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SAMMANFATTNING 

Elevhälsan består av flera olika professioner som tillsammans bygger upp ett elevhälsoteam. 

Målsättningen för elevhälsoteam är att arbeta tillsammans mot att alla elever ska vara 

delaktiga i sina skolaktiviteter och känna att de klarar av dessa aktiviteter. Hur elevhälsans 

teamarbete sker kan möjliggöra eller hindra elevers delaktighet i skolaktiviteter. Syftet med 

studien var att undersöka hur elevhälsan upplever sitt teamarbete och dess påverkan på 

elevernas förutsättningar till delaktighet i skolaktiviteter. I studien genomfördes två 

kvalitativa fokusgruppsintervjuer med två olika elevhälsoteam. Elevhälsoteamen bestod av 

åtta professioner och totalt deltog tolv individer i fokusgruppsintervjuerna. Resultatet visade 

att elevhälsoteamen upplevde att deras samarbete hade en positiv inverkan på elevernas 

möjlighet till delaktighet och att samarbetet som de har är väl fungerande men att det 

samtidigt finns hinder inom teamet som skulle kunna förbättras. Bland de möjliga 

förbättringsområdena ansåg elevhälsoteamen att de behövde mer resurser för att få mer tid till 

sina elever och till sitt förebyggande arbete. En vidareutveckling av studien rekommenderas 

för att kunna få en ökad förståelse för individuella åsikter inom elevhälsoteamen och göra en 

jämförelse mellan kollektiva och individuella åsikter i gruppen. 
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ABSTRACT 

Student health care involves multiple professions that together build a multiprofessional 

team. These teams work to promote student health care and participation in school-based 

activities. Depending on how well this teamwork functions it can either be an enabling or an 

obstructive factor for the student’s participation in their school-based activities. This study 

aims to investigate how student health care teams experience their teamwork and its effect on 

the students’ participation in school-based activities. The study is based on two focus group 

interviews with two different school health care teams in Sweden. The teams consisted of a 

total of twelve individuals. The results of the study show that student health care teams 

experience their teamwork to have a positive impact on the students’ opportunity to 

participate in school-based activities. The teamwork functioned well, but the team members 

still found certain things to improve. One factor the teams discussed was a need for more 

time for their preventive work. A further development of this study is recommended to gain 

an understanding of the individual thoughts within the student health teams, and through that 

make a comparison with the collective view of the team. 

 

 

 

Key words: School, Student health care, School-based activities, Interprofessional 

cooperation, Occupational science  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehåll 
1. Inledning ................................................................................................................................ 1 

2. Bakgrund ................................................................................................................................ 1 

2.1 Teamarbete och samarbete ............................................................................................... 1 

2.2 Elevhälsas ansvarsområden ............................................................................................. 2 

2.3 Elevhälsans professioner .................................................................................................. 3 

2.4 Begreppet delaktighet ...................................................................................................... 4 

2.5 Tidigare studier om teamarbete i elevhälsoteam ............................................................. 5 

3. Syfte ....................................................................................................................................... 5 

4. Metod ..................................................................................................................................... 5 

4.1 Kvalitativ metod............................................................................................................... 5 

4.2 Urval ................................................................................................................................ 5 

4.3 Datainsamling .................................................................................................................. 7 

4.4 Etiska aspekter ................................................................................................................. 8 

4.5 Analys .............................................................................................................................. 8 

5. Resultat .................................................................................................................................. 9 

5.1 Förebyggande arbete för elevers delaktighet ................................................................. 10 

5.1.1 Elevhälsans synlighet som möjliggörande faktor ................................................... 10 

5.1.2 Resurser tillgängliga för elevhälsan ........................................................................ 11 

5.2 Aktivt arbete för elevers delaktighet .............................................................................. 11 

5.2.1 Elevhälsans uppbyggnad och teamarbete ............................................................... 11 

5.2.2 Tidsaspekten i elevhälsoarbetet .............................................................................. 13 

6. Diskussion ............................................................................................................................ 14 

6.1 Metoddiskussion ............................................................................................................ 14 

6.2 Resultatdiskussion.......................................................................................................... 16 

6.3 Konklusion ..................................................................................................................... 18 

7. Referenslista ......................................................................................................................... 20 

Bilaga 1 - Missivbrev ............................................................................................................... 24 

Bilaga 2 – Intervjuguide........................................................................................................... 25 

Bilaga 3 - Samtyckesblankett................................................................................................... 27 

 



1 

 

1. Inledning 
 

Skolan har enligt skollagen (2010:800) en skyldighet att erbjuda stimulans och ledning utefter 

elevens behov för att lära och utvecklas för att utifrån elevens förutsättningar kunna nå 

utbildningens mål. Skolinspektionen har dock under senare tid upptäckt att det finns stora 

brister i det stöd som eleverna får från skolans elevhälsa (Skolinspektionen, 2016). Dagens 

elevhälsa består av flera olika professioner som med sina olika synsätt ska kunna stötta 

eleverna i allt som de kan behöva för att kunna klara av skolarbetet och vara delaktig i alla 

skolans aktiviteter. Elevhälsans arbete utgår ifrån att de olika professionerna ska komplettera 

varandra och tillsammans kunna erbjuda det bästa möjliga stödet för eleverna (Skollagen, 

2010:800). För att elevhälsan ska fungera på bästa sätt krävs det därmed att de olika 

professionerna samarbetar med varandra och arbetar i team. Som det ser ut idag finns det 

ingen forskning i Sverige kring hur samarbetet mellan elevhälsans professioner ser ut eller 

hur det fungerar. Detta fångade uppmärksamheten hos denna studies författare efter att en 

litteratursökning inom det närliggande området hade genomförts. Att det inte forskats kring 

hur individerna i elevhälsoteamen arbetar med varandra eller hur detta skulle kunna påverka 

deras elever skapade ett intresse att undersöka vidare genom detta examensarbete. 

 

2. Bakgrund 
 

2.1 Teamarbete och samarbete  

 

Ett team är en grupp som arbetar tillsammans för ett gemensamt mål (West, 2004).  

Att arbeta i team har visat sig vara främjande i många olika fält. I hälso- och sjukvården 

behövs teamarbete för att kunna erbjuda en så god vård som möjligt (WHO, 2010). Genom 

att arbeta i team kan ett arbete ske effektivt och medlemmarna i teamet kan ta lärdom av 

varandra (West, 2004). För interprofessionella arbeten finns det flera fördelar med 

teamarbete. Exempel på några av dessa kan vara att få arbetarna att tänka mer nyskapande, ge 

högre kvalité på arbetet som sker och minska stressnivåerna hos arbetarna. West (2004) tar 

upp flera riktlinjer som kan bygga upp ett fungerande och effektivt team. Några av 

riktlinjerna är att arbetsuppgifterna för teamet ska vara intressanta i sig själva, medlemmarna 

i teamet behöver känna sig värdefulla, individernas arbetsuppgifter ska vara intressanta, 

individuella bidrag ska vara unika och oumbärliga samt kunna mätas mot en standard och det 

måste finnas tydligt uppsatta mål med inbyggd återkoppling. För att arbetet i teamet ska vara 

välfungerande krävs det även att teamets målbild är gemensamt framställd och tydligt 

formulerad (Sandberg, 2006; Prioriteringscentrum, 2011).  

 

Tvärprofessionella teams form kan vara olika beroende på dess inre struktur 

(Prioriteringscentrum, 2011). Den inre strukturen kan handla om det ömsesidiga beroendet i 

samarbetet i teamet och graden av beroende, vilken rollspecialisering som finns mellan 

medarbetarna och dess överlappning och avgränsning på ansvarsområden och arbetsuppgifter 

samt den samordning och styrning som finns i teamet. Utefter detta kan tvärprofessionella 

team enligt Prioriteringscentrum (2011) ta olika former. Den form som eftersträvas inom 

hälso- och sjukvården är ett interprofessionellt team men det är vanligt att arbetet 

karaktäriseras mer som formen av ett multiprofessionellt team. I det interprofessionella 

teamet är samarbetet en viktig del för att kunna uppnå teamets mål och alla medlemmar har 
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ett gemensamt ansvar för att planera, utvärdera och göra en målsättning för arbetet som 

utförs. De arbetsroller som finns i det interprofessionella teamet är specialiserade men kräver 

samtidigt samordning, samspel och samarbete. Det interprofessionella teamet kan beskrivas 

som att “helheten är större än summan av delarna” (Prioriteringscentrum, 2011, s3). Detta 

skiljer sig från det multiprofessionella teamet som är en typ av team där graden av samarbete 

är som lägst av de olika formerna av tvärprofessionella team. Den karakteriseras även av en 

hög grad av uppdelning inom arbetsuppgifter och de roller som medarbetarna har. Teamets 

medlemmar arbetar parallellt med varandra eller utför sina arbetsuppgifter efter varandra. 

Alla teamets medlemmar arbetar därmed oberoende av varandra. I multiprofessionella team 

utförs den största delen av samarbete vid rapportering till varandra eller liknande 

informationsgivning (Prioriteringscentrum, 2011).  

 

Socialstyrelsen (2011) definierar samarbete som: “gemensamt bedrivet arbete som gäller en 

avgränsad uppgift”. Detta samarbete kan ske mellan olika organisationer samt mellan olika 

professioner. Vid samarbete mellan olika professioner kallas det för ett interprofessionellt 

samarbete. Interprofessionellt samarbete används mycket inom vårdsammanhang världen 

över och är en trend som ständigt växer (Bronstein, 2003). Anledningen bakom trenden ligger 

i den gemensamma kunskap som växer fram genom att arbeta i interprofessionella team. 

Genom att arbeta tillsammans kan teamet uppnå mål som en enskild arbetare inte skulle 

kunna uppfylla på egen hand (Davis, Montford & Read, 2005). Under det senaste årtiondet 

har flera studier kring det interprofessionella samarbetet mellan arbetsterapeuter och 

pedagoger genomförts världen över (Hemmingsson, Gustavsson & Townsend, 2007; 

Chaimaha & Chinchai, 2016; Huang, Peyton, Hoffman & Pascua, 2011). Detta för att kunna 

utreda och utveckla det samarbete som idag används (Wintle et.al, 2017). Under en av dessa 

utredningar framkommer det att de olika professionerna anser att ett interprofessionellt 

samarbete är en förmånlig faktor för att stötta elever i att nå sina utbildningsmål. Studien 

visade även att ett gott interprofessionellt samarbete i skolan skulle kunna leda till en förhöjd 

kunskapsnivå mellan de olika professionerna samt en förbättrad syn på terapeuters roll inom 

skolan (Nochajski, 2012).   

 

 

2.2 Elevhälsas ansvarsområden 

 

Enligt Juridisk Vägledning utgiven av Skolverket (2015a) har alla elever rätt till stöd och 

stimulans för att kunna utvecklas i en så hög grad som möjligt. Detta innebär att skolor inte 

får nöja sig med att elever når lägsta godtagbara kunskapsnivå utan ska stötta eleven till att 

komma så långt som möjligt i sin utvecklingsnivå. Om elever uppfattas behöva stöd till detta 

så ska skolan först och främst se över om det kan ske förändringar i organisationen som kan 

gynna elevernas inlärningsmiljö. Om inte förändringar i organisationen är tillräckliga så ska 

insatser istället göras på individnivå. Det kan vara insatser under en kortare period till elever 

som har en tillfällig problematik eller insatser under hela skoltiden på grund av exempelvis 

elevens sociala förhållanden, funktionsnedsättningar eller sjukdom (Skolverket, 2015a). En 

del elever behöver inom den ordinarie undervisningen stöd i form av extra anpassningar som 

exempelvis att hjälpa eleven att strukturera och planera sina självständiga studier, att ge 

eleven ett personligt anpassat skolschema, tidsstöd eller digitala hjälpmedel. Om extra 

anpassningar inte skulle vara tillräckligt så har eleven därefter möjlighet till särskilt stöd. För 

att få särskilt stöd måste en utredning ske för att utreda elevens behov. Det är rektorn som tar 

beslutet om eleven har rätt till särskilt stöd eller inte. Alla elever, inklusive de elever som får 

särskilt stöd har enligt Skollagen (2010:800) rätt till att bli undervisade tillsammans med den 
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ordinarie klassen (Skolverket, 2015a). Exempel på insatser inom särskilt stöd är att tillgodose 

behov genom enskild undervisning i form av särskild undervisningsgrupp, en anpassad 

studiegång eller med hjälp av en elevassistent.  

 

Enligt 3 kapitlet, 3§ i Skollagen ska utbildning ta hänsyn till barn och elevers olika behov för 

att möjliggöra förutsättningarna att utvecklas så gott som möjligt mot utbildningens mål.  

Det är rektorn som har det största pedagogiska ansvaret kring en elev och kan endast delegera 

beslutsfattande till övrig personal om det gäller beslut om insatser gällande den ordinarie 

utbildningen. Skollagen beskriver processen kring arbetet med särskilt stöd; När det kommit 

till en rektors kännedom att en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås 

eller har andra svårigheter i skolan så ska rektorn se till att en utredning startas. Utredningen 

ska dokumenteras skriftligt och kan vara olika omfattande. Utredningen ska ge skolan 

förståelse och en tydlig orsak till elevens svårigheter och därmed svar på vilka insatser som är 

lämpliga att sätta in. Samråd med elevhälsan under utredning är vanligt förekommande. 

Elevhälsan ska jobba hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande utifrån ett 

helhetsperspektiv (Socialstyrelsen, 2016). Att jobba hälsofrämjande med elever innebär att 

stärka och bibehålla deras välbefinnande genom att ha ett salutogent perspektiv och utgå från 

varje elevs resurser. De kan på så sätt jobba för att öka elevers delaktighet. Om utredningen 

visar att eleven är i behov av särskilt stöd så ska rektorn ta ett beslut om att ett 

åtgärdsprogram ska utarbetas och särskilt stöd ska sättas in (Skolverket, 2015a). Ett 

åtgärdsprogram är ett dokument som används för planering och utvärdering av elevens 

utbildning men även för uppföljning och utvärdering av de insatser som görs. 

Åtgärdsprogrammet innehåller bland annat vilka behoven är av särskilt stöd, hur de ska 

tillgodoses och när de ska följas upp och av vem. Åtgärdsprogrammet ska både innehålla 

elevens styrkor och svårigheter men även innehålla en analys av elevens omgivning gällande 

hinder och möjligheter för eleven (Skolverket, 2015a). Elevhälsans förhållningssätt mot 

eleven ska vid alla former av insatser utgå från en jämlik dialog med eleven och få eleven att 

känna sig delaktig i besluten. Detta syftar till att respektera varje individs värderingar och 

personliga mål i livet (Socialstyrelsen, 2016).   

 

 

2.3 Elevhälsans professioner  

 

Enligt skollagen (2010:800) är det obligatoriskt för samtliga enheter inom skolväsendet, med 

undantag för vuxenutbildning, att ha en elevhälsa. Elevhälsan ska ha tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator för att kunna säkerställa att medicinska, psykologiska 

och psykosociala behov tillgodoses hos elever. Även kompetent personal kring 

specialpedagogiska insatser ska finnas att tillgå. Enligt 25§ ska elevhälsan främst vara 

förebyggande och hälsofrämjande och elevhälsan ska stötta elevernas utveckling mot 

utbildningens mål. Exempel på specialpedagogisk personal beskrivs i 

Salamancadeklarationen från 1994, 51§, som “externa stödtjänster i form av resurspersoner 

från olika verksamheter, avdelningar och institutioner, till exempel rådgivande lärare, 

skolpsykologer, logopeder och arbetsterapeuter” (Svenska Unescorådet, 2006). Det är 

kommunen eller styrelsen i en fristående skola som bestämmer hur mycket personal som 

krävs och vilken kompetens som behövs för att tillgodose de behov som finns på vardera 

skola (Skolverket, 2015b). Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM, 2018) 

ansvarar skolläkare och skolsköterska främst för att tillgodose medicinska behov medan 

skolkurator och psykolog står för att se över psykologiska och psykosociala behov. 

Speciallärare och specialpedagoger nämns för att fylla behov inom specialpedagogik. SPSM 

inkluderar även studie- och yrkesvägledare i elevhälsan. 
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Arbetsterapi grundar sig i att människan behöver vara delaktig i meningsfulla aktiviteter för 

att kunna ha en god hälsa och arbetsterapeuter förespråkar att delaktighet i aktivitet är en 

viktig del för att en individ ska må bra (Kielhofner, 2007). Arbetsterapins roll i skolan 

grundar sig på dessa tankar och arbetar för att göra elever mer delaktiga i skolaktiviteter 

(Case-Smith & O’Brien, 2015). Detta kan bland annat genomföras med hjälp av träning eller 

med olika typer av hjälpmedel. Arbetsterapeuter som arbetar inom skolan är relativt nytt i 

Sverige (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, FSA, 2012) men professionen har arbetat 

inom området i andra länder under en längre tid (Case-Smith & O’Brien, 2015). I exempelvis 

USA har arbetsterapeutens roll inom elevhälsoteamet beskrivits som viktig där de kommer 

med sin egen expertis inom området som kan leda till nyskapande idéer gällande utformning 

av miljö och hjälpmedel. De kan skapa ökad förståelse över hur arbetsterapin kan användas 

för både resterande medlemmarna i teamet och föräldrar (Benson, Szucs & Mejasic, 2016). 

Enligt FSA (2012) är arbetsterapeuten en viktig medarbetare i elevhälsan på grund av sina 

kunskaper kring samspelet mellan elev, aktivitet och miljö. En arbetsterapeut kan med 

strukturerade bedömningsinstrument kartlägga elevers möjligheter, behov och eventuella 

hinder att kunna delta i skolaktiviteter. 

 

 

2.4 Begreppet delaktighet 

 

Delaktighet är ett begrepp med flera olika definitioner och kan ses ur olika perspektiv och på 

olika sätt och inte allra minst inom skolväsendet (Szönyi & Söderqvist, 2015). Delaktighet ur 

ett arbetsterapeutiskt perspektiv beskrivs bland annat i Model of Human Occupation (MoHo) 

där delaktighet anses ske i aktivitet och genom aktivitetsutförande (Kielhofner, 2007). Med 

aktivitet avses fysisk, psykisk, kognitiv och social aktivitet. Den fysiska aktiviteten kan 

innebära att utföra något eller att få vara med andra och göra någonting tillsammans. En 

aktivitet som uppfattas vara meningsfull, viktig eller om den har ett tydligt syfte för utföraren 

möjliggör upplevelsen av delaktighet för individen. Delaktighet är enligt Kielhofner (2007) 

en subjektiv upplevelse som påverkas av individens miljö, vanor, utförandekapacitet och 

viljekraft. Kielhofner (2007) menar med detta att känslan av engagemang är viktigt för en 

individs känsla av delaktighet. För att kunna känna delaktighet bör det finnas en möjlighet att 

kunna påverka och att en individ kan välja handling och aktivt kunna göra ett val av aktivitet. 

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF, WHO, 

2008) beskriver delaktighet som ”engagemang i en livssituation” som till skillnad från ett 

arbetsterapeutiskt perspektiv, menar att delaktighet kan bedömas och tolkas av någon annan 

än personen själv (Hemmingsson & Jonsson, 2005). 

 

Enligt Szönyi och Söderqvist (2015) har skolor svårt att forma miljön för att stödja de behov 

som elever med funktionsnedsättningar har gällande elevernas delaktighet. Szönyi och 

Söderqvist (2015) har utvecklat en pedagogisk modell för delaktighet i skolan för att försöka 

skapa en gemensam uppfattning kring begreppet. I modellen delas delaktighet upp i sex 

stycken olika aspekter av delaktighet som rör sig inom tre olika kulturer. De kulturer som 

aspekterna rör sig inom är undervisnings-, omsorgs- och kamratkulturen. Dessa kulturer 

omfattar de olika delarna av skolan som eleverna rör sig i. De olika aspekterna av delaktighet 

innebär kortfattat: Att lärmiljön ska vara tillgänglig för att möjliggöra att elever kan delta i 

skolaktiviteter (tillgänglighet), eleven ska tillhöra ett sammanhang, exempelvis en klass 

(tillhörighet), elevens intressen ska bibehållas genom att elevens engagemang bemöts och 

uppmuntras av andra (engagemang), eleven ska kunna delta i en gemensam aktivitet med 

andra (samhandling), eleven ska kunna bestämma över sina aktiviteter och sitt handlade 
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(autonomi), eleven ska kunna känna sig accepterad och erkänd utav både kamrater och av 

lärare (erkännande).  Dessa aspekter är beroende av varandra och kan både förstärka och 

försvaga varandra. Ett exempel på denna modell är om en elev känner en stor grad av 

tillhörighet, erkännande och samhandling kan detta styrka det engagemang som eleven 

känner för aktiviteten (Szönyi & Söderqvist, 2015).  

 

 

2.5 Tidigare studier om teamarbete i elevhälsoteam  

 

I Sverige är elevhälsoteam enligt lag skyldiga att bestå av flera olika professioner (Skollagen, 

2010:800). Dessa professioner har alla det gemensamma målet att “främja, förebygga och 

stödja elevens utveckling mot målen” (Nilsson, 2014) och bygger tillsammans upp ett 

tvärprofessionellt team. Hur dessa professioners teamarbete ser ut påverkar hur delaktiga 

eleverna är i sina skolaktiviteter (Vaughn, Bunde, Remick-Erickson, Rebeck & Denny, 

2017). Hur elevhälsoteamet samarbetar med utomstående pedagoger har det forskats kring de 

senaste åren (Hemmingsson, Gustavsson & Townsend, 2007; Chaimaha  Chinchai, 2016; 

Huang, Peyton, Hoffman & Pascua, 2011). Det finns däremot ingen forskning, så vitt 

författarna vet, kring hur individer i ett elevhälsoteam uppfattar sitt teamarbete inom teamet 

och hur de ser att detta påverkar elevernas delaktighet i skolaktiviteter. 

 

 

3. Syfte 
 

Syftet är att undersöka hur elevhälsan upplever sitt teamarbete och dess påverkan på 

elevernas förutsättningar till delaktighet i skolaktiviteter.  

 

 

4. Metod 
 

4.1 Kvalitativ metod 

 

I denna studie har en kvalitativ metod använts i form av fokusgruppsintervjuer för 

datainsamling (Wibeck, 2010; Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). En kvalitativ metod 

valdes eftersom syftet är att undersöka hur elevhälsan upplever sitt teamarbete och dess 

påverkan på elevernas förutsättningar till delaktighet i skolaktiviteter. Målet för kvalitativa 

studier är att få en djup och detaljerad förståelse för det fenomen som undersöks 

(Kristensson, 2014). 

 

 

4.2 Urval  

 

Den urvalsstrategi som har använts är en kombination av ett strategiskt urval (Dahlin-Ivanoff 

& Holmgren, 2017) och ett bekvämlighetsurval (Kristensson, 2014). Det strategiska urvalet 

användes vid sammansättningen av de olika fokusgrupperna där det bestämdes vilka 

deltagare som skulle delta i det första respektive andra intervjutillfället. Genom att använda 

redan existerande konstellationer av elevhälsoteam blev fokusgrupperna vid intervjutillfällena 

fyllda med deltagare som delar gemensamma erfarenheter men även har individuella 
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perspektiv som på så sätt kan skapa möjligheter till diskussion (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 

2017). Därefter tillämpades ett bekvämlighetsurval. Vid ett bekvämlighetsurval väljs 

deltagare utifrån vad som passar situationen samt vilka resurser som finns (Bryman, 2011). 

Detta urval användes då studien behövde begränsas till en geografisk närhet för att 

möjliggöra genomförandet av fokusgruppsintervjuerna på elevhälsoteamets plats. Urvalet 

utgick från en lista med kontaktuppgifter till arbetsterapeuter som arbetar inom elevhälsoteam 

som tillhandahölls av studiens handledare. För att få fram lämpliga deltagare inom 

undersökningsgruppen användes följande inklusionskriterier: 

 

 Deltagarna ska tillhöra ett elevhälsoteam 

 Elevhälsoteamet ska arbeta maximalt 5 timmars enkel resväg med bil från studieorten, 

Norrköping.  

 Minst en av deltagarna ska vara utbildad arbetsterapeut. 

 

I ett första skede togs kontakt via mejl med totalt 27 arbetsterapeuter som arbetar inom 

elevhälsan och som fanns inom en geografisk närhet (se figur 1). I mejlet bifogades ett 

missivbrev (se bilaga 1) som beskrev studiens syfte och metod, att deltagandet i studien var 

helt frivillig och konfidentiell samt kontaktuppgifter för studien. I mejlet tillfrågades 

arbetsterapeuterna att höra med sina kollegor inom elevhälsoteamet om de hade möjlighet att 

delta i studien och ombads dela med sig av missivbrevet till alla i teamet. Efter första 

utskicket svarade två arbetsterapeuter ja till att delta i studien med sina elevhälsoteam. Två 

veckor senare skickades ett påminnelsemejl ut till de som initialt inte svarat, då svarade 

ytterligare två arbetsterapeuter med team ja till deltagande.  

 

 

 

 
 

 

Figur 1. Översikt av studiens urval och bortfall. 

 

 

Totalt sett svarade fyra arbetsterapeuter som tillhörde varsitt elevhälsoteam ja till att delta i 

studien. Inför planerat besök föll två elevhälsoteam bort på grund av sjukdom och hög 

arbetsbelastning på arbetsplatsen. Efter bortfallet skickades ett andra påminnelsemejl om 

studien ut till de arbetsterapeuter som ännu inte svarat vilket inte gav någon ytterligare 

deltagande elevhälsoteam till studien. I fokusgrupp 1 blev det bortfall inom gruppen eftersom 

en person var hemma på grund av sjukdom. De professioner som slutligen deltog var 

arbetsterapeut som även jobbade som elevsamordnare, studie- och yrkesvägledare, 

skolsköterska och skolkurator för fokusgrupp 1 och arbetsterapeut, biträdande rektor, två 

stycken speciallärare, skolsköterska, skolsocionom, specialpedagog och skolkurator för 

fokusgrupp 2. Fokusgruppsintervjuerna skedde vid två separata tillfällen där fokusgrupp 1 

27 •Antal arbetsterapeuter
som kontaktades

2 •Antal positiva svar efter 
första utskicket

4 •Totala antalet positiva svar efter 
andra utskicket  

2
•Totala antalet  

fokusgruppsintervjuer som 
genomförts efter bortfall
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arbetade på en grundskola för årskurserna förskoleklass till årskurs sex och fokusgrupp 2 på 

en gymnasieskola. Totalt sett deltog tolv personer under de två fokusgruppstillfällena (se 

tabell 1) 

 

 

Tabell 1. Översikt av professioner i elevhälsoteamen som deltog i studien  
Översikt professioner som deltog i studien 

Fokusgruppsintervju 1 Fokusgruppsintervju 2 

1 Arbetsterapeut & elevsamordnare 1 Arbetsterapeut 

1 Studie- och yrkesvägledare 1 Biträdande rektor 

1 Skolsköterska 1 Skolsköterska 

1 Skolkurator 2 Speciallärare 

 1 Skolsocionom 

 1 Specialpedagog 

 1 Skolkurator 

 

 

4.3 Datainsamling  

 

En fokusgruppsintervju är, precis som namnet, en intervju med fokusgrupper. Dessa 

fokusgrupper består förslagsvis av 4–6 deltagare och en moderator som finns där för att styra 

diskussionen (Wibeck, 2010). En fokusgruppsintervju är en form av gruppintervju där en 

diskussion kring förbestämda frågor och teman sker. Metoden innebär att deltagarna själva 

ställer frågor och diskuterar med varandra kring det valda temat (Doody, Slevin & Taggart, 

2013). 

 

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide som låg som bas för genomförandet av dessa (se 

bilaga 2). Intervjuguiden formades med stöd utifrån tidigare studier med liknande metod och 

utifrån de förkunskaper som samlats in under studiens gång. Frågorna i intervjuguiden har 

formulerats för att överensstämma med studiens syfte. Det första utkastet av intervjuguiden 

testades vid en pilotintervju (Gillham, 2008). Pilotintervjun skedde med fyra 

arbetsterapeutstudenter och ledde till att flera frågor valdes bort och en del omformulerades. 

Intervjuguiden användes sedan under intervjuerna som vägledning åt moderatorerna med 

förslag på diskussionsfrågor. Intervjuguiden formades utifrån fem olika kategorier där 

samtliga har ett specifikt ändamål: öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, 

nyckelfrågor och avslutande frågor för att ge intervjun en bra struktur och flyt (Wibeck, 

2010).  

 

Öppningsfrågor användes för att skapa en gruppgemenskap och få alla deltagare att känna sig 

bekväma med att prata inför fokusgruppen. För att skapa denna bekvämlighet bads samtliga 

deltagare att introducera sig själva samt inleda med att berätta hur deras arbetsprocess ser ut 

inom elevhälsoteamet. Efter det ställdes introduktionsfrågor för att föra in diskussionen på 

det ämne som ska diskuteras och för att få deltagarna att reflektera kring sina erfarenheter av 

ämnet i fråga. Under denna frågekategori förde fokusgruppen in sin diskussion på sitt 

samarbete och hur det ser ut i praktiken. Därefter ställdes övergångsfrågor för att kunna skapa 

en större överblick kring ämnet och skapa en djupare förståelse av deltagarnas erfarenheter 

inom elevhälsan och interprofessionellt samarbete. Deltagarna fick då beskriva tidigare 

erfarenhet från andra arbetsplatser inom elevhälsa och olika samarbeten på arbetsplatser. 

Sedan ställdes nyckelfrågor för att få en djupare diskussion och för att få svar på studiens 

syfte. Diskussionen leddes under den sista delen in på hur samarbetet påverkar eleverna. 

Avslutningsvis ställdes en avslutande fråga med syftet att få deltagarna att reflektera över det 
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som diskuterats och möjliggöra för deltagarna att ta en slutgiltig position i diskussion 

(Wibeck, 2010).   

 

 

I genomförandet av fokusgrupperna hade författarna varsin roll, den ena var moderator och 

den andra var observatör (Wibeck, 2010). Moderatorn agerade intervjuledare och 

koncentrerade sig på att ställa följdfrågor och hålla igång diskussionen. Observatörens roll 

innebar att anteckna deltagarnas kroppsspråk och vem av deltagarna som pratade samt 

ordningsföljden av samtalet. Fokusgruppsintervjuerna ägde rum på skolorna där 

elevhälsoteamen arbetar. Samtalen spelades in på två separata telefoner som lades på varsin 

ände av bordet som intervjuerna skedde kring för att säkerställa att alla i gruppen skulle 

kunna höras på inspelningen. Anteckningar fördes under datainsamlingen för att notera 

deltagarnas interaktion i form av kroppsspråk. Efter varje fokusgruppsintervju hade 

moderatorn och observatören en kort diskussion, en så kallad “debriefing” (Wibeck, 2010) 

gällande miljön, hur fokusgruppsdiskussionen upplevdes och spontana tankar kring 

innehållet. Den första fokusgruppsintervjun tog cirka 50 minuter och den andra 

fokusgruppsintervjun tog cirka 80 minuter. Inspelningarna transkriberades sedan till text av 

observatören genom att ljudfilerna lyssnades igenom ett flertal gånger och skrevs ner. Detta 

skedde med stöd av de anteckningar som tagits under intervjuerna som indikerar vem det är 

som pratar och det kroppsspråk som användes vid tillfället. Även moderatorn lyssnade 

igenom ljudfilerna och kompletterade transkriberingen med de ord som var otydliga för 

observatören. Under transkriberingen avidentifierades personerna och deras profession och 

benämndes därefter med bokstäver från A till L. När transkriberingen var färdig raderades 

ljudfilerna.   

 

 

4.4 Etiska aspekter  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) är det viktigt att ta hänsyn kring etiska aspekter vid 

utvecklandet av en studie. Vid utformning av en studie finns det därför flera krav som bör 

följas och är framtagna för att skydda studiens deltagare. Dessa krav är: informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. I denna studie fick alla deltagare ett 

missivbrev  skickat via mejl innan de tackat ja till sitt deltagande i studien (se bilaga 1). I 

missivbrevet förklarades det vad studien handlar om, på vilket sätt deltagarnas identiteter är 

skyddade samt att de kan välja att avbryta studien närhelst de vill. Vid intervjutillfällena gavs 

även denna information muntligt samt att sekretesskraven även gäller samtliga deltagare. Alla 

deltagare fick skriva under en samtyckesblankett vid intervjutillfället för att ge sitt 

medgivande till deltagandet i studien (se bilaga 3). För att uppfylla ovanstående krav har allt 

inspelat material förvarats på mobiltelefoner med kodlås och det transkriberade materialet 

förvarades på lösenordskyddade datorer. Materialet raderades efter att transkriberingen var 

färdigställd och det transkriberade materialet är sekretessbelagt, författarna står under 

tystnadsplikt och alla deltagare har avidentifierats i transkriberingen. 

 

 

4.5 Analys  

 

För att analysera insamlad data användes en innehållsanalys (Kristenssons, 2014). Detta är en 

vanlig metod vid analys av fokusgruppsintervjuer och inleds med att moderatorn går tillbaka 

till syftet. Analysen utgår ifrån transkriberingen och handlar om att “koda materialet” och 
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dela upp det i mindre enheter samt försöka hitta olika mönster från intervjuerna (Wibeck, 

2010).  

 

Den kvalitativa innehållsanalysen tar stöd från Kristenssons (2014) olika analyssteg. Steg ett 

inleddes med att det transkriberade materialet lästes ett flertal gånger för att få en 

övergripande förståelse av det insamlade materialet och för att samla tankar och idéer som 

uppstått under transkriberingsarbetet. När materialet lästes påbörjades steg två i analysen och 

de meningsbärande enheterna identifierades i materialet. Dessa enheter markerades tydligt i 

transkriberingarna med överstrykningspennor i olika färger, för att kunna plocka ut de 

viktigaste fynden ur intervjuerna och för att markera vad materialet kan bidra med för 

information samt sortera innehållet. Dessa steg gjorde författarna separat för att minska 

risken av att skapa förutfattade meningar åt varandra, Författarna möttes sedan upp och 

diskuterade de olika tankar som framkommit kring materialet. Vid diskussionen påbörjades 

steg tre där enheterna kortades ner till kortare meningar och ord som sammanfattar det 

viktigaste i enheten. Efter att de meningsbärande enheterna sammanfattats påbörjades steg 

fyra som utgår från att kategorisera sammanfattningarna utifrån deras likheter och skillnader 

under olika rubriker. Därefter gjordes steg fem där texten ännu en gång bearbetas tillsammans 

med de kategorier som framkommit och sammanfattningarna som sammanställts. Detta görs 

för att kunna se både helheten och delarna av studiens material. Detta genomförde författarna 

först var för sig och sedan ännu en gång tillsammans. Avslutningsvis hade det framkommit 

två huvudkategorier med två underkategorier per huvudkategori. Dessa ställdes i relation till 

transkriberingen för att säkerställa att all fakta relaterat till studien syfte framkommit.   

 

 

5. Resultat  
 

Resultatet är baserat på två fokusgruppsintervjuer med totalt tolv deltagare från två 

interprofessionella team och delas upp i två olika huvudkategorier som sedan delats upp i 

flera underkategorier. Studiens kategorier har uppstått som svar på frågor kring elevhälsans 

samarbete och hur detta påverkar elevernas delaktighet (se tabell 2). Den första 

huvudkategorin är Förebyggande arbete för elevers delaktighet med underkategori: 

Elevhälsans synlighet som möjliggörande faktor och Resurser tillgängliga för elevhälsan. 

Den andra huvudkategorin är Aktivt arbete för elevers delaktighet med underkategorierna: 

Elevhälsans uppbyggnad och teamarbete och Tidsaspekten i elevhälsoarbetet. 

 

Tabell 2. Översikt av resultatets kategorier 

Huvudkategori Underkategori 

Förebyggande arbete för elevers 

delaktighet 

 

 Elevhälsans synlighet som möjliggörande 

faktor 

 Resurser tillgängliga för elevhälsan 

Aktivt arbete för elevers delaktighet  

 Elevhälsans uppbyggnad och teamarbete 
 Tidsaspekten i elevhälsoarbetet 
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5.1 Förebyggande arbete för elevers delaktighet   
 

Huvudkategorin förebyggande arbete inkluderar allt arbete som elevhälsan genomför i ett 

förebyggande syfte och de förutsättningar som det i studien framkommit att de har att 

genomföra ett gott förebyggande arbete för elevers hälsa och förutsättningar till delaktighet i 

skolaktiviteter. 

 

 

5.1.1 Elevhälsans synlighet som möjliggörande faktor 

 

En av de förebyggande faktorerna som elevhälsoteamen uppmärksammar i sitt arbete är att 

göra sig själv synliga för alla runt omkring sig. ”Vi har försökt göra mycket reklam. Tala om 

vad det är vi gör helt enkelt med planer som tagits fram” (Fokusgrupp 2). Det framkom att 

elevhälsoteamen arbetar aktivt med att synas och visa vad de gör och vilka de är för att på 

bästa sätt kunna etablera kontakter med dem som de kommer i kontakt med i sitt arbete. Detta 

inkluderar både elever, vårdnadshavare samt lärare. För att göra sig synliga för de olika 

grupperna använder sig elevhälsan av olika informationssätt. Ett sätt för elevhälsan att synas 

för eleverna är att tydligt visa vart de är lokaliserade i skolan. I fokusgrupp 1 framkom att de 

med hjälp av informationsskyltar visar för eleverna vilka de är som arbetar i elevhälsan och 

har även formulerat korta exempel med förslag på vad de kan hjälpa eleverna med. Utöver att 

elevhälsoteamen håller till i lokaler som eleverna känner till uttrycktes även vikten av att 

elevhälsan finns tillgänglig på skolan och att de finns centralt i skolbyggnaden. 

Elevhälsoteamen beskrev att de gärna sitter på platser där eleverna lätt kan se dem och på 

platser dit eleverna vet att de kan gå för att få stöd av dem. “Viktigast att eleverna hittar oss. 

Så vi sitter till så dem.…” (Fokusgrupp 1).  Det framkom även som viktigt i fokusgrupp 1 att 

de inte är bundna till sina kontor utan att de rör sig runt i skolbyggnaderna och visar på så sätt 

att de finns och att de är lättillgängliga. Genom att gå runt i skolans lokaler kan det enkelt 

uppmärksammas av eleverna att de finns tillgängliga för dem. Via detta blir det även naturligt 

för elever och lärare att se och prata med elevhälsoteamet även i en vardaglig kontext. ”Man 

rör sig i korridoren, man kommer... man är med på mötena, man är med ute och har grupper 

och grejer så jag tror att den där känslan av att inte heja på oss och inte liksom synas och så, 

den har vi snart jobbat bort tänker jag” (Fokusgrupp 1). Genom att göra sig själva synliga 

för eleverna kan fler elever söka sig till dem och därmed förenkla arbetet att hitta de elever 

som behöver extra stöd för att bli fullt delaktiga i skolaktiviteterna.    

 

Elevhälsoteamen vill förutom att nå eleverna även nå ut till andra personer som är i kontakt 

med eleverna och som kan uppmärksamma elever som kan vara i behov av extra stöd. En av 

dessa aktörer är lärarna som träffar eleverna dagligen i skolan. Lärarna har ett ansvar att 

meddela elevhälsoteamet ifall de upptäcker att en elev behöver elevhälsans stöd. “De slår 

larm. Att nu är den här eleven borta jättemycket. Det är dem som, mentorn, varje elev har en 

mentor, de är den som ska signalera: “Nu är det någonting här som inte riktigt är bra”.” 

(Fokusgrupp 1). I fokusgrupp 2 framkommer det även att elevhälsoteamet har hållit och 

håller i informationstillfällen för att öka lärarnas kunskap angående elevhälsan vilket också 

skapar en förutsättning för lärarna att uppmärksamma elever som är i behov av stöd från 

elevhälsan “Vi har också haft pedagogiska konferenser där personalen har fått lite utbildning 

eller vad man ska säga” (Fokusgrupp 2). En annan aktör som elevhälsoteamen beskrev att de 

ville nå ut till i sitt arbete är vårdnadshavarna till eleverna. Fokusgrupp 2 beskrev att de 

genomför konferenser i form av informationskvällar där vårdnadshavare och lärare bjuds in 

för att kunna ställa frågor och för att få ta del av elevhälsans arbete och även få en lättare 

utbildning inom hur de kan stötta eleverna. Även genom att nå ut till dessa utomstående 
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individer kan elevhälsan få stöd i att hitta de elever som behöver teamets stöd och därmed 

kunna möjliggöra att dessa elever får det stöd som de behöver för att möjliggöra till 

delaktighet i skolan.  

 

 

5.1.2 Resurser tillgängliga för elevhälsan 

 

Vid fokusgruppsintervjuerna framkom det att elevhälsoteamen är starkt beroende av de 

resurser som finns tillgängliga för deras användning på skolan. Dessa resurser kan bestå av 

allt som elevhälsoteamet har till sitt förfogande som olika kunskapsbaser, tid, utrustning och 

material samt lokaler. Detta inkluderar bland annat hur de gör med sitt förebyggande arbete. 

Vid båda intervjuerna framkom det att personalen i elevhälsoteamet ville arbeta 

förebyggande men att de inte har tillräckligt med tid att arbeta med detta i den mån som de 

vill. I fokusgrupp 2 beskrevs detta som en av elevhälsans svagheter inom teamet som de 

gärna skulle vilja förbättra. “Jag skulle vilja jobba mycket mer hälsofrämjande och få tiden 

till det. Det är en svaghet för mig.” (Fokusgrupp 2). I den första intervjun upplevdes samma 

problematik med att de inte hinner med sitt förebyggande arbete då tiden “rullar på” och de 

sällan får tid till att göra allt som de skulle vilja. ”Vi har ju ett uppdrag att jobba 

förebyggande. Hur ska vi få till det när det rullar på såhär hela tiden.” (Fokusgrupp 1). Trots 

den tidsbrist som elevhälsoteamen uppgav att de känner vid deras arbete uttryckte fokusgrupp 

1 att de använder de resurser som de har tillgång till för att genomföra förebyggande åtgärder. 

De förebyggande åtgärderna utför de olika professionerna oftast enskilt men kan genomföras 

för att en annan profession påpekat behovet av den.  

 

Nej så kanske det blir att man jobbar mer individuellt ganska mycket men du 

och jag hade ju sist där… (vänder sig till C), då hade ju du hälsosamtal och 

upptäckte att sömnen var ett stort problem för de sov ju inte så mycket. 

(Fokusgrupp 1) 

 

Genom att utnyttja alla resurser som teamet har tillgång till kan de ta fram en åtgärdsplan för 

att lösa de problem som upplevs hos flera elever och påbörja dessa åtgärder innan problemen 

blir mer utsträckta och därmed skapa en större delaktighet i skolan för flera elever.  

 

 

5.2 Aktivt arbete för elevers delaktighet 

 

Huvudkategorin aktivt arbete står för det arbete som elevhälsan gör i sitt vardagliga arbete 

och som primärt inte är av förebyggande karaktär för att stötta elevernas delaktighet i 

skolaktiviteter. Under kategorin ingår även vilka förutsättningar elevhälsoteamen har att 

genomföra sitt arbete.  

 

 

5.2.1 Elevhälsans uppbyggnad och teamarbete 

 

Denna underkategori handlar om vikten av elevhälsoteamens uppbyggnad och hur de 

uppfattar sitt samarbete samt hur det kan påverkar arbetet mot och med eleverna.  

 

För att främja elevernas delaktighet och hälsa i skolaktiviteter använder sig ett elevhälsoteam 

av flera olika professioner som samarbetar kring elevernas situation. I båda 
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fokusgruppsintervjuerna uttrycktes vikten av denna blandning av professioner och de 

synvinklar som det ger kring arbetet med elever. I det andra elevhälsoteamet beskrevs 

professionerna som de pusselbitar som tillsammans kan bilda helheten som behövs: “Jag 

tänker att det är jätteviktigt för att jag tänker att man har de olika pusselbitarna så jag tänker 

att det, jag tror inte att någon profession sitter på en lösning utan det är nog pusslet som är 

grejen” (Fokusgrupp 2). Även i den första fokusgruppsintervjun beskrevs det som något 

väldigt positivt att det i ett elevhälsoteam finns olika professioner som tillsammans kan 

komma fram till en möjlig lösning på de olika problem som kan uppstå hos en elev: “Att, om 

man liksom slår sina kloka huvuden ihop förhållandevis kokar vi väl ihop… att det kan leda 

till något bra för eleven.” (Fokusgrupp 1). Genom att vara flera olika professioner upplever 

teamen att de kan skapa en större helhetssyn på de problem som de ser hos eleverna och 

genom detta hoppas de att de tillsammans kan få fram en lösning som kan öka elevernas 

möjlighet till att vara delaktiga i skolaktiviteterna. 

 

För att uppnå detta teamarbete där alla professioner tillsammans kan hjälpas åt för att skapa 

en tydlig bild av ett elevfall uttryckte fokusgrupp 2 att det för dem är väldigt viktigt att ha ett 

gott gruppklimat i sitt team där alla känner sig välkomnade att uttrycka sin synvinkel. Genom 

att gruppen inger en trygghetskänsla dit alla gruppmedlemmar kan diskutera fritt utan att 

dömas av andra öppnar det upp för en öppen diskussion kring ämnet. De uttryckte att de inte 

är rädda att arbeta gränsöverskridande samarbeta eller att riskera att trampa en arbetskollega 

på tårna genom att gå in på deras expertisområde. De uppger att de har ett öppet klimat och 

de var enade om att det är “Bättre att säga något än inget” (Fokusgrupp 2).  

 

En annan viktig aspekt av teamarbetet som framkom i intervjuerna är vikten av att ha 

regelbundna mötestider där hela teamet träffas för att diskutera eleverna. Båda 

elevhälsoteamen uttryckte sig kring detta och hur mycket de själva prioriterade den tid som 

de planerade för sin tid med teamet.  

 

Fördelen är ju också tänker jag till att det fungerar så bra också tänker jag är 

de här stående tiderna. Eh. Att vi ses så ofta tillsammans då har man ju en 

möjlighet att lyfta barnen om och om igen.  

(Fokusgrupp 2)  

Alltså vårat samarbete går ändå först. Alltså RIV-tiderna försöker vi, å det 

bestämmer vi att vi ska ha, det fungerar för oss då vi ska hålla det till varje pris 

lite. Det är lite prioriterat tycker jag  

(Fokusgrupp 1)  

 

Förutom de inplanerade tiderna som teamen prioriterade framkom det även att det första 

elevhälsoteamet uppskattade att alla individer i deras team endast arbetar på just den skolan. 

Detta för att många av de avstämningar som de genomför sker mellan de inplanerade 

teamtiderna då individerna i teamet enkelt kan uppdatera varandra vad som sker kring en 

elev. Det diskuterades i denna grupp kring hur dessa avstämningar skulle vara mycket svårare 

att genomföra ifall någon av dem inte alltid skulle vara på plats.  

 

“Sen tänker jag eftersom vi alla är på den här skolan. Vi har inga andra skolor 

så underlättar ju det. Jag kan tänka mig att den här biten kanske skulle vara om 

man hade många skolor så man skulle vara borta mycket då skulle man inte 

kunna ta de här snabba avstämningarna heller så lätt.” 

(Fokusgrupp 1)  
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Att teamarbetet påverkas av att inte alla teamets medlemmar alltid är på skolan diskuterades 

även i det andra elevhälsoteamet där flera av professionerna arbetade på flera skolor och 

därmed inte var närvarande på en och samma skola varje dag. Det kunde också bero på att 

alla inte hade heltidstjänster “Det är ju några professioner som inte jobbar heltid på den här 

skolan. Det är svårt att hitta tider och tillfälle. Det kan ju göra att det dröjer med vissa 

insatser.” (Fokusgrupp 2). 

 

 

5.2.2 Tidsaspekten i elevhälsoarbetet 

 

Den tid som de i elevhälsoteamet har tillgång till för varje elev uttrycktes som en stor faktor 

till hur deras arbete kan se ut. Det beskrevs i intervjuerna att individerna i elevhälsoteamen 

har väldigt många elever och inte all den tid som de skulle vilja ha för att ge alla elever deras 

bästa förutsättningar. ”Jag kan också känna att jag har lite, tror jag har 560 elever så där 

kan jag känna att jag har lite mycket just nu, för att hinna” - Fokusgrupp 1. Trots den 

tidspress som de upplevde framkom det att individerna i elevhälsoteamen ansåg att det arbete 

som de genomför är effektivt och de arbetar fort framåt i teamet. På detta sätt kan teamet testa 

fler olika interventioner på kort tid för att sedan se vilken intervention som ger det bästa 

resultatet och som stöttar eleven på bästa sätt i att göra eleven delaktig i sina skolaktiviteter. 

 

Jag tycker också det att insatserna går fort. Liksom man kan, man kan ta något 

beslut här och sen så så testar man det här och sen så funderar på, “var det 

något bra?” Sen funderar man ett varv till. Ja men det… Jag tycker det går 

snabbt.” 

(Fokusgrupp 2) 

 

I intervjun med fokusgrupp 1 diskuterades det även kring de extra resurser som de har 

tillgång till som inte är belagda på skolan. Det framgick att elevhälsoteamet via ett centralt 

team har tillgång till logoped, läkare och psykolog ifall detta skulle behövas och att de finns 

som möjlighet att konsultera med.  
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6. Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 

 

En kvalitativ metod valdes för att kunna få en förståelse över individuella upplevelser av ett 

särskilt fenomen (Kristensson, 2014). En kvantitativ metod hade istället haft som mål att få 

fram ett mätbart resultat vilket inte hade varit behjälpligt för att besvara denna studies syfte. 

För att undersöka vad flera personer inom en arbetsgrupp upplever tillsammans valdes 

metoden fokusgruppsintervju för datainsamling (Wibeck, 2010; Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 

2017). Metoden valdes även då den är användbar för studier där lite är känt om ämnet sedan 

tidigare och skapar en generell uppfattning över området som undersöks (Doody, Slevin & 

Taggart, 2013) samt en fördjupad förståelse för själva ämnet. Användandet av 

fokusgruppsintervjuer skapade en möjlighet för elevhälsoteamen att kunna diskutera och 

själva aktivt upptäcka både positiva och negativa aspekter av deras arbete tillsammans. Ifall 

metoden enskilda intervjuer använts hade denna diskussion inte blivit lika reflekterande som 

vid fokusgruppsdiskussionen och intressanta aspekter hade kunnat utebliva. Däremot hade 

enskilda intervjuer kunnat ge deltagarna mer tid att individuellt få berätta om sin synvinkel 

och en chans att berätta om delar som de inte vill diskutera med en grupp (Wibeck, 2010). I 

en framtida studie skulle dessa metoder kunna kombineras för att få med fördelarna av de 

båda metoderna. För att få en djupare förståelse av delaktighet bör även elever intervjuas för 

att få den subjektiva upplevelsen av delaktighet och inte endast den objektiva upplevelsen 

från elevhälsoteamets perspektiv.    

 

Den urvalsstrategi som har använts är en kombination av ett strategiskt urval (Dahlin-Ivanoff 

& Holmgren, 2017) och ett bekvämlighetsurval (Kristensson, 2014). Kontaktlistan med 

arbetsterapeuter som arbetar inom skolväsendet tillhandahölls av studiens handledare för att 

göra sökandet efter deltagare effektivt då arbetsterapeuter som arbetar inom skolan i Sverige 

är få i jämförelse med hur många arbetsterapeuter som arbetar inom andra områden. Att i sin 

studie ta hjälp av en person som känner eller har kontakter inom vald målgrupp ses som en 

risk av Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) då målgruppen kan tacka ja till deltagande i en 

studie på grund av lojalitet till den som frågar. I denna studie framgick det inte i missivbrevet 

som skickades ut via mejl att kontakten tagits via en kontaktlista och bedöms därför inte ha 

varit av lojalitet som deltagarna tackade ja till att delta och detta har därmed inte påverkat 

deltagandet i studien. Vid fokusgruppsintervjutillfället fick deltagarna även informationen 

från missivbrevet muntligt. Enligt Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) är det viktigt att 

delge informationen ett flertal gånger och på olika sätt för att säkerställa att deltagarna har 

förstått informationen rätt. Vid fokusgruppsintervjutillfället blev deltagarna informerade om 

att frågorna ställs till hela gruppen för att skapa en gruppdiskussion. Detta syftade till att 

skapa en trygghet i gruppen där ingen behöver känna sig tvingad till att svara på någon 

specifik fråga (Wibeck, 2010; Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017) vilket anses ha påverkat 

studien positivt.  

 

Inför den första fokusgruppsintervjun skapades en intervjuguide utifrån Wibecks (2010) 

förslag på en intervjuguides utformning. Användandet av en uppdelad intervjuguide anses ha 

gett studiens datainsamling en tydlig struktur och därmed påverkat studien positivt. Ifall en 

intervjuguide inte använts hade risken av att viktiga resultat uteblivit i diskussionen. 

Intervjuguiden fungerade därmed som ett stöd som blandades med spontana frågor då 

moderatorn inte förstod eller ville att en eller flera deltagare skulle förklara en händelse 

ytterligare. Dessa följdfrågor inleddes exempelvis med “Har jag förstått rätt att…”. Genom 
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att ge deltagarna en möjlighet att vidareutveckla vad de menar ger det studien ökad 

trovärdighet (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). En pilotintervju genomfördes för att 

säkerställa att intervjuguiden frambringade den diskussion som var önskvärd för att besvara 

studiens syfte och för att utforma öppna frågor. Önskvärt var att genomföra pilotintervjun 

med ett elevhälsoteam då pilotintervjun bör ha en liknande gruppkonstellation (Gillham, 

2008). Kontakt togs då med elevhälsoteam i Östergötland som inte passade in på studiens 

inklusionskriterier. På grund av hög arbetsbelastning och sjukdomsfrånvaro hade dessa inte 

möjlighet att delta och en pilotintervju genomfördes istället med arbetsterapeutstudenter då 

dessa var tillgängliga och har en god vana av gruppdiskussion. Intervjuguiden reviderades 

efter pilotintervjun där frågorna reducerades ner genom att ta bort överflödiga frågor och 

frågor som liknande varandra. Att genomföra en pilotintervju säkerställer att studiens frågor i 

högre grad ger data av god kvalitet (Gillham, 2008) samt att tillförlitligheten i resultatet kan 

öka (Kristensson, 2014).  

 

Kristensson (2014) menar att i en kvalitativ metod är det djupet som är av vikt, inte antalet 

deltagare. Enligt Wibeck (2010) finns det inget rekommenderat antal grupper för 

fokusgruppsintervjuer utan att det beror på hur komplext det fenomen som studeras är. En 

hänvisning kan dock vara att nå teoretisk mättnad (Glaser & Strauss, 1967 i Wibeck, 2010) 

vilket innebär att det blir mindre ny information för varje ny grupp som intervjuas. Slutligen 

är ämnet “mättat” när ingen ny fakta tillkommer i intervjuerna. Totalt sett deltog två 

elevhälsoteam i studien vilket inte ansågs ge teoretisk mättnad. Trots detta ansågs dock att 

materialet efter de två fokusgruppsintervjuerna ha gett tillräckligt med material för att svara 

på syftet. Enligt Morgan (1998, i Wibeck, 2010) behövs fler grupper om deltagarna står långt 

ifrån varandra i hur de tycker. I denna studie är det flera professioner som arbetar 

interprofessionellt med gemensamt uppsatta mål och värderingar och vilket medför att 

grupperna står relativt nära varandra i tycken och åsikter vilket medför att ett mindre antal 

grupper är tillräckligt. Morgan (1998) uppger även två grupper som minimiantalet för att 

kunna göra en fokusgruppsstudie.  

 

Det finns många teorier om hur många deltagare en fokusgrupp bör ha (Wibeck, 2010). Med 

stöd av Wibecks (2010) resonemang kring gruppstorlek angavs 4-6 deltagare som önskvärt i 

denna studie men inget som angavs som minimum eller maximalt antal vid efterfrågan av 

deltagande grupper till studien. Vid den första fokusgruppsintervjun var det fyra deltagare 

och i den andra fokusgruppsintervjun var det åtta deltagare. Vid den första 

fokusgruppsintervjun fanns det en tydligare diskussion och jämnare fördelning mellan 

deltagarnas samtalstid i jämförelse med den andra fokusgruppen. Detta kan bero på 

deltagarna i fokusgrupp 1 kände bättre samhörighet och fick större utrymme att uttrycka sina 

åsikter medan deltagarna i fokusgrupp 2 fick mindre utrymme att prata och därmed mindre 

inflytande vilket kan leda till mindre personligt engagemang (Svedberg, 2016). Att ha en 

grupp med fler än sex deltagare medför också risken att det skapas subgrupper och att en del 

individer som är mer tillbakadragna pratar mindre eller inte alls. Detta kan ha påverkat 

resultat genom att deltagarna i den andra fokusgruppsintervjun delade upp sig i subgrupper 

och att endast en av dessa uttryckte deras åsikt. Att gruppen var så stor som den var kan även 

ha gett vissa deltagare mindre utrymme att prata och uttrycka sin åsikt vilket kan skapa en 

vriden synvinkel. Ett sätt att undvika en alltför stor grupp hade varit att ange ett maximalt 

antal deltagare vid utlysningen om studien, Wibeck (2010) menar dock att det riskerar att ge 

mer bortfall och att det är svårt att motivera att någon, eller vem som ska bli exkluderad från 

att delta. Att sätta en begränsning kan också riskera att det inte blir tillräckligt med deltagare 

som ställer upp och därför rekommenderas istället att minst en person extra bjuds in till 

studien.   
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Eftersom studiens målgrupp redan var begränsad och det var svårt att hitta tid för intervju så 

valdes att tillfråga alla arbetsterapeuter som arbetar i elevhälsan oavsett vilken åldersgrupp de 

arbetar med. Detta resulterade i att ett elevhälsoteam som arbetar med låg- och 

mellanstadieklasser och ett elevhälsoteam som arbetar på en gymnasieskola deltog i studien. 

Trots en del skillnader i tillvägagångsätt och fokus mellan de två elevhälsoteamen så var ändå 

likheterna stora och det var endast positivt för studien att inte göra någon exkludering baserat 

på elevernas ålder. I en framtida studie skulle det vara intressant att jämföra och diskutera 

skillnader och likheter mellan elevhälsoteam som arbetar mot olika åldersgrupper.  

 

Enligt Wibeck (2010) är det viktigt att den fysiska miljön är optimalt utformad och att det 

finns tid för genomförandet. Deltagarna i fokusgrupp 1 hade tid att samtala över en fika innan 

studien drog igång och rummet där studien genomfördes var bokat av deltagarna och var en 

bekant miljö för dem att vistas i. Rummet upplevdes ha en god temperatur, var av lagom 

storlek sett till antal personer som skulle vistas där, bra ljus, bekväma stolar. Intervjun 

genomfördes på förmiddagen innan lunch. Även den andra fokusgruppen intervjuades på 

deras arbetsplats men i ett mötesrum som var litet i förhållande till antal personer. Deltagarna 

hade redan suttit i möte i samma rum precis innan vilket medförde att rumstemperaturen var 

hög och det upplevdes vara dålig luft i rummet. Dessutom genomfördes fokusgruppsintervjun 

sista timmen innan arbetsdagens slut. Det var svårt att få deltagare till studien och det var 

även svårt att hitta dag och tid med de deltagare som tackade ja. Det hade varit mer önskvärt 

att ha träffat fokusgrupp 2 vid en annan tid på dagen och det hade kunnat gett en djupare 

diskussion och ökat studiens pålitlighet om fokusgruppsintervjun 2 hade haft samma 

förutsättningar som fokusgruppsintervju 1 gällande den fysiska miljön. Det hade även varit 

önskvärt vid mötet med fokusgrupp 2 att gå igenom studien innan och att genomföra 

fokusgruppsintervjun i närmare 80 minuter som i fokusgrupp 1. Det hade gett alla deltagare i 

gruppen större utrymme att få utveckla och delta i varje diskussionsfråga fullt ut.  

 

En fördel med analysprocessen är att den skedde systematiskt. Detta minskar risken att 

moderatorns personliga åsikter, förväntningar och föreställningar kommer med i resultatet 

(Wibeck, 2010) vilket styrker studiens pålitlighet (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). 

Analysen bearbetades i de första stegen var för sig av moderatorerna vilket minskar risken att 

moderatorerna har påverkat varandras analys. Analysprocessen hade kunnat förbättras med 

extern aktör som kunde analysera innehållet helt objektivt utan att ha deltagit i intervjuerna 

(Kristensson, 2014). En nackdel med fokusgruppsintervju är att mycket data som inte svarar 

mot syftet samlas in och det kan i sin tur försvåra analysarbetet. Detta sågs inte som något 

problem eftersom den systematiska analysprocessen gjorde att endast data kopplat till 

studiens syfte inkluderades i studiens resultat. Studiens resultat fylldes med citat vilket 

stärker studiens överförbarhet (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017).  

 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Denna studies syfte är att undersöka hur elevhälsan upplever sitt teamarbete och dess 

påverkan på elevernas förutsättningar till delaktighet i skolaktiviteter. Resultatet visade att 

elevhälsans samarbete uppfattas som en påverkande faktor för elevernas delaktighet och flera 

olika faktorer som påverkar elevhälsans samarbete identifierades. Dessa faktorer är bland 

annat den tid som elevhälsoteamet har att arbeta preventivt, hur utomstående individer ser på 

deras arbete, de stående mötestider som elevhälsoteamen arbetar med och att teamet har väl 

utarbetade roller och teamstruktur.  



17 

 

  

Det ingår i elevhälsoteams uppdrag att arbeta preventivt i skolan (Skolverket, 2016). I 

resultatet framkom det att teamen upplever att de inte har tillräckligt med tid för att kunna 

arbeta med preventiva åtgärder i den utsträckning som de skulle vilja. Weist et al. (2012) 

beskriver att trots att elevhälsoteam ska arbeta preventivt så finns det systematiska hinder för 

detta arbete. Ett exempel som Weist et al. (2012) tar upp är att det finns för många studenter 

som ligger under ett elevhälsoteam än vad som beräknats vara optimalt. Detta uttrycket sig 

elevhälsoteamen starkt om i resultatet då de upplever sig ha för många studenter för att hinna 

med sitt preventiva arbete. En hänvisning från Riksföreningen för Skolsköterskor (2013) som 

tagits fram baserat på ett arbete med Socialstyrelsen rekommenderar att en skolsköterska bör 

ha max 400 elever att arbeta med vid en heltidsanställning. Resultatet från studien visar att 

antalet elever som individerna i elevhälsoteamet arbetar med överstiger 400 och därmed är 

för många i hänvisning till det rekommenderade antalet. Utefter detta framkommer det att ett 

stort hinder till elevhälsans arbete för elevernas delaktighet är den tid som de kan lägga på att 

bearbeta varje elevfall samt tiden de har för att arbeta preventivt mot hela elevgruppen. För 

att ha tid till sitt preventiva arbete som skulle stötta alla elever på skolan skulle 

elevhälsoteamen behöva fler resurser för att kunna öka tiden elevhälsan har för sitt arbete.  

 

En del av det preventiva arbetet som elevhälsoteamen beskrev att de utförde var att informera 

lärare och vårdnadshavare om deras arbete. Enligt en studie av Hemmingsson, Gustavsson 

och Townsend (2007) kan informationsträffar angående vad elevhälsoteamet kan göra för 

eleverna och hur det kan stöttas av andra individer som står utanför elevhälsoteamet ha en 

positiv inverkan på hur interventionerna elevhälsoteamet utför uppfattas. Genom att 

informera om hur elevhälsan arbetar och vad de kan göra för eleverna kan lärarna och 

vårdnadshavarna få en större uppfattning om vilka situationer som elevhälsoteamet kan stötta 

eleverna med och därmed nå ut till fler elever. Studien av Hemmingsson et al. (2007) visade 

även att flera lärare kände sig osäkra på deras roll för funktionsnedsatta elever. Genom dessa 

informationskvällar kan därmed lärare få en större kunskapsbas kring vad de kan göra för 

dessa elever och vad elevhälsan kan stötta upp med. Ifall lärare vet vad ett elevhälsoteam gör 

och får en större förståelse för detta har det visat att de lättare bjuder in 

elevhälsoprofessionerna till klassrummet och själva deltar i stödet som eleverna kan få samt 

vilken roll som de kan ta runt eleverna (Hemmingsson et .al., 2007). Genom att sprida 

elevhälsans arbete till utomstående individer kan elevhälsoteamen få stöd av både lärare och 

vårdnadshavare i sitt arbete vilket kan förenkla upptäckten av de stödbehov som en elev kan 

vara i behov av samt göra utomstående mer positivt inställda för vad elevhälsan kan bidra 

med för eleverna och elevers känsla av delaktighet i skolan.  

 

I resultatet beskriver elevhälsoteamen vikten av att ha stående tider för att kunna ha ett 

fungerande samarbete. De beskriver att dessa stående tider möjliggör att de kan lyfta olika 

elevfall och ta tillvara på hela teamets samlade kunskap. Genom att tillvarata all den kunskap 

som teamet har, upplevde de att de kunde erbjuda ett bra stöd för eleverna och de uppgav att 

de hoppas att deras samarbete i teamet ska bidra till elevernas delaktighet vilket tidigare 

forskning stödjer. Att de stående tiderna är viktiga för elevhälsoteamens samarbete 

överensstämmer med Weist et al. (2012). I studien framkommer faktorer som beskrivs 

påverka teamarbete hos elevhälsoteam. Weist et.al. (2012) beskriver att reguljära teammöten 

är en viktig del i hur ett elevhälsoteam kan arbeta med problem som kan uppstå och skapa ett 

effektivt samarbete. Detta tas även upp av Patton, Hutton och MacCobb (2015) som beskriver 

att ett sätt att möjliggöra ett optimalt samarbete är att öka antal tider där teamet kan sitta och 

planera och diskutera sina roller, målsättningar och scenarion som de arbetar med. Patton et  
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al. (2015) beskriver även hur viktiga dessa möten är för att kunna bygga upp ett team som 

kan ha en förståelse för varandras synvinklar och kan arbeta effektivt med varandra. Att 

elevhälsoteamet har ett effektivt samarbete är enligt en studie extremt viktigt för eleverna och 

deras delaktighet i skolan (Vaughn, Bunde, Remick-Erickson, Rebeck & Denny, 2017). Att 

eleverna har en möjlighet att vara delaktiga i skolan är en viktig del i deras utveckling och 

inlärning. Enligt Bonnard och Anaby (2016) finns det bevis för att delaktighet i skolan leder 

till en bättre akademisk prestation, ökat socialt engagemang och minskade risker för 

brottslighet. Studiens resultat kan därmed visa att stående schemalagda tider möjliggör att 

elevhälsoteamen kan skapa ett bra samarbete. Genom att ha dessa tider får elevhälsan en 

möjlighet att ta vara på hela teamets kunskap och får tiden till att skapa en bra teamstruktur i 

sitt arbete.  

  

I studiens resultat framkom det även att elevhälsoteamen uppskattade att teamet består av 

flera olika professioner. De ansåg att mängden av professioner gjorde att de kan se på ett 

elevfall genom flera olika synsätt vilket gav dem en större möjlighet att ge eleverna det stöd 

som de behövde. I tidigare studier har det visat sig att multiprofessionallitet i elevhälsoteam 

även kan vara ett hinder för elevhälsans arbete. Weist et al. (2012) beskriver att olika 

professioner kan ha problem att samarbeta då de kan ha olika målsättningar och 

tillvägagångssätt med hur de vill föra ett fall vidare. Olika professioner kan även känna en 

territorialitet kring deras expertisområde och kan därmed ha svårt att samarbeta ifall en annan 

profession går in på deras område. Detta skiljer sig helt från denna studies resultat där 

elevhälsoteamen ansåg att deras teamarbale mestadels gav dem en större helhetssyn på 

elevernas situation. Elevhälsoteamen i resultatet uppgav att deras samarbete utgick från att de 

har ett “öppet klimat” i teamet där alla i teamet kan gå in och diskutera kring alla områden 

utan att någon tar sig illa vid. West (2012) har fått liknande resultat i sin studie och menar på 

att grunderna i effektivt teamarbete är att individerna i teamet är öppna och uppskattar 

varandra samt att de är engagerade att lära sig av varandra. Ännu en viktig faktor i teamarbete 

är att individerna i teamet känner sig säkra i sin egen och de andras roller och att de har tillit 

till varandra. Detta överensstämmer med denna studies resultat som visar att hela teamet litar 

på varandra och känner sig trygga i sina roller. Det samarbete som elevhälsan har upplevs av 

teamet som ett bra samarbete där alla kan bidra med sina synvinklar. Teamen upplevde inte 

någon territorialitet kring sin professions specialområde utan uppgav vikten av att ha ett 

klimat i gruppen där alla kan bidra till alla delar av teamets arbete. Genom att ha denna syn 

på sitt samarbete kan elevhälsoteamet ta till vara på alla individer i teamets kunskap och 

därmed skapa de bästa möjliga förutsättningarna för elevernas delaktighet i 

skolaktiviteterna.   
 

 

6.3 Konklusion 

 

Denna studies resultat visar att professionerna inom elevhälsan trivs i att vara ett 

interprofessionellt team där de kan utnyttja flera professionens kunskaper inom området. Det 

framkom även att elevhälsoteamen själva anser sig sträva mot att alla elever ska kunna vara 

delaktiga i sina skolaktiviteter och att de såg positivt på hur deras teamarbete kan bidra med 

detta. Däremot framkom en önskan för att få tillgång till ökade resurser för att hinna med att 

även arbeta preventivt för att kunna stötta alla elever i sina skolaktiviteter, exempelvis genom 

att sätta in mer resurser i form av fler anställda i elevhälsoteamet inom samma profession så 

att det blir färre elever per anställd. En annan aspekt som framkom var elevhälsoteamets 

upplevda känsla av att lärarnas och vårdnadshavarnas förståelse för deras arbete är viktigt för 

att kunna skapa bättre förutsättningar för elevhälsans arbete. Studiens resultat är viktigt då det 
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presenterar vikten av elevhälsans roll för elevers delaktighet i skolaktiviteter och belyser hur 

resurser och förutsättningar påverkar elevhälsan arbete i både positiv och negativ bemärkelse, 

där det preventiva arbetet ofta bortprioriterades på grund av resursbrist. Studiens resultat är 

baserat på en relativt liten datainsamling men det som framkommit kan vara relevant och 

överförbart på flera elevhälsoteam som arbetar på liknande sätt.  

 

Vi rekommenderar att vid vidareutveckling av denna studie eller vid genomförande av studier 

med liknande syfte kombinera fokusgruppsmetoden med andra metoder som exempelvis 

individuella intervjuer för att kunna ställa följdfrågor och jämföra vad en kollektiv grupp 

säger jämfört med enskilda individer i en grupp. Framtida studier kan även inkludera 

intervjuer med elever för att få deras subjektiva upplevelse av hur elevhälsans samarbete 

påverkar deras delaktighet i skolaktiviteter.  
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Bilaga 1 - Missivbrev 

Information om forskningsstudie     

   

Elevhälsans samarbete kring elevernas förutsättningar till delaktighet i skolaktiviteter.  

 

Vi är två studenter från Arbetsterapeutprogrammet på Linköpings Universitet som nu är inne 

på vårt sista studieår och har påbörjat vårt examensarbete i arbetsterapi som ska färdigställas 

under vårterminen 2018. Detta examensarbete är en vetenskaplig studie angående samarbetet 

mellan arbetsterapeuter och andra professioner inom elevhälsan.  

 

Studiens officiella syfte är att undersöka hur olika professioner inom elevhälsa samarbetar 

kring elevernas förutsättningar till delaktighet i skolaktiviteter.  

 

Vald metod till arbetet är fokusgruppstudier av elevhälsoteam, förslagsvis med en rektor, en 

kurator, en skolsjuksköterska, en specialpedagog och med en arbetsterapeut. I en fokusgrupp 

får studiedeltagarna diskutera kring specifika teman relaterat till syftet. Diskussionen kommer 

att dokumenteras med hjälp av ljudinspelning och anteckningar.   

Fokusgruppen sker förslagsvis på er arbetsplats och beräknas ta ca 1-1,5 timme. 

 

Vid insamling av data och under hela arbetetsprocessen kommer hänsyn att tas till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och ni 

kan när som helst välja att avbryta intervjun och därmed ert deltagande. Ert deltagande 

kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i denna studie 

och dess rapport. Det insamlade materialet kommer därför raderas när examensarbetet är 

slutfört och godkänt.  

 

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för mer 

information.  

 

Med vänliga hälsningar 

Viktoria Erbs    XXXXXXXXXXXXXX  

Angelika Karlsson   XXXXXXXXXXXXXX 

        

 

Handledare 

Michaela Munkholm   XXXXXXXXXXXXXX  

Institutionen för samhälle- och välfärdsstudier (ISV) Telefon: XXXXXXX 

601 74 Norrköping   Mobil: XXXXXXX 
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Bilaga 2 – Intervjuguide  

Intervjuguide      2018-01-30

       

Vår studie syftar till att undersöka hur olika professioner inom elevhälsa samarbetar 

för att skapa förutsättningar för elevers delaktighet i skolaktiviteter. 

 

Introduktion:  

1. Presentera oss. Namn + utbildning.  

2. Informationsbrevet + samtyckesblankett - skriva under/få muntligt samtycke/ upprepa 

att man när som helst får avsluta sitt deltagande och att samtalet spelas in osv. Det går 

bra att ni använder varandras namn när ni pratar till varandra, vi kommer att ändra till 

fiktiva namn när vi transkriberar.  

3. Be alla att stänga av ljudet på sina telefoner.   

4. Gå igenom vår roll som moderatorer: Vi kommer inte att vara klassiska intervjuare 

utan vi är intresserade av att ni som grupp diskuterar de frågeställningar, både som vi 

ställer och som själva dyker upp i eran diskussion. Vi kommer att hålla koll på tiden 

åt er och vi kommer endast att flika in när vi anser att det är nödvändigt. Vi antecknar 

för att underlätta vår transkribering då det annars kan vara svårt att urskilja era röster.  

 

Öppningsfrågor - Max 10 min.  

(Ska kunna svara snabbt, skapa gruppkohesion, se att de har något gemensamt, mer fakta 

än åsikter; brukar ej tas med i analysen, mest för att uppmuntra alla att prata + underlättar 

för vår analys att få namn/yrke → röst) 

 

1. Om vi börjar med att vi går varvet runt och ni alla säger era namn och ert yrke och 

även hur länge ni har jobbat i detta team.   

2. Kan ni ge exempel på hur det fungerar oss er när det börjar en ny elev på er skola? 

Hur går ni tillväga? Om denna elev sedan visar sig ha inlärningssvårigheter. Vad gör 

ni då? Vem kommer eleven till först?  

3. Vad är det bästa med att jobba i ett elevhälsoteam? /Kan ni nämna några positiva 

aspekter av att arbeta i elevhälsoteam? 

Introduktionsfrågor - Max 10 min. 

(Introducerar ämnet, få dem att reflektera över deras erfarenheter kring ämnet, frågorna inte 
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endast för analysen utan även underlätta interaktionen i gruppen, ska bryta isen samt börja 

fokusera på ämnet, öppna frågor) 

 

1. Hur fungerar ert samarbete rent praktiskt? Träffas ni dagligen, har ni regelbundna 

möten osv? Strukturen, formen för samarbetet. När? Hur?  

2. Känner ni er säkra i att förstå varandras ansvarsområden? (Ja/nej fråga)  

Kan ni utveckla? Hålla koll på att de belyser begreppet ordentligt.   

 

Övergångsfrågor - Max 10 min.  

(Skapa större perspektiv, gå djupare på erfarenheter. Ev. så behövs det inte, beror på hur 

diskussionen fortskrider.) 

1. (Tänk er att ni fri tillgång till medel. Vad skulle ni göra för att åstadkomma den 

perfekta elevhälsan? / Hur skulle ni beskriva den optimala elevhälsan?)  

 

Nyckelfrågor - ca 25–35 min.  

(2-5st, mest tid ska läggas här) 

1. Hur tror ni att ert samarbete påverkar era elever?  

- Er tillgänglighet. Är det långa väntetider? 

- Vilka elever är det främst som får hjälp? Finns det en prioriteringsordning? 

2. Hur tänker ni kring begreppet delaktighet? 

a. Hur tror ni att ni påverkar elevernas delaktighet? 

b. Hur tänker ni att ert samarbete påverkar elevernas delaktighet? 

3. Er diskussionstid är nästan över, men om ni alla skulle få någon minut var att lyfta 

fram det ni tycker är det viktigaste för ett gott samarbete för att skapa förutsättningar 

för elevers delaktighet, vad skulle ni då vilja säga?  

Jobbar ni aktivt för elevers delaktighet? Förutsättningar 

 

Avslutande frågor (möjliggöra slutliga position och reflektera kring diskussionen) 

ca 2-5min  

1. Är det någonting vi har missat?  

2. Är det någon som vill tillägga någonting?  
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Bilaga 3 - Samtyckesblankett    

 

 

 

 

 

Samtyckesblankett för deltagande i studie angående samarbetet 

mellan elevhälsoprofessionerna och dess påverkan på elevers 

delaktighet i skolaktiviteter 

 

Härmed intygas att Jag har tagit del av studiens syfte: 

 

Att undersöka hur olika professioner inom elevhälsa samarbetar för att skapa 

förutsättningar för elevers delaktighet i skolaktiviteter. 

 

Jag intygar även att mitt deltagande i denna intervjustudie är helt frivillig och att 

Jag kan välja att avstå från deltagande när som helst under studiens gång samt 

att Jag går med på att en ljudinspelning sker vid intervjun som kommer att 

raderas när arbetet är godkänt.  

 

 

 

 

Ort/datum 

 

___________________ 

 

Underskrift    Namnförtydligande 

 

 

______________________________                 _________________________

  

 

Mailadress (vid intresse för studiens resultat) 

 

 

________________________________ 

2018-01-19 


