en god 

arbetsmiljö, för en god trivsel, för goda förutsättningar i det allmänna (skola 

B).  

Arbetet med trygghet anses vara väl investerad tid och mer förebyggande arbete när det gäller 

trygghet efterfrågas.  Vid intervjuerna tas arbete med tydliga teman, riktade mot 

värdegrundsfrågor upp som exempel. Klasslärarna anses vara de som till största delen ska 

genomföra arbetet i sina klasser men EHT kan bidra med material, inspiration och även med 

handledning av lärarna. Kurator och skolsköterska beskrivs som kunniga inom området och 
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som de rätta personerna för att inspirera lärarna. Till viss del anses de även ha möjlighet att 

själva kunna delta i eller genomföra arbetet. EHT:s resurser och möjligheter att delta direkt i 

arbetet med trygghet ansågs delvis outnyttjad. Vid exempelvis värdegrundsarbete anses det 

finnas en bred kompetens inom EHT som kan nyttjas betydligt mer än det görs idag.  

I oroliga klasser blir det inte mycket inlärning, så den tid som tas i anspråk 

för att arbeta med gemenskap och trygghet får man tillbaka, om det fungerar 

socialt så går det bra! (skola A).  

Ett medvetet arbete vid övergångar mellan olika stadier, när nya elever börjar på skolan och 

styrda lekgrupper är andra exempel som ges för trivsel och trygghet under skoldagen.    

5.2.2. Relationer mellan skolans personal, vårdnadshavare och elever 
God kontakt med vårdnadshavarna och förtroendefulla relationer med föräldrarna tas upp som 

en grundläggande del i det hälsofrämjande arbetet. Vårdnadshavarnas vetskap om att det finns 

god kompetens och att skolans personal vill elevernas väl ses som en del i det förtroendet. 

Även skolans förmåga att stödja vårdnadshavarna i att se sitt barn och sitt barns 

förutsättningar ses som en viktig del i förtroendet mellan skolan och vårdnadshavarna. En 

önskan finns att föräldrarna i högre grad besöker skolan för att öka insikt och intresse. En hög 

närvaro av vuxna förväntas skapa ökad trygghet och också stävja fult språk och minska 

kränkningar. 

Idag kan man, enligt de intervjuade grupperna, inte ställa krav på eleverna utan att det finns 

en bakomliggande relation. Det visar sig t.ex. då det är en vikarie som undervisar klassen att 

det inte alltid fungerar så bra som det brukar och att man vill använda sig av vikarier som är 

kända för eleverna då det är möjligt. Individualiseringen anses vara av största vikt för att 

kunna anpassa krav och förväntningar på den enskilda eleven. Det framkommer vid 

intervjuerna att för att kunna individualisera krävs ett intresse och en nyfikenhet från 

pedagogerna för att veta var varje elev befinner sig. Då pedagogen vet vad hon kan förvänta 

sig av just den här eleven och kan ställa krav på rätt nivå utvecklas den relation som anses 

viktig för att skapa goda inlärningssituationer. Vissa elever är känsligare än andra både vid 

förändringar och för relationer. Det framkommer vid intervjuerna att relationen är av allt 

större vikt då eleverna är omotiverade för skolarbetet och t.ex. har koncentrationssvårigheter.  

Relationer är den viktigaste faktorn för inlärning. Den absolut viktigaste 

faktorn för inlärning att du har en relation till den som ska lära dig (skola A). 

5.2.3. Livsstil, utemiljö och raster  
Skolgården anses vara en viktig del ur det hälsofrämjande perspektivet. En inbjudande 

skolgård med mycket att göra och med närvarande vuxna förebygger både på det fysiska och 

sociala planet. En skolgård som inbjuder till aktivitet och rörelse i olika former ger en bra 

förutsättningar för att eleverna ska vara mottagliga för undervisning efter raster och utelek. 

Organiserade rastaktiviteter tas upp som främjande aktiviteter både när det gäller rörelse, 

sociala relationer och utveckling av lekskicklighet. Utemiljö och raster uppfattas både som 

hälsofrämjande och förebyggande verksamhet. En god utemiljö i skolans närområde kan 

också användas för undervisning. Att främja rörelse, aktivitet och engagemang skapar goda 

förutsättningar för lärande.  
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Goda levnadsvanor är en del i det hälsofrämjande arbetet. Övervikt och fetma är ett exempel 

på en livsstilsfråga som det arbetas aktivt med men här skiljer sig skolornas behov och arbete 

åt. Kosten, skolmaten, och hur vi ska få alla elever att äta bra är däremot ett ämne som tas upp 

vid samtliga intervjuer. Skolmaten är av största vikt för att eleverna ska fungera hela dagen. 

Flera uttrycker att antalet specialkoster ökar och att det idag finns många olika skäl till att äta 

annan kost vilket gör att ett gott samarbete med personalen i skolköket är nödvändigt och en 

förutsättning för alla elevers matintag under skoldagen. 

5.2.4. Pedagogiskt arbete 
Extra anpassningar är den stödinsats av mindre ingripande karaktär som genomförs av lärare 

eller annan skolpersonal inom ramen för ordinarie undervisning (Skolverket, 2014). Vissa 

extra anpassningar kan, enligt flera personer vid intervjuerna, gynna många eller alla elever i 

klasserna t.ex. bildstöd över dagen. Det beskrivs i flera fall att läraren kan, genom att ändra 

sin undervisning, göra de extra anpassningarna överflödiga.  

Om en lärare har för många anpassningar i sin klass då kanske man ska gå 

tillbaka till sig själv och se, vad är det som gör att jag måste ha så här 

mycket extra anpassningar? Varför måste jag ha individuella förklaringar till 

5-6 elever, då kanske jag ska förändra mina förklaringar eller mina 

instruktioner, då kanske jag ska göra det lite enklare istället. Korta ner eller 

förenkla så att fler förstår (skola A).  

Speciallärare/specialpedagog kan hjälpa undervisande läraren att få syn på detta och stödja i 

de förändringar som ska göras. Samtidigt är man mån om att läraren ska förstå att det är 

dennes ansvar att göra de extra anpassningarna, inte EHT:s. 

Samtliga skolor har tester i svenska och matematik för de yngre eleverna. Resultaten 

analyseras och används som grund för fortsatt arbete.  Att tidigt kunna fånga upp elever som 

behöver stöd anses av yttersta vikt och ett bra exempel på förebyggande arbete. Om hjälpande 

insatser sätts in för sent mår eleven sämre och risken finns att eleven redan tappat tron på sin 

förmåga. Det finns också de elever som inte når målen även om de arbetar hårt och tar stora 

kliv framåt. Ibland kan elever som inte når målen och kunskapskraven, trots hårt arbete och 

personlig utveckling, behöva stöd och hjälp att förstå, att ge en tro till att man kan klara saker 

här i världen även om man inte har ett godkänt betyg i ett skolämne.  

Jag är helt övertygad om att ju fler barn man kan jobba med på lågstadiet ju 

färre blir det att jobba med på mellanstadiet (skola A).  

En undervisning där alla kan få vad de behöver, det är där det börjar, det är 

så vi gör en skola för alla (skola C)  

Jag är beredd att utmana […] genom att säga så här: Hos oss finns god 

undervisning och särskilt stöd! Extra anpassningar finns inte! (skola B)  

De intervjuade önskar att lärarna ska känna att de kan få stöd och hjälp av EHT att orka arbeta 

vidare med eleven, att få ny kraft, inte att läraren ska ge upp och ”lämna över” eleven. Flera 

menar att lärare känner trygghet i vetskapen att det finns ett EHT att vända sig till om man 

själv inte kommer längre i arbetet med eleven. På så sätt kan speciallärare och specialpedagog 

fungera som handledare för den pedagogiska personalen. Insatser som Lågstadiesatsningen 
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upplevs ha gjort skillnad då det har skett en utökning av pedagogisk personal i de yngre 

åldrarna. 

5.2.5. Specialpedagog, speciallärare, skolsköterska och kurator 
Specialpedagogens arbete varierar mellan de olika skolorna. Det ligger dels ett övergripande 

ansvar att vara insatt i olika elevärenden, att genomföra utredningar och att ha de externa 

kontakterna, dels finnas till hands som sakkunnig och ge råd och handledning. På vissa 

enheter arbetar specialpedagogen även i det direkt åtgärdande arbetet. Speciallärarnas arbete 

beskrivs som hands-on och direkt med elever i behov av stöd och även som ett stöd för 

klasslärarna i deras arbete med att utveckla undervisningen. 

 

Skolsköterskans arbete anses av samtliga Elevhälsoteam som hälsofrämjande. Genom tidig 

kontakt med samtliga vårdnadshavare och elever skapas kontakt och förtroende. De 

hälsosamtal som genomförs i F-klass, åk 2 och 4 är tydligt hälsofrämjande för alla intervjuade 

elevhälsoteam. Skolsköterskan är för alla, oavsett varifrån man kommer, en känd 

yrkeskategori som många har respekt för och som man som regel känner sig trygg med. 

Skolsköterskan, som representant för läkarvården, spelar därför i många fall en stor roll.  

Skolsköterskorna anser att de har ett bra basprogram att arbeta utifrån men önskar få 

ytterligare möjligheter att arbeta med det som framkommer vid hälsosamtal och som 

önskemål från olika elevgrupper, exempelvis om mat, sömn och hälsosam livsstil. Det finns 

en önskan att arbeta efter behov. 

Skolsköterskorna har en bredd i sitt kunnande och anses till viss del vara en outnyttjad resurs i 

frågor som rör exempelvis sömn, rörelse och fysisk aktivitet och frågor och funderingar kring 

puberteten. Ett ömsesidigt samarbete efterfrågas mellan skolsköterska och pedagoger för att 

tillvarata befintlig kompetens.  

Kurators arbete anses både förebyggande och åtgärdande. I många fall får det förebyggande 

prioriteras bort eftersom det som kräver åtgärder oftast inte kan vänta. De redskap kurator kan 

ge elever i de åtgärdande samtalen, att t.ex. kunna hantera ilska bedöms också vara ett 

förebyggande arbete. Det finns en ökande efterfrågan på kuratorer och de som finns på 

skolorna berättar om stora behov. På liknande sätt som skolsköterska så upplevs kurator 

delvis som en outnyttjad resurs och en kompetens med bred kunskap om bl.a. relationer och 

socialt samspel.  

Kurator arbetar förebyggande hela tiden, stävjar och förebygger och ger 

redskap för att t.ex. hantera ilska (skola C)  

Ibland handlar det ju om att eleverna är bekymrade rent socialt, där kan vi ju 

avlasta, för lärarna kan ju inte ta det också. De får rikta in sig på det 

pedagogiska så tar kuratorn de samtalen. Vi sitter ju här med många olika 

professioner – det kan vara jobbigt och stressande för lärarna att se och känna 

oro för elever som inte mår bra – där kan EHT stödja (skola B).  
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5.2.6. Rutiner och handlingsplaner 
Elevhälsoplanen är grunden för Elevhälsoteamens arbete. Respondenterna har mycket 

varierande kunskap om innehållet i respektive skolas plan. Några har mycket god insikt i både 

innehåll och mål medan andra är mer tveksamma. Ytterligare planer som tas upp som en del i 

Elevhälsoteamets arbete är Likabehandlingsplan, Handlingsplan för svenska och matematik 

och Handlingsplan för frånvaro.  

Arbetet i Likabehandlingsplanen beskrivs som grunden för arbete med trygghet och trivsel. 

Trygghetsteam eller motsvarande tas upp som utgångspunkt i detta arbete men 

Elevhälsoteamet anges som en bakomliggande faktor som dels finns med i diskussioner kring 

upplägg och dels som kunniga kring de olika behov som finns på enheten. Även i 

Elevhälsoplanerna finns flera exempel på konkreta uppgifter och händelser som under 

skolåret ska skapa trygghet och trivsel t.ex. faddergrupper, rastaktiviteter och strukturer.  

Handlingsplan för svenska och matematik ger enligt de intervjuade en struktur över hur man 

följer upp elevernas progression inom ämnena. Detta ger en god möjlighet att på ett tidigt 

stadium fånga upp de elever som behöver extra stöd och stimulans för att nå målen. 

Handlingsplan för frånvaro behövs för att tydliggöra rutiner kring hur och när skolan ska 

agera vid hög frånvaro. 

Rutiner och planer för att veta hur man ska gå tillväga i olika situationer och beskrivs som 

väsentliga i EHT:s arbete och ger en trygghet i utövandet.  Rutiner för EHT:s arbete anmälan 

till socialtjänsten och ärendegång vid elevärende till EHT lyfts som exempel på bra 

förebyggande arbete.  

Rutiner för stadieövergångar tas upp som en viktig del i det förebyggande arbetet. Samtliga 

övergångar mellan olika verksamheter och skolans olika stadier berörs som viktiga tillfällen 

att arbeta förebyggande. 

Rutiner för hur kunskaper om elever tas tillvara vid organisationsarbete inför ett nytt läsår tas 

upp. EHT kan där spela en nyckelroll på samma sätt som vid stadieövergångar eftersom där 

finns en övergripande kunskap om eleverna. I samarbete med enhetens pedagoger och med ett 

förtroende för personalen i gruppen uttrycker en av skolorna att EHT är en viktig kugge i 

arbetet med organisationen.  

5.3.  Utveckling och visioner 
Det finns mycket idéer och tankar om hur arbetet ska kunna utvecklas och bli effektivare och 

bättre. Samtidigt uttrycks en oro för lärarnas situation, att inte orken ska finnas, en rädsla 

beskrivs för omättliga behov, brist på utbildad personal och svårigheter med att kunna 

rekrytera behörig personal till lediga tjänster. Elevhälsoteamet upplevs vara en garant åt 

arbetsgivaren, att verksamheterna ska hålla ihop och fungera.  

Det finns en önskan om att det ska finnas tid för EHT:s strategiska, organisatoriska och 

långsiktiga frågor i större utsträckning. En återkommande tid varje vecka eller några träffar 

varje år för detta arbete.  
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Av två möten i veckan önskar jag att det ena kunde användas till att blicka 

framåt, blicka strategiskt, organisatoriskt och fundera kring dessa frågor mer 

på djupet. Nu får vi fördela arbete och sen får var och en sitta på sin 

kammare (skola B).  

När det gäller personella resurser efterfrågas socialpedagoger som kan jobba operativt med 

det sociala samspelet i elevgrupperna. Socialsekreterare, mer kurator, ytterligare 

specialpedagog och skolsköterska efterfrågas också. På flera håll önskas ett närmare 

samarbete med socialtjänsten. Det föreslås att socialtjänsten ska ha medarbetare eller ett lokalt 

kontor placerat på skolorna. Vinsten med detta ska då dels bli att avdramatisera kontakten 

med socialtjänsten, dels att ett tätt samarbete mellan skola och socialtjänst kring de familjer 

som behöver stöd och hjälp underlättas.   

Gruppverksamhet med eleverna önskas, att kunna jobba kring identitet och självkänsla.  Det 

uppfattas som det finns en oro tidigt hos barn att inte vara tillräckligt bra. Man vill arbeta mer 

med att möta elevernas tankar, få dem att sätta ord på vad de vill framåt. Samtal i mindre 

grupper om exempelvis mobbning och om hur man beter sig i mot varandra. Aktivt arbete i 

grupper för att stärka sammanhållning och vi-känsla. Främja och utveckla det sociala, de 

sociala kunskaperna och kompetenserna. Fysisk aktivitet i klassrummen önskas.  

Ha röris i klassrummet, jobba med parallellrörelser och korsrörelser, lite 

knäböj och upphopp för att få upp pulsen […] Öppet fönster och lite frisk 

luft! (skola A) 

EHT:s arbete initieras från en mängd olika håll t.ex. från lärarna i klassen, observationer av 

specialpedagog, skolsköterskans hälsosamtal, oroliga föräldrar eller externa signaler från ex 

socialtjänst. Många elever söker spontant kontakt med exempelvis kurator eller skolsköterska 

och det som upplevs som en liten oro kan fångas upp innan det blir stort. Ett nära samarbete 

inom EHT och mellan EHT och lärare lyfts som en framgångsfaktor. Forum för samtal med 

skolsköterska och eller kurator där lärare kan få hjälp och stöttning föreslås. Olika mål för de 

olika professionerna inom EHT är ett område som tas upp som en möjlighet för att kunna 

vidareutveckla verksamheten.  

Jobba tight med klasslärarna – vi måste vara ett team med dem. De måste 

kunna ta hjälp av oss! (skola A). 

5.4. Resultatsammanfattning  
I de Elevhälsoplaner jag analyserat finns en grund för ett systematiskt kvalitetsarbete. 

Samtliga planer innehåller mål eller syfte med EHT:s arbete och en plan och struktur över hur 

EHT:s arbete ska följas upp och utvärderas. Hur och när detta ska ske skiljer sig åt mellan de 

olika Elevhälsoplanerna. Elevhälsoplanerna beskriver både hälsofrämjande och förebyggande 

arbete. De elevhälsoteam som har intervjuats har en varierande kunskap och uppfattning om 

de mål som finns nedskrivna i planerna. Generellt uppfattar man att det är komplicerat att 

utvärdera och dokumentera delar av EHT:s arbete. Den åtgärdande delen upplevs enklast att 

både utvärdera och dokumentera. Samtliga EHT beskriver flertalet exempel på både 

hälsofrämjande och förebyggande arbete som bedrivs i skolorna. Trygghet, trivsel och goda 

relationer beskrivs som nyckelkomponenter för att lyckas i skolan. Vid intervjuerna berörs 



Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete 

HT 2017 

 

22 
 

elevernas hela skoldag som viktig i detta arbete. I det pedagogiska arbetet tas extra 

anpassningar och särskilt stöd upp som en stor del av EHT:s arbete för att ge alla elever 

möjligheter att lyckas i skolan. Tydliga strukturer och handlingsplaner anses ge en god grund 

för arbetet både när det gäller pedagogik och värdegrund. Värdegrundsarbetet drivs främst av 

Trygghetsteam eller motsvarande utifrån Likabehandlingsplanen.  

Skolsköterskans arbete anses främst som hälsofrämjande medan kuratorns arbete beskrivs 

som både hälsofrämjande och förebyggande. Specialpedagog och speciallärares arbete anses 

till stor del vara åtgärdande men det finns en önskan om att utveckla det förebyggande. Delvis 

bedöms det finnas outnyttjad resurs inom EHT främst vad gäller skolsköterskans och 

kuratorns kompetenser.  
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6. DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete på 

några skolor och se om det i respektive Elevhälsoplan finns en grund för ett systematiskt 

kvalitetsarbete. De elevhälsoteam som har intervjuats har visat ett stort engagemang för sitt 

uppdrag och har många tankar och idéer om hur deras verksamheter ser ut idag men också hur 

de önskar att arbetet ska utvecklas. Samtliga intervjuer avslutades med samtal kring 

utveckling och visioner, vilka gav många tankar och idéer kring visioner och framtidsplaner 

och åskådliggör den framtidstro respondenterna uppvisar.  

 

Det är, precis som Guvå (2014) beskriver, ibland svårt att skilja på vad som är hälsofrämjande 

och vad som är förebyggande då olika uppgifter och aktiviteter går in i varandra och påbörjas 

på ett sätt och sedan går över till ett annat.  Jag anser att det ibland kan vara så men, i takt med 

att dessa begrepp befästs allt mer i våra verksamheter och att den mall till Elevhälsoplan som 

UBF tillhandahåller kommer användas på allt fler skolor, kommer skillnaden troligtvis bli mer 

distinkt.  

 

6.1.  Metoddiskussion  
Tre fokusgruppsintervjuer har genomförts med sammantaget elva personer och med 

representanter från följande yrkeskategorier; rektor, skolsköterska, specialpedagog, 

speciallärare och kurator. Storleken på grupperna har varierat och ett par elevhälsoteam 

saknar någon eller några medlemmar vid intervjun. Tiden för samtalen varierade från ca 40 

till 65 minuter. Avsatt tid för intervjuerna kändes rimlig även om samtalet kunde fortsatt 

ytterligare om det funnits möjlighet. Fördelen med att intervjua i en grupp var, som Björdal 

(2002) beskriver, att stor del av samtalet flöt på med bra fokus utan att jag ställde så många 

frågor. Samtalet kunde spinna vidare på olika uppslag vilket gjorde att nya tankar och idéer 

tog form och man utvecklade tankar tillsammans. En viktig roll som intervjuare var att hålla 

riktning och fokus på det som skulle diskuteras men jag fann den avslutande diskussionen 

kring framtiden intressant och givande och ansåg därmed att den berikade studien.   

 

Vid samtal i grupp finns enligt Halkier (2008) alltid risken att någon inte uttrycker sin faktiska 

åsikt men jag upplevde en öppenhet individerna emellan och ett positivt samtalsklimat. Jag 

kunde inte heller uppfatta att någon var hämmad av att samtalet spelades in. Att transkribera 

intervjuer är tidsödande men materialet blir hanterbart och möjligt att bearbeta när det finns 

nedskrivet. Det var bra att notera tidsangivelser från uppspelningen i anteckningarna så att jag 

kunde lyssna på ett avsnitt igen om och när det behövdes.  

 

Elevhälsoplanerna analyserades på enklaste sätt genom att vid genomläsning konstatera 

huruvida de innehåller grunderna för ett systematiskt kvalitetsarbete d.v.s. beskrivning av mål, 

struktur för uppföljning/utvärdering samt utvecklingsområde/n.  

 

Valet av metoder känns rätt. Intervjuerna gav mycket information och ger också 

utgångspunkter för fortsatt arbete. Arbetet har en bred ingång och kanske skulle 
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frågeställningarna kunnat smalnas av ytterligare för att få ett mer stringent resultat. Å andra 

sidan gav intervjuerna det jag efterfrågade: förslag och idéer om hur jag kan utveckla 

elevhälsan på det skolområde där jag är rektor. Analysen av Elevhälsoplanerna gav den 

information som behövdes för att kunna konstatera att det finns en grundläggande systematik 

för ett kvalitetsarbete.  

 

När det gäller trovärdighet så anser jag att arbetet ger exempel på hur tre elevhälsoteam 

arbetar och uppfattar sitt arbete. Olika yrkesroller ger delvis olika bild av hur arbetet i 

Elevhälsoteamet genomförs vilket är naturligt eftersom varje yrke har sin inriktning och sitt 

perspektiv på arbetet. Studien har inte omfattat hur lärare och övrig personal ser på EHT:s 

arbete vilket troligtvis skulle ge ytterligare en dimension av elevhälsoteamets arbete. 

Deltagarna vid intervjuerna hade varierande erfarenhet och antal år i respektive yrke. Några 

var relativt nya både i sin yrkesroll och på sin arbetsplats, några hade flerårig erfarenhet.  

 

6.2.  Resultatdiskussion 
Det finns en hög ambition och entusiasm i de olika elevhälsoteamen och en tilltro till att 

arbetet som genomförs gör skillnad. Det finns också visioner, idéer och tankar om hur 

verksamheten ska kunna utvecklas för att på ett bättre sett ge varje elev de bästa 

förutsättningar för att lyckas. Som pedagogiska ledare är det av vikt att ge elevhälsoteamets 

olika professioner, både var för sig och tillsammans, tid och möjlighet för att utvecklas och 

utveckla verksamheten.  

 

6.2.1. Elevhälsoplanernas beskrivning av det systematiska kvalitetsarbetet 

Vid analys av de tre Elevhälsoplanerna kan jag konstatera att det finns mål för 

Elevhälsoteamets arbete i två av tre planer, dels övergripande, dels mer konkreta mål. Den 

tredje planen beskriver EHT:s övergripande uppdrag och har mycket konkreta mål som direkt 

knyter an till den lokala verksamheten vilket gör att utvärderingen av dessa blir tydlig och 

konkret. Där fanns även en tydlig angivelse att utvärderingen ska ske av samtliga arbetslag på 

skolan vid angiven månad och i planen finns även frågor direkt kopplande till årets 

utvecklingsområden. Detta ger en tydlig systematik i kvalitetsarbetet och en delaktighet på 

enheten. De övergripande målen som är citat från skollag och läroplan är vida och svåra att 

utvärdera på ett sätt som ger konkreta svar på hur arbetet ska utvecklas framåt. Detta kan vara 

en del i de svårigheter man upplever i sin utvärdering av arbetet. Skolinspektionen (2015:05) 

och även Törnsén (2014) beskriver en brist på systematiskt kvalitetsarbete i elevhälsans arbete 

och att densamma saknar mål vilket inte helt överensstämmer med de Elevhälsoplaner jag 

analyserat. Om arbetet sker på det sätt som beskrivs i Elevhälsoplanerna bedömer jag att det 

på dessa skolenheter finns goda förutsättningar för ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete 

med mål, uppföljning och utvärdering. Respondenterna beskriver svårigheter i att genomföra 

och framför allt dokumentera de utvärderingar som görs så ett fortsatt arbete för att tydliggöra 

systematiken behövs. Förankring och till viss del förtydligande av EHT:s syften och framför 
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allt mål, både inom EHT och bland övriga pedagoger på enheterna, är ett led i arbetet med den 

systematiska utvecklingen.  

6.2.2. Elevhälsoteamens hälsofrämjande och förebyggande arbete 
I två av de elevhälsoplaner jag analyserat finns tydligt och konkret angivna planer för både det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Den tredje innehåller inte de båda rubrikerna men 

innehållet i planen visar att man arbetar både hälsofrämjande och åtgärdande. Däremot 

uppfattar jag en svårighet i att dokumentera de uppföljningar och utvärderingar som görs. 

Både vad gäller a) hur och var dokumentationen ska ske b) hur man på bästa sätt ska kunna ta 

tillvara nyvunna kunskaper om metoder och c) hur man lyckats eller misslyckats i arbetet. 

Den dokumentation som jag upplever bedöms som svårast är i den mer övergripande 

pedagogiska utvecklingen. Det åtgärdande arbetet känns som självklarare och enklare att 

utvärdera även om det är svårt att ta tillvara de arbetssätt och metoder som använts för att 

lyckas. Mycket hamnar enbart som erfarenhet hos de inblandade. Kanske är det så, till en viss 

del, att nyvunnen erfarenhet hos pedagoger inte alltid kan och måste dokumenteras utan finns 

hos individen just som en erfarenhet. Självklart behöver det systematiska kvalitetsarbetet 

utvecklas just för att vi ska kunna lära av varandra, ta del av den kunskap som finns och 

utveckla våra verksamheter. Törnsén (2014) menar att det saknas planer för det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet på skolorna vilket inte är fallet på de enheter jag 

genomfört intervjuerna. 

 

Resultatet från genomförda intervjuer visar, som också flera forskare (Törnsén, 2014 och 

Nilsson, 2014) menar, att stor del av elevhälsoteamets arbete ägnas åt det åtgärdande arbetet. 

Samtidigt ligger hälsofrämjande och förebyggande åtgärder som en bred bas för EHT:s arbete. 

Det råder en viss tvekan, precis som Guvå (2014) menar, om dessa två begrepp, vad som är 

hälsofrämjande och vad om är förebyggande, men egentligen är väl det oväsentligt, det 

centrala måste ändå vara att arbetet genomförs.  Begreppet hälsofrämjande arbete beskrivs vid 

intervjuerna som övergripande och allmänt och något som alla kan ta del av vilket är i 

enlighet med den definition som Guvå ger med god skolmiljö och organisatoriska 

förutsättningar. De intervjuade ger tydliga och goda exempel på både hälsofrämjande och 

förebyggande arbete som genomförs.  

 

Tydlig struktur genom rutiner och handlingsplaner tas vid intervjuerna upp som en god grund 

för arbetet och en väsentlig del i den systematiska utvecklingen av verksamheten. Samtliga 

skolor har t.ex. planer i svenska och matematik vilket bedöms vara en av grundstenarna, både 

i det pedagogiska och i det systematiska kvalitetsarbetet och dessutom ett bra stöd för 

pedagogerna. Med den tydliga strukturen och de regelbundna avstämningspunkter som finns i 

dessa planer ger det en systematik och en möjlighet att följa elevernas och skolans resultat 

över tid. Vikten av att fånga upp elever som behöver stöd på ett tidigt stadium poängteras 

både av respondenterna och av Guvå (2014). I studien framgår även att EHT:s arbete i hög 

grad utgår från elevernas individuella svårigheter precis som Hjörne och Säljö (2008) menar. 

Arbetet kring eleverna måste ske i samverkan där läraren uttrycks som en självklar 

nyckelfigur i sammanhanget. Vid intervjuerna påpekas vikten av ett gott samarbete och nära 

kontakt mellan EHT:s personal och lärarna i klassrummen. Extra anpassningar, som enligt 
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Skolverket (2014) är en stödinsats av mindre ingripande karaktär, anses av respondenterna 

vara lärarnas ansvar men som med fördel kan planeras i samråd med specialpedagog eller 

speciallärare. Vid intervjuerna framgår det tydligt att lärarna inte anses ska kunna ”lämna 

över” en elev till EHT utan istället få stöd i att anpassa sin undervisning. Jag kan dock se en 

vilja och en strävan mot att använda särskilt stöd och framför allt extra anpassningar som ett 

sätt att förändra lärarnas undervisning i klassrummen. Tinglev (2014) beskriver detta som ett 

relationellt perspektiv på elevhälsoarbetet. Undervisningen justeras då för hela klassen där det 

är individer som har behov av särskild tillrättalagd verksamhet (extra anpassningar) t.ex. en 

tydligare struktur, förberedelser över vad som ska hända genom exempelvis bildstöd över 

dagen eller tydligare instruktioner. Detta är en tydlig, mer förebyggande insats då lärarna på 

ett tidigt stadie kan förebygga svårigheter. Det är precis på det sätt som Guvå (2014) menar är 

den mest framgångrika modellen för att stötta elever, att lärarna får hjälp med att ändra eller 

anpassa sin undervisning för att ge de bästa förutsättningarna för samtliga elevers lärande.  

  

En del i EHT:s arbete ligger i att tillsammans med övrig personal skapa positiva 

lärandemiljöer och god skolmiljö (prop 2009/10:165). Hälsofrämjande arbete som ska skapa 

dessa goda miljöer beskrivs både i Elevhälsoplanerna och vid intervjuerna. 

Likabehandlingsplanerna beskrivs som utgångspunkt i värdegrundsarbetet. Det finns en tydlig 

medvetenhet hos respondenterna om att det måste finnas en trygghet och trivsel som grund för 

att ge goda skolresultat och även tvärtom och att goda resultat påverkar trivsel på det sätt som 

även Nilsson (2014) beskriver. Genom ett grundläggande trygghetsarbete och punktinsatser 

vid aktuella händelser ger de intervjuade en bild av att ett gediget arbete genomförs vid 

skolorna. EHT talar om trygghet och god miljö under hela skoldagen, rasterna poängteras 

särskilt som ett tillfälle både för fysisk aktivitet och kamratskap men också tillfälle för 

kränkningar och utanförskap vilket går helt i linje med Gustafsson (2009) som anser skolan 

som en högriskmiljö när det gäller kränkningar och trakasserier då det är så många unga på 

ganska begränsat område. 

 

Relationer mellan olika individer, elever, personal och vårdnadshavare, tas vid flera tillfällen 

upp som en grund för att lyckas i skolarbetet. Det stämmer väl med Nilssons (2014) synpunkt 

att relationen mellan elev och lärare är en faktor som i hög grad gynnar välmående och 

därmed god grund för skolframgång. Även Socialstyrelsen/Skolverket (2016) tar upp vikten 

av relationer och skolans ansvar att motverka utanförskap.  

 

Yrkesrollernas varierande uppdrag och betydelse i elevhälsoteamets arbete beskrivs endast 

kort i resultatet. Skolsköterskans och kurators roll är de som tydligast beskrivs i sin yrkesroll 

vid intervjuerna, men även specialpedagog och speciallärares olika roller tas upp. 

Skolsköterskorna har ett gediget basprogram, som i sig uppfattas som bra och positivt, som 

ska genomföras. Det finns gott om uppslag och idéer om att man ska kunna arbeta med 

rörelse, sömn, skärmtid och kamratskap. Jag uppfattar att det ibland är svårt att som 

skolsköterska initiera ämnen för pedagogerna att ta upp i klasserna. Det ”passar inte alltid in” 

i undervisningen, även om det utifrån elevernas perspektiv torde vara ett angeläget ämne. De 

elevhälsosamtal som genomförs med vissa årskurser borde, så som både Rising Holmström 
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(2013) och Backlund (2013) beskriver, kunna ge en alldeles utmärkt grund för relevant arbete 

på grupp- och klassnivå vilket jag uppfattar inte alltid sker.  

Kurator är ju i förhållande en ganska ny roll på F-6-skolor. Jag uppfattar kurators roll som 

oerhört uppskattad och som en viktig kugge i elevhälsans arbete vilket också innebär en 

behövlig avlastning för lärarna. Kurator är, även om tjänsten ibland är delad mellan flera 

enheter, en person som finns på plats på skolorna och någon som tar sig an elever med sociala 

svårigheter. Inte helt sällan även kontakt med familjer och vårdnadshavare i svåra situationer 

och i känsliga ärenden. Kurators kompetens om t.ex. relationer, bemötande och svåra samtal 

skulle mycket väl kunna komma till användning i undervisning eller som handledning till 

personal.  Backlund (2007) menar att kurators roll är vag eftersom det saknas legitimation och 

att de uppgifter som kurator har kan lösas av andra. Jag uppfattar inte kurators roll som vag 

utan som en behövd profession med elevnära uppdrag. Psykologen däremot som kommer vid 

enstaka tillfällen till EHT och då används för konsultation och rådfrågning är en något mer 

perifer profession. Det kan bero på att vi i kommunen saknar psykologer och att skolorna 

därför inte haft möjlighet att knyta tydlig kontakt med någon i den yrkeskategorin.  Psykolog 

används mig veterligen aldrig som samtalsparter för elever i svårigheter utan enbart för 

utredning och konsultation kring elever med behov av särskilt stöd. I nuläget råder det som 

sagt stor brist på psykologer i utbildningsförvaltningen, Jönköpings Kommun.  

 

I samtliga elevhälsoteam önskas utökning av tid och personal. Jag tror inte detta är 

förutsättningar för att vrida arbetet mot ett mer hälsofrämjande och förebyggande perspektiv, 

utan det finns goda möjligheter att inom befintliga ramar ändra inriktningen på arbetet. Men, 

en utökning av kompetent personal inom alla yrkeskategorier inom skolan i allmänhet och 

inom elevhälsan i synnerhet skulle säkerligen ge en skjuts i rätt riktning.  

 

Som rektor på en kommunal F-6-skola vill jag på bästa sätt ge vår elevhälsa möjlighet att 

utveckla verksamheten mot ett mer hälsofrämjande och förebyggande arbete. I studien har 

andra skolor med samma åldersspann på eleverna beskrivit sina elevhälsoteams arbete, både 

hur det ser ut nu och den riktning man önskar arbetet ska utvecklas i. Sammanfattningsvis tar 

jag följande, utöver andra idéer och tankar, med mig följande punkter i utvecklingen av vårt 

elevhälsoteams arbete mot ett mer hälsofrämjande och förebyggande perspektiv: 

 

- Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet  

o genom tydliga, utvärderingsbara mål med EHT:s arbete. 

o genom tydliga rutiner och handlingsplaner för EHT:s arbete.  

- Tid och möjlighet för planering av det långsiktiga och strategiska arbetet i EHT. 

- Tillvarata de kompetenser som finns inom EHT. 

- Nära samarbete inom EHT. 

- Nära samverkan mellan EHT och pedagogisk personal. Tydlighet i vem som har 

ansvar för vad. 

- Återkoppling och information till de pedagoger som anmält elever/klasser till EHT.  

- Tillvarata EHT:s kunskaper om elever/klasser vid resursfördelning och 

organisationsplanering. 
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Intervjufrågor       2017-04-19 

Hälsofrämjande och förebyggande arbete i elevhälsoteam 

 

Vilka professioner ingår i er elevhälsa/elevhälsoteam? 

Hur ofta och hur länge möts elevhälsan?  

Dagordning? 

Vilka mål har ni med elevhälsans arbete? 

 

Beskriv ert hälsofrämjande arbete 

Beskriv ert förebyggande arbete 

 

Vad utgår det hälsofrämjande arbetet från? 

Vad utgår det förebyggande arbetet från? 

Hur vet ni vad ni ska arbeta med? 

Hur planerar ni det förebyggande och hälsofrämjande arbetet? Vem och när? 

 

Vilken roll har elevhälsan som grupp i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet? 

Vilka roller har de olika professionerna i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet? 

 
Ge exempel på hur samarbetet mellan elevhälsans olika professioner och pedagogerna kan se ut.  

 

Uppföljning? 

Utvärdering? 

 
 
 
 
  


