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Sammanfattning
Syftet med undersökningen är att skapa kunskap om hur elevhälsoteam kan gestaltas för att inte
bara vara åtgärdande utan även hälsofrämjande och förebyggande. Tidigare forskning, nationella
granskningar och rapporter har visat på svårigheter för elevhälsoteam att arbeta utifrån sitt
uppdrag att vara främst förebyggande och hälsofrämjande. Undersökningen tar sin utgångspunkt
i att undersöka om elevhälsoteamets som studeras arbetar främst förebyggande och
hälsofrämjande. Indikatorer i en tidigare pilotstudie indikerar på att så är fallet och syftet är att
undersöka detta närmare och om det iså fall finns en brytpunkt när elevhälsoteamet började
arbeta på detta sätt. Vidare är syftet att, om det finns en brytpunkt, undersöka vilka faktorer som
bidragit till att detta arbetssätt utvecklades och vilka faktorer som upprätthåller detta.
Studiens teoretiska ansats är systemteori om lärandeorganisationer samt teori om
tvärprofessionella team. Andra ansatser är olika specialpedagogiska perspektiv, ett salutogent
perspektiv samt ekologisk utvecklingsmodell. Dessa teorier används även i analysen.
En variant av metodtriangulering har använts. Detta innebär att empirin är insamlad från flera
olika källor för att identifiera olika perspektiv på elevhälsoarbete i materialet samt se var
samstämmighet föreligger. Följande datamaterial har samlats in: a) 13 observationer av
elevhälsoteamsmöten med lärare b) 3 observationer av elevhälsoteamsmöten utan lärare c) en
fokusgruppsintervju med elevhälsoteamet d) en intervju med psykolog i elevhälsoteamet e) en
intervju med två rektorer f) en fokusgruppsintervju med elever med åtgärdsprogram samt g) en
enkät till alla pedagogerna på skolan. Observations- och intervjumaterialet har transkriberats och
samtliga material har analyserats genom att identifiera återkommande teman och sedan tolka dem
genom tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkter.
Elevhälsoteamet i undersökningen har rört sig från att arbeta mest med åtgärder till att även
arbeta förebyggande och hälsofrämjande och skiljer sig således till delar från elevhälsoteam som
studerats tidigare. Rektors roll var viktig för att utvecklingsarbetet skulle inledas men även för att
upprätthålla arbetssättet, enligt flera datakällor. Att rektor skapar tydliga mål, sprider visionen och
håller i utvecklingsarbetet över lång tid lyftes fram som betydelsefullt. Att elevhälsoteamet har
tydliga rutiner för hur samarbetet med lärarna ska utformas samt för användningen av ett
elevcentrerat arbetssätt är andra faktorer som framstår som viktiga i den empiriska analysen.
Resultaten i uppsatsen diskuteras utifrån den teoretiska bakgrunden och tidigare forskning.
Nyckelord: elevhälsoteamsarbete, elevhälsa, förebyggande, hälsofrämjande arbete,
tvärprofessionella team, lärande organisationer, systemteori.

Abstract
The aim of this study is to create knowledge about how pupil welfare teams in schools can work
with health promotion and prevention and not only with remedial work. Earlier research together
with national reports and inspections has shown the challenge for pupil welfare teams to work
with prevention and health promotion. The study first explored if the pupil welfare team in the
study also worked with prevention and health promotion. Indications of this way of working was
shown in an earlier study and the aim was then to further explore if there was an inflection point
when the pupil welfare team started to work in these ways. In case there was such a point, the
aim was also to further explore which factors that contributed to this and which factors that
supported that these ways of working continued.
System theory and theories about cross-professional teams are used as theoretical perspectives in
the analysis. Special pedagogical perspectives and the salutogenic perspective were also used in
the analysis together with earlier research about pupil welfare teams.
Both qualitative methods with interviews and participant observations and a quantitative method
with a questionnaire are used in the study. The information from the different data sources was
triangulated in order to identify both different and convergent perspectives of the research
questions. The following data material has been collected: a) 13 observations of pupil welfare
teams including teachers b) 3 observations of pupil welfare teams without teachers c) a group
interview with the pupil welfare team d) an interview with the psychologist in the pupil welfare
team e) an interview with both headmasters in the school f) a group interview with six pupils g) a
questionnaire to all teachers working on the school.
Results show that the pupil welfare team has gone from remedial work to work more with
prevention and health promotion. The results indicate the important role of the principal for
creating clear goals and common visions. To stay long and hold on to the strategies are important
for developing the way of working with prevention and health promotion. Clear routines, close
co-operation with teachers and a pupil centered way of working are other keys to success for
developing and hold on to prevention and health promotion work in pupil welfare teams. The
results are discussed in relation to the theoretical background and earlier research.
Key words: Pupil welfare team, pupil welfare, prevention work, health promotion work, multiprofessional teams, cross-professional teams, learning in organizations, system theory

Förord
Det är en stor förmån att efter ett långt arbetsliv som specialpedagog få möjlighet att lyfta blicken
och studera en verksamhet utifrån. Forskning är nödvändig inom alla ämnesområden för att
förstå, informera, förbättra och utveckla kunskap inom det speciella ämnesområdet. I mitt fall
började min undersökning med att jag blev medveten om att elevhälsan i Sverige hade svårigheter
med att utföra sitt uppdrag. Jag började intressera mig för området genom att läsa granskningar,
rapporter och forskning om ämnet. Eftersom jag tidigare arbetat i elevhälsoteam och i nuvarande
arbete är kursledare för en nätbaserad kurs, riktad till elevhälsoteam, har mitt intresse för
elevhälsofrågor vuxit sig allt starkare. Detta ledde fram till att jag ville angripa problemen mer
systematiskt vilket ledde fram till en masterutbildning i specialpedagogik och så blev denna
uppsats till. Det är både en styrka och en svaghet att ha mycket kunskap om det ämne man ska
undersöka. Styrkan är att ha ett personligt engagemang och kunskaper om ämnet i både teori och
praktik. Men det kan samtidigt vara en utmaning att behålla en klar forskarblick och vetenskaplig
distans till ämnet.
När jag skrev min C-uppsats på specialpedagogprogrammet vid Örebro universitet 2004 hade jag
förmånen att ha professor Claes Nilholm som handledare. Denna utbildning gav mersmak och
året därpå tog jag en fil. kand i pedagogik. Jag är lyckligt lottad som bor i ett land där
universiteten erbjuder ett stort utbud av kostnadsfria kurser som jag gärna tar del av. När det så
blev klart att jag skulle anta utmaningen och fortsätta mina studier inom masterprogrammet i
utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik vid Uppsala Universitet kontaktade jag
professor Claes Nilholm som till min stora glädje sa ja till att återigen bli min handledare. Tack
Claes för stort tålamod, lyssnande och framför all din värdefulla vägledning under resans gång.
I rädsla att glömma att tacka viktiga personer som möjliggjort denna uppsats vill jag ändå rikta ett
tack först och främst till mina föräldrar för början till min kunskapsresa och skrivarglädje har jag
er att tacka. Ni lärde mig även vikten av att planera, organisera, hålla i och hålla ut - vilket är
faktorer som är bra att ha när man skriver en uppsats. Tack även till Peter, Anton, Adam och
Josef för uppmuntran. Jag vill även rikta ett stort tack till stiftelsen Ellen Key som lät mig bo i
Ellen Keys vackra hus; Strand vid Vättern ett par veckor under mitt skrivande. Det var en
oerhört berikande upplevelse som jag bär med mig resten av livet. Tack också till min
arbetsgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten som möjliggjort att jag kunnat studera vid sidan
av mitt arbete. Sist, men absolut inte minst, vill jag rikta ett stort tack till det elevhälsoteam,
rektorer, pedagoger och elever på den skola som så frikostigt öppnade grinden så jag fick tillgång
till att undersöka ert arbete.
Örebro Juni 2018
Bibbi Larsliden

Innehållsförteckning
Inledning ................................................................................................................................................... 1
Nyckelbegrepp i uppsatsen ............................................................................................................... 2
En samlad elevhälsa ....................................................................................................................... 2
Elevhälsoteam................................................................................................................................. 2
Elevhälsoteamsmöten.................................................................................................................... 2
Reflekterande elevhälsoteamsmöten utan rektor och lärare.................................................... 2
Uppsatsens disposition ...................................................................................................................... 2
Bakgrund .................................................................................................................................................. 4
En historik över begreppen elevvård och elevhälsa ...................................................................... 4
Begreppet elevvård växer fram .................................................................................................... 4
Begreppet elevhälsa växer fram ................................................................................................... 5
Elevhälsans nya uppdrag blir lagstadgat ..................................................................................... 5
Ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande ................................................................. 6
En förskjutning från ohälsa till hälsa i skollagen ....................................................................... 7
Nationella granskningar och rapporter om elevhälsans uppdrag ................................................ 8
Skolinspektionens kvalitetsgranskning av elevhälsans arbete i 23 kommuner ..................... 8
Sveriges kommuner och landstings undersökningar av elevhälsoarbetet.............................. 8
Skolverkets regeringsuppdrag rörande elevhälsoarbetet .......................................................... 9
Forskningsöversikt ................................................................................................................................ 11
Tidigare forskning om elevhälsan i Sverige .................................................................................. 11
Det finns ett gap mellan retorik och praktik i elevhälsans arbete......................................... 11
Elevhälsoteamet som interprofessionell mötesarena ............................................................. 12
Hur en elev blir ett ärende för elevhälsan ................................................................................ 13
Samverkan i elevhälsan - att bryta perspektiv eller sträva efter konsensus ......................... 14
Elevhälsans arbete med åtgärdsprogram .................................................................................. 15
Fokus på elevens problem i elevhälsans samtalskultur .......................................................... 15
Diagnosers roll i elevhälsans mötesrutiner ............................................................................... 16
Alternativ till utredningar av diagnoser i elevhälsan ............................................................... 17
Rektors roll är att leda elevhälsoarbetet .................................................................................... 17

Framgångsfaktorer i det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet.................... 19
Nationell forskning om framgångsrika skolor ............................................................................. 19
Internationell forskning om elevhälsoteam .................................................................................. 20
Elevhälsoteam i Finland .............................................................................................................. 21
Prerefferal intervention Teams (PIT) elevhälsoteam i USA.................................................. 21
Möjligheter och svårigheter i Multi-Agency practice inom EU .................................................. 22
Elevhälsoteamsarbete i England ................................................................................................ 22
Sammanfattning av nationell och internationell forskning ........................................................ 23
Teori ........................................................................................................................................................ 25
Syftet med valda teorier i undersökningen ................................................................................... 25
Systemteori ........................................................................................................................................ 26
Öppna och slutna system ............................................................................................................ 26
Den ekologiska utvecklingsmodellen ........................................................................................ 26
Systemkompetens......................................................................................................................... 27
En lärande organisation .............................................................................................................. 27
Vikten av reflektion i lärande organisationer ........................................................................... 29
Professionsteori ................................................................................................................................ 30
Professionsidentitet...................................................................................................................... 30
Tvärprofessionella team .............................................................................................................. 31
Specialpedagogiska perspektiv ........................................................................................................ 35
De kompensatoriska, relationella och kritiska perspektiven ................................................. 35
Dilemmaperspektivet................................................................................................................... 37
Begreppen hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete............................................ 37
Proaktiva insatser och reaktiva åtgärder ................................................................................... 40
Det salutogena perspektivet ............................................................................................................ 41
KASAM - Känslan av sammanhang ......................................................................................... 42
Syfte och frågeställningar ..................................................................................................................... 44
Metod ...................................................................................................................................................... 45
Design och metodologiska överväganden .................................................................................... 45
Triangulering ................................................................................................................................. 46

Urval - best practice eller ett gott exempel ................................................................................... 47
Pilotundersökning ........................................................................................................................ 49
Fallstudie........................................................................................................................................ 50
Deltagare och miljöer ....................................................................................................................... 51
Beskrivning av skolan där fallstudien genomfördes ............................................................... 51
Studiens deltagare ......................................................................................................................... 51
Deltagande observationer av elevhälsoteamet ............................................................................. 51
Tillträde till fältet .......................................................................................................................... 51
Förförståelse ................................................................................................................................. 52
Icke-deltagande observatör......................................................................................................... 52
Intervjuer............................................................................................................................................ 54
Elevhälsoteamets perspektiv - fokusgruppsintervju med teamet ......................................... 54
Psykologens perspektiv – intervju med en psykolog .............................................................. 56
Rektorernas perspektiv – intervju med två rektorer ............................................................... 56
Elevernas perspektiv - fokusgruppsintervju med sex elever ................................................. 56
Pedagogernas perspektiv - enkäter från 45 pedagoger ........................................................... 57
Transkribering av intervjuer och observationer ........................................................................... 58
Analysmetod ...................................................................................................................................... 59
Sammanställning och analys av enkätsvaren ............................................................................ 60
Kategorier, koder och teman växer fram ................................................................................. 61
Member-check - respondenternas läsning av analysen .......................................................... 63
Etiska aspekter .................................................................................................................................. 63
Tillförlitlighet ..................................................................................................................................... 64
Resultat ................................................................................................................................................... 65
Analys av deltagande observationer i elevhälsoteamsmöten med lärare .................................. 65
Elevhälsoteamens bemötande av lärares problembeskrivningar på möten ........................ 65
Analys av deltagande observation i reflekterande elevhälsoteamsmöten utan lärare ............. 71
Analys av fokusgruppsintervju med elevhälsoteamet ................................................................. 75
Förebyggande och främjande insatser enligt elevhälsoteamet .............................................. 75
Elevhälsoteamets beskrivning av vilka åtgärder de arbetar med .......................................... 83

Elevhälsoteamets uppfattning om vilka faktorer som påverkat att deras arbetssätt
uppstått................................................................................................................................................ 87
Faktorer som elevhälsoteamets personal anser upprätthåller deras arbetssätt ................... 88
Sammanfattning av faktorer som upprätthåller ett förebyggande elevhälsoarbete............ 94
Psykologens uppfattning om elevhälsoteamets förebyggande och hälsofrämjande arbete
.............................................................................................................................................................. 94
Analys av intervju med de två rektorerna ..................................................................................... 96
Sammanfattning av fokusgruppsintervjun med elevhälsoteamet, psykologintervjun och
rektorernas intervju ........................................................................................................................... 99
Analys av fokusgruppsintervju med eleverna ............................................................................. 106
Sammanfattande analys av elevernas fokusgruppsintervju .................................................. 111
Analys av enkäter till pedagoger ................................................................................................... 112
Pedagogernas syn på elevhälsans arbete ................................................................................. 113
Sammanfattande analys av pedagogernas enkätsvar ............................................................. 115
Sammanfattande och jämförande analys av delmaterialen ....................................................... 116
Diskussion ............................................................................................................................................ 119
Metoddiskussion ............................................................................................................................. 119
Resultatdiskussion .......................................................................................................................... 121
Implikationer för hur elevhälsoteam bör se över sin praktik................................................... 126
Ledning och styrning ................................................................................................................. 126
Hålla i och hålla ut ..................................................................................................................... 127
Skapa utrymme och prioritera regelbundna elevhälsoteamsmöten .................................... 127
Hantera olika professioners sekretess ..................................................................................... 128
Vara tillgängliga för lärarna och eleverna ............................................................................... 128
Förslag till fortsatt forskning ........................................................................................................ 129
Konklusion ........................................................................................................................................... 131
Referenslista ......................................................................................................................................... 133
Bilagor ................................................................................................................................................... 139
Bilaga 1 Missivbrev till elevhälsoteamet ...................................................................................... 139
Bilaga 2 Missivbrev till elever och vårdnadshavare ................................................................... 140
Bilaga 3 Missivbrev till pedagoger i mailet med länk till enkäterna ........................................ 141

Bilaga 4 Observationsmall ............................................................................................................. 142
Bilaga 5 Intervjufrågor till elevhälsoteamet ................................................................................ 143
Bilaga 6 Intervjufrågor till elever .................................................................................................. 144
Bilaga 7 Intervjufrågor till rektorer .............................................................................................. 145
Bilaga 8 Enkätfrågor till pedagoger.............................................................................................. 146
Bilaga 9 Elevhälsomatris ................................................................................................................ 148
Bilaga 10 Elevhälsoteamets deltagare och mötestider och i studien....................................... 149

Inledning
Elever tillbringar under sitt liv cirka femton tusen timmar i skolan. För de barn som trivs och når
kunskapskraven i skolan är erfarenheterna av skolan oftast positiva. Men för de barn som av
någon anledning inte trivs, är otrygga eller riskerar att inte få betyg, kan skolan innebära en
riskfaktor för dålig självkänsla, psykisk ohälsa och utanförskap. En konsekvens kan vara att det
blir svårt att komma in på utbildningar och på arbetsmarknaden. Skolan har därför en oerhört
viktig roll i barn och ungas liv (Engström m. fl. 2017). Medias rapportering av den svenska skolan
har dock varit dyster de senaste 15-20 åren (Persson & Persson 2016). Problematisk skolfrånvaro
ökar bland elever och allt fler elever uppger att de har psykisk ohälsa (Socialstyrelsen &
Skolverket 2016, Engström m.fl. 2017). PISA-rapporter visar på att svenska elevers skolresultat
sjunker alltmer i kunskapsmätningar internationellt och detta basuneras ut på löpsedlar,
skolresultat presenteras i dagstidningen och politiker debatterar om vad som ska till för att få en
förbättring i svensk skola (Persson & Persson 2016). Även om ett trendbrott i PISAundersökningen 2015 visar på att svenska skolelever börjat prestera bättre i mätningarna
kännetecknas det offentliga samtalet av att den svenska skolan befinner sig i kris, lärare flyr yrket
och lärarprogrammen fyller inte sina platser (Jarl m.fl. 2017). Skillnader mellan skolor ökar och
bostadssegregationen anses vara en orsak till att elever i en del områden har svårare att nå
kunskapskraven. Anmälningar till Skolinspektionen ökade med 400 % mellan 2004-2014. Hur ska
denna dystra bild av skolan kunna förändras? Vad finns det för redskap att använda i arbetet?
Elevhälsan på skolor ska främst främja och förebygga så att alla elever mår bra, når målen med
sin utbildning samt utvecklas till demokratiska samhällsmedborgare. Tidigare forskning, såväl
nationell som internationell samt nationella granskningar och rapporter visar på att elevhälsan har
svårt att genomföra sitt uppdrag. Elevhälsoteamsarbete är komplext och behöver förstås från
många olika perspektiv. Dessa perspektiv kan utgöras av skolhuvudmannens perspektiv, rektors
perspektiv, elevhälsoteamets egna perspektiv, pedagogers och elevers perspektiv. Arbetet behöver
därför gestaltas olika utifrån varje skolas förutsättningar. Det går inte att kopiera en skolas
elevhälsoteamarbete till en annan skola och få liknande resultat. Skott (2018) menar därför att
elevhälsoteam istället för att imitera ”best- practice” borde reflektera över ”next practice” eller
inspireras av ”other practice”. Trots dessa utsagor ville jag undersöka ett elevhälsoteam som
verkade ha hittat nya vägar mot att vara ett best-practice eller bättre uttryckt; ett gott exempel.
Syfte med denna undersökning är därför att skapa kunskap om hur elevhälsoteam kan gestaltas
för att vara hälsofrämjande och förebyggande. Min förhoppning är att detta kan inspirera andra
elevhälsoteam till att våga prova nya arbetssätt utifrån sina unika förutsättningar.
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Nyckelbegrepp i uppsatsen
En samlad elevhälsa
Enligt skollagen (2010:800 2 kap.25 §) ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska,
psykosociala och specialpedagogiska insatser. Enligt Vägledning för elevhälsa (Socialstyrelsen &
Skolverket 2016) ska den medicinska insatsen utföras av skolsköterska och skolläkare. Den
psykologiska insatsen ska utföras av en skolpsykolog och den psykosociala insatsen av en
skolkurator. De specialpedagogiska insatserna kan utföras av personal med specialpedagogisk
kompetens, exempel på denna kan vara speciallärare, specialpedagog eller rektor. Rektor ska
ansvara för elevhälsoarbetet samt leda och samordna detta. När jag i uppsatsen använder
begreppen elevhälsa eller elevhälsan syftar jag på den samlade elevhälsan och inte på en enskild
individs eller elevs hälsa.

Elevhälsoteam
De professioner som arbetar i elevhälsoteam varierar mellan skolor. Det är rektor som tar beslut
om vilka professioner, förutom de som är lagstadgade, som kan ingå. Elevhälsoteam kan vara
organiserade på en skola och kallas då lokalt elevhälsoteam eller lokal elevhälsa. Mer centralstyrda
team kallas centralt elevhälsoteam eller central elevhälsa. Professionerna ansvarar då för flera skolor.
Variationer i organisation av lokala och centrala elevhälsoteam förekommer (Gustavsson 2009,
Partanen 2012, Guvå & Hylander 2017).

Elevhälsoteamsmöten
Partanen (2012) och Hjörne & Säljö (2013) menar att elevhälsoteamsmötet är det forum där de
olika professionerna samtalar, diskuterar och bygger upp referensramar om hur man ska hantera
problem på skolan. Under dessa möten samordnar de olika professionerna sitt arbete, de utbyter
information, analyserar och planerar olika insatser. För information om vilka professioner och
lärare som ingick i elevhälsoteamet och deras mötestider i denna undersökning se bilaga 10.

Reflekterande elevhälsoteamsmöten utan rektor och lärare
I denna studie hade elevhälsoteamet även regelbundna elevhälsoteamsmöten en eftermiddag i
månaden då inte lärare eller rektor deltog. Professionerna uttryckte att syftet med dessa möten
var att de skulle kunna reflektera över olika aktuella händelser på skolan och över hur de arbetade
tillsammans som team. De kallade dessa träffar för; Reflekterande elevhälsoteamsmöten.

Uppsatsens disposition
I kapitlets Bakgrund presenteras en historisk tillbakablick med syfte att beskriva utvecklingen
från skolhälsovård och elevvård till framväxten av dagens samlade elevhälsobegrepp. Därefter
beskrivs skollagen och elevhälsans uppdrag samt hur nationella granskningar och rapporter
beskriver elevhälsans organisation och arbete i Sverige idag. I kapitlet Tidigare forskning
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beskriver jag nationell forskning om elevhälsa samt gör en internationell utblick. I Teorikapitlet
presenteras teorier om tvärprofessionella team, lärande organisationer, specialpedagogiska
perspektiv, begreppen hälsofrämjande och förebyggande samt det salutogena perspektivet/
KASAM. Efter presentation av undersökningens Syfte och Frågeställningar redogör jag i
kapitlet om Metoder för undersökningens design och beskriver de olika metoderna jag använt
mig av, vilka empiriska material dessa har resulterat i, och hur jag har gått tillväga i datainsamling
och analys. I detta kapitel redogör jag även för hur urvalet av deltagare har gått till samt beskriver
hur jag förhållit mig till etiska aspekter samt reflekterar över tillförlitligheten i studien. I kapitlet
Resultat presenteras studiens resultat, samt hur det är grundat i de insamlade empiriska
materialen. Undersökningen består av flera olika metoder och jag har valt att underlätta för
läsaren genom att presentera analyserna av delmaterialen; deltagande observation i elevhälsoteam
med lärare, deltagande observation i reflekterande elevhälsoteam utan lärare, elevernas intervju,
pedagogernas enkätsvar var för sig. En sammanfattande analys av elevhälsoteamets
fokusgruppsintervju, psykologintervjun och rektorernas intervju genomförs efter dessa analyser.
Avslutningsvis gör jag en sammanfattande analys av de olika delmaterialen i ljuset av mina
forskningsfrågor. I Diskussion reflekterar jag först över metoden, sedan över resultatet i ljuset
av tidigare forskning, vilka implikationer resultaten kan få för elevhälsoteam idag, samt ger förslag
till fortsatt forskning. Avslutningsvis sammanfattar jag analys och resultat under Konklusion.
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Bakgrund
En historik över begreppen elevvård och elevhälsa
Begreppet elevvård växer fram
Guvå (2010) och Backlund (2007) beskriver hur skolhälsovården i Sverige växte fram under
mitten av 1800-talet då behovet av både förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande insatser
var mycket stort. Barn och unga led av fattigdom, dåliga bostadsförhållanden, undernäring och
infektionssjukdomar. Redan på 1830-talet anställdes de första skolläkarna och 1892 hade alla
lärosäten en skolläkare vars uppdrag var att både bota och förebygga problem som trötthet,
klenhet, nervositet, aptitlöshet, huvudvärk och bleksot1. 1919 anställdes den första
skolsköterskan, även kallad ”lusfröken”, på grund av att det i uppdraget ingick att lusa av
eleverna. Skolhälsovården växte snabbt från att omfatta endast lärosäten till att i slutet av 1890talet vara etablerade på folkskolorna i Stockholm och Göteborg. I början av 1900-talet hade de
flesta folkskolor i de större städerna skolläkare, medan landsbygden fick vänta på att denna
profession etablerades. Skolan hade alltså redan från början, parallellt med kunskapsuppdraget,
ett uppdrag att lära elever sunda vanor och fostra dem till goda samhällsmedborgare.
Skolhälsovården kom att utgöra en viktig del i detta arbete och 1957 kom betänkande om
Grundskolan (SOU 1961:30) som innehöll skrivningar om elevvård. Med begreppet elevvård
syftades det då på både de generella, främjande insatser som skulle komma alla elever tillgodo
men även de förebyggande och åtgärdande insatserna som skulle riktas till elever i riskzonen eller
till elever med särskilda behov. Skolpsykolog och skolkurator var ansvariga för elevvården medan
skolsköterska och skolläkare var ansvariga för elevhälsovården (Guvå 2010, Socialstyrelsen &
Skolverket 2016). De specialpedagogiska insatserna har varierat under skolans historia men oftast
bestått av olika segregerade lösningar som skola för sinnesslöa, hjälpklasser, skolmognadsklasser,
kliniker eller specialklasser av olika slag (Lgr 62, Bladini 1990, Börjesson & Palmblad 2003,
Hjörne & Säljö 2013). När specialpedagogprogrammet kom 1990 skulle specialpedagogerna
arbeta mer med handledning riktat till arbetslag. Syftet var att undanröja hinder av olika slag och
på så sätt främja skolans utveckling på organisationsnivå så att fler elever kunde inkluderas i den
vanliga undervisningen (Bladini 1990, Bladini 2004).

1

Bleksot ansågs som en sjukdom som under 1800-talet främst drabbade medel- och överklassflickor i ålder
14-20 år. Symtomen var magbesvär, huvudvärk, järnbrist, undervikt och flickorna beskrevs som svaga, bleka
och klena. Idag anser man att diagnosen var en kultursjukdom som orsakades av dåtida kvinnoideal vilka
innebar att flickor skulle använda korsett, var satta på svältkost och levde ett stillasittande liv. Diagnosen
försvann på 1920-talet och förklaras med samhällsförändringar som förbättrade levnadsförhållanden, näringsoch bostadsförhållanden samt andra ideal för flickor och kvinnor.
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Begreppet elevhälsa växer fram
Begreppet elevhälsa började användas som ett nytt begrepp i Elevvårdsutredningen i början på
2000-talet, som kom att kallas Från dubbla spår till elevhälsa (SOU 2000:19). Guvå (2010) menar
dock att det inte var dubbla spår utan tre olika spår från början. Skolhälsovården, elevvården och
de specialpedagogiska insatserna skulle kallas elevhälsa och utgöra ett gemensamt stöd till skolans
elever, lärare och även till vårdnadshavare. Hjörne och Säljö (2013) anser att begreppet elevhälsa
har sitt ursprung i arbetet med kroppens hälsa som historiskt innebar att förebygga undernäring,
vitaminbrist och bristande hygien. Enligt Elevvårdsutredningen (SOU 2000:19) var syftet inte
enbart att föra samman psykolog, kurator, skolsköterska, skolläkare och de specialpedagogiska
insatserna (kravet på utbildad specialpedagog var inte uttalat) för att samverka med varandra.
Syftet var även att skapa något helt nytt. Med ett gemensamt uppdrag förväntades elevhälsans
olika professioner utnyttja sina specifika kunskaper men samtidigt skapa en gemensam samsyn
som skulle leda till att de tillsammans kunde arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande på
grundskola och gymnasium (Guvå 2010, Guvå & Hylander 2011, 2017, Hjörne & Säljö 2013,
Socialstyrelsen & Skolverket 2016). Uppdraget förändrades från ett patogent till salutogent
förhållningssätt, vilket innebar att fokusera på det friska istället för det sjuka och på hälsa istället
för ohälsa (Börjesson & Palmblad 2003, Antonovsky 1996, 2005, Guvå 2010, Guvå & Hylander
2011, 2017, Nilsson 2014). Detta synsätt var även förenligt med världshälsoorganisationens
(WHO 1997) definition av hälsa från 1946 vilket uttrycks som ett tillstånd av fullständigt fysiskt,
psykiskt och socialt välbefinnande, inte enbart frånvaro av sjukdom. Att främja hälsa blir något
annat än att bota sjukdom (Guvå 2013a, Guvå & Hylander 2017). Förskjutningen till att använda
ett salutogent synsätt innebar även att elever inte längre skulle anses vara bärande av problem och
inte behöva förändras för att klara av skolan. Det nya synsättet innebar istället att professionerna
skulle arbeta mer med att fokusera på elevernas styrkor och se på omgivningsfaktorer som orsak
till skolproblem. Skolproblem skulle hanteras mer på grupp- och organisationsnivå och i
elevhälsan skulle de olika professionerna arbeta mindre med åtgärdande på individnivå.
Uppdraget gick ut på att organisera skola och klassrum så att de var främjande och förebyggande
miljöer för eleverna (Socialstyrelsen & Skolverket 2016, Guvå & Hylander 2017).
Elevvårsutredningen (SOU 2000:19) ledde fram till en proposition, Om Hälsa, lärande och trygghet
(SOU 2001:02:14), vilken innehöll ett tydligt förslag om denna ändrade inriktning av elevvårdens
uppdrag. Men vägen skulle visa sig vara lång från elevvårdsutredningens och propositionens
skrivningar till att senare lagstadga omkring det nya synsättet om elevhälsa och dess uppdrag
(Guvå 2010, Guvå & Hylander 2017).

Elevhälsans nya uppdrag blir lagstadgat
1 juli 2011 började en ny skollag att tillämpas (SFS 2010:800) vilken innebar att det blev
lagstadgat att varje skola ska ha tillgång till elevhälsa och dess olika professioner. Elevhälsan ska
omfattas av psykologiska, psykosociala, medicinska och specialpedagogiska insatser. Enligt
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skollagen innebär inte de specialpedagogiska insatserna att skolan nödvändigtvis har tillgång till
en utbildad specialpedagog eller speciallärare. Insatserna kan ske av någon med specialpedagogisk
kompetens. Vägledning för elevhälsan (Socialstyrelsen & Skolverket 2016) beskriver att de
specialpedagogiska insatserna kan tillgodoses av rektor. Skollagen är tydlig med att elevhälsan
främst ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Det åtgärdande uppdraget finns fortfarande
med i uppdraget men ska inte vara fokus. I Skollagen (1 kap. 4 § och 3 Kap 3§) står det att
skolans uppgift är att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i
sin personliga utveckling för att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som
möjligt enligt utbildningens mål. För de elever som behöver extra anpassningar och särskilt stöd
ska sådant ges efter behov (SFS 2010:800; 3 Kap 5 a § och 3 kap. 8§). Skollagen beskriver vikten
av att alla yrkeskategorier i elevhälsan bidrar med värdefulla perspektiv och kompetenser i arbetet
på skolan (2 kap. 25§). Skollagen säger även att om en elev anses behöva utredas för behov av
särskilt stöd ska elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt, involveras för att bidra med sin
syn på eleven och dess skolsituation (3 kap. 8 §). Vad som bedöms om obehövligt förtydligas inte
i Skollagen men i Vägledning för elevhälsan fastslås följande;
Elevhälsans kompetenser har en viktig uppgift i arbetet med extra anpassningar och särskilt
stöd, bland annat genom att bidra med en hög kvalitét på de underlag som i sin tur kan leda
till beslut om stödinsatser för en elev (Socialstyrelsen & Skolverket 2016 s. 118).

Även Skolverkets Allmänna råd (Skolverket 2014) om Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och
åtgärdsprogram menar att det oftast finns behov av att rektor samråder med de olika
kompetenserna inom elevhälsan. Anledningen är att elevhälsans olika kompetenser ofta har en
viktig roll i detta arbete och att det är önskvärt att de kommer med i ett tidigt skede.
Skollagen är dock tydlig med att om en elev anses vara i behov av anpassad studiegång, särskild
undervisningsgrupp eller enskild undervisning ska elevhälsan alltid involveras i sådant arbete (3
kap. 7 §).

Ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande
Elevhälsans uppdrag ska numera utgå från lärande som en sammansatt process där begreppet
elevhälsa innefattar både skolans lärmiljö och elevens psykiska och fysiska hälsa
(Guvå 2010, Engström m.fl. 2017). I elevhälsans uppdrag att arbeta främst med hälsofrämjande
förhållningssätt ska fokus vara på både hälsa och lärande. I Vägledning för elevhälsan står det
följande om sambandet mellan hälsa och lärande;
Elevhälsans insatser präglas av ett dubbelt samband mellan hälsa och lärande. Skolan måste
hantera såväl elevers lärande som deras hälsa, och elevernas hälsa har stor betydelse för deras
skolprestationer, välbefinnande och möjlighet att fungera i skolans sociala miljö. Omvänt har
en elevs skolprestationer stor betydelse för den mentala hälsan (Socialstyrelsen & Skolverket
2016 ss. 14-15).

Flera forskare beskriver hälsa och lärande som begrepp med en ömsesidig förutsättning för
varandra (Guvå 2010, Guvå & Hylander 2011, 2017, Hjörne & Säljö 2013, Nilsson 2014,
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Engström m.fl. 2017). Persson och Persson (2016) skriver om det starka sambandet mellan barn
och ungas välbefinnande och deras studieprestationer samt arbetsmarknadsinträde. Även
Gustafsson (2009) menar att hälsa och lärande är som två sidor av samma mynt. Han menar
vidare att en välfungerande klassrumsmiljö med god kvalité på undervisningen och engagerade
lärare är hälsofrämjande faktorer som påverkar elevers lärande och hälsa på ett positivt sätt.
Lärandet hämmas å andra sidan om eleven inte mår bra. Engström (m.fl. 2017) resonerar på ett
liknande sätt och menar att skolsvårigheter kan utgöra riskfaktorer för elevers psykiska hälsa
medan att trivas, vara trygg och tillägna sig kunskap och betyg är skyddsfaktorer som främjar
elevers psykiska hälsa. Världshälsoorganisationen (WHO) betonar att det finns ett starkt samband
mellan lärande och hälsa och skriver att skolans kärnverksamhet ska utgöra en lärande miljö i
vilken eleverna får möjligheter att vara delaktiga, påverka, känna sig betydelsefulla och bli rättvist
behandlade (WHO 1997). WHO uttrycker vidare att om elever får positiva erfarenheter av skolan
främjar detta både deras lärande och hälsa. Även Nilsson (2014) anser att utformning av
skolmiljön är oerhört viktig eftersom elevernas både fysiska och psykiska mående blir en
grundläggande pedagogisk förutsättning för deras lärande.

En förskjutning från ohälsa till hälsa i skollagen
Skollagens (SFS 2010:800) fokus på hälsa istället för ohälsa, styrkor istället för brister, ansågs vara
grunden för det gemensamma elevhälsoarbetet (Guvå 2010). Den tidigare synen som bars av
lärare, skolhälsovården och elevvården, var att den psykiska hälsan och välbefinnandet för
eleverna var hela skolans ansvar och i ansvaret låg det att skapa en god skolmiljö. Huvudansvaret
för elevers välmående, lärande och hälsa låg på klassföreståndare och lärare. Dessa kunde vid
behov få stöd av skolans speciallärare, elevvård och skolhälsovård. Med nya skollagen (SFS
2010:800) blev pedagogernas roll inte längre i centrum för elevers välbefinnande utan elevhälsan
och dess professioner ansågs vara en expertfunktion som är ansvarig för elevers hälsa i skolan.
Rektor fick en viktig funktion att leda och styra elevhälsans arbete. Tidigare kunde elevvården ta
beslut om insatser som omfattades av särskilt stöd men i nya skollagen står det att endast rektor
kan ta dessa beslut och rektor kan inte heller delegera dem till någon annan i elevhälsan.
Engström m.fl. (2017) menar att detta bland annat har inneburit att externa aktörer etablerat olika
program för förebyggande och främjande arbete som erbjuds skolor idag. Tillsammans med
andra forskare från Örebro universitet har Engström m.fl. (2017) i forskningsprojektet En
värdefull skola- en studie av värdepremisser i främjande och förebyggande program i skolan i relation till skolans
värdegrund och till barnkonventionen analyserat ett urval av dessa program. De menar att det
gemensamma för de analyserade preventiva programmen är att det finns ett ointresse eller
omedvetenhet om risken att någon som deltar i dessa program kan fara illa. Trots att syftet med
dessa program är att de ska bidra med goda effekter finns alltid en risk att någon kan fara illa.
Detta innebär stora utmaningar för rektorer som ska bedöma dessa program och vad deras mål
och metoder är. Rektor behöver ta beslut om de olika programmen är förenliga med skolans
värdegrund och Barnkonventionen och om det kan finnas etiska problem förknippade med
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programmen som ofta är av terapeutisk karaktär. Det innebär även att rektor ska bedöma vilken
kompetens de olika professionerna i elevhälsan behöver för att möta behoven hos eleverna och
vad det innebär att implementera ett särskilt program (Engström m.fl. 2017). Guvå och Hylander
(2017) menar att det idag inte finns tydliga metoder och program för elevhälsoarbete som är
forskningsbaserade för att kunna användas i skolan. De få program som finns är inte beforskade i
svensk skola och därför inte helt överförbara till svenska skolförhållanden. Gustafsson (2009)
håller med och anser inte att experter eller olika promotions- eller preventiva program i första
hand ska ansvara för elevers hälsa och lärande utan menar att elevhälsa börjar i klassrummet.
Även Nilsson (2014) menar att det ingår i lärares profession att ha kunskaper om vilka faktorer
som utgör en hälsofrämjande skola.

Nationella granskningar och rapporter om elevhälsans uppdrag
Skolinspektionens kvalitetsgranskning av elevhälsans arbete i 23 kommuner
Skolinspektionen gjorde 2015 en kvalitetsgranskning (2015:05) av elevhälsans arbete.
Granskningen omfattande 25 friskolor och kommunala skolor i 23 kommuner och resultatet är
nedslående. Syftet med granskningen var att se om elevhälsan arbetar hälsofrämjande,
förebyggande och åtgärdande på ett sådant sätt som det motsvarar behoven hos eleverna.
Sammanfattningsvis visar resultatet på att elevhälsan i de granskade skolorna inte arbetar på ett
sätt som fullt ut stödjer eleverna i att utveckla och bibehålla psykisk hälsa, eller i att bemöta och
förhindra psykisk ohälsa. Granskningen pekar på att elever inte känner till att elevhälsan finns
eller vilket stöd de kan få av den. Pedagoger känner sig ensamma i sin lärarroll och saknar stöd av
elevhälsan. Vidare pekar granskningen på att psykologkompetensen sällan används i det
förebyggande och främjande arbetet i elevhälsan utan istället oftast köps in för att genomföra
olika tester och utredningar på individnivå.

Sveriges kommuner och landstings undersökningar av elevhälsoarbetet
Sveriges kommuner och landsting undersökte 2015 elevhälsans arbete (SKL 2015).
Representanter för skolhuvudmän i 289 kommuner samt Göteborgs stadsdelar fick via en enkät
frågor om rekryteringsbehovet i elevhälsan och vad de ansåg om elevhälsans sätt att arbeta. De
flesta svarade att de hade en väl fungerade elevhälsa men att det var svårt att rekrytera
specialpedagoger och psykologer. De uppgav att elevhälsans utmaningar var att möta behoven
hos nyanlända elever, elevers behov av särskilt stöd, elever med psykisk ohälsa samt elever med
problematisk skolfrånvaro. Förvaltningscheferna uppgav att de inte såg någon skillnad på
elevhälsoteamsarbetets resultat om elevhälsoteamen var lokalt eller centralt organiserade i de olika
kommunerna. Guvå och Hylander (2017) menar dock att det faktum att de inte hade några
åsikter om elevhälsoteamsarbetet centrala eller lokala organisering kan bero på att det var
förvaltningschefer som representerar en organisationsnivå högt upp i hierarkin som svarade på
enkäterna. Guvå och Hylander (2017) har tidigare i sin forskning sett att åsikter om huruvida
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elevhälsan ska organiseras i lokala eller centrala team skiljer sig markant åt bland rektorer och
elevhälsans olika professioner jämfört med professioner på förvaltningsnivån. Det verkar som
rektorer och elevhälsans professioner föredrar att elevhälsoarbetet är organiserat på lokal nivå.
Uppdrag Psykisk Hälsa var ett samverkansprojekt mellan regeringen och Sveriges Kommuner och
landsting (SKL 2016). Inom detta projekt utfördes en undersökning om elevhälsa. 47 personer
från fem olika kommuner, som samtliga arbetade inom elevhälsa, telefonintervjuades dagligen
under tre veckor. Syftet var att få en bild av vad elevhälsan använde sin arbetstid till. Resultatet
blev att ungefär 20 % av arbetstiden gick åt till administrativa uppgifter och ungefär 25 % av
arbetstiden bestod av övriga aktiviteter som till exempel elevhälsomöten. Lite mindre än hälften
av tiden ägnades åt direktarbete med enskilda elever. Endast 4,6 % av tiden användes till
gruppaktiviteter med elever. 5,6 % av arbetstiden användes till föräldrasamverkan. Det
åtgärdande arbetet stod för nästan dubbelt så mycket tid som det förebyggande och främjande
arbetet. Aktiviteter där elevhälsans personal rörde sig ute bland eleverna på skolan förekom
endast i liten utsträckning. I undersökningen fann man även att det var svårt att i praktiken
särskilja det förebyggande och främjande arbetet inom elevhälsan. Svårigheterna ansågs bero på
att elevhälsans professioner har olika uppfattningar om vad som skiljer i definition av begreppen
men även att insatser ofta genomförs i kombination med varandra. Av denna anledning beslöt
man i undersökningen att lägga samman främjande och förebyggande aktiviteter som begrepp.

Skolverkets regeringsuppdrag rörande elevhälsoarbetet
Skolverket (2017) delredovisar regeringsuppdraget om att genomföra insatser för att förbättra det
förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom elevhälsan i syfte att stödja elevernas utveckling
mot utbildningens mål. I redovisningen pekar man på att skolor har svårt att definiera vad
elevhälsan arbetar med som kan räknas som hälsofrämjande arbete. Resultatet av att det saknas
strategier och kunskap om hur hälsofrämjande arbete kan utföras resulterar i att det mest sker
åtgärdande arbete. Att bryta dessa negativa cirklar och ge mer tid åt främjande insatser är något
elevhälsan i Sverige brottas med. Skolverket konstaterade att skolor behöver stöd i att utforma
sitt hälsofrämjande arbete och kunskap om hur systematiskt hälsofrämjande arbete kan utformas
i skolors praktik. Elevhälsan har här en central roll men det är angeläget att hela skolan deltar i
arbetet att utveckla en god lärande miljö. Skolverket menar också att huvudmännen bör ta tillvara
sådan kunskap och även understödja denna. Som en konsekvens av detta beslöt Skolverket att
erbjuda ekonomiskt bidrag till de skolor som önskade utveckla sin elevhälsa genom att arbeta mer
hälsofrämjande. I redovisningsrapporten skriver Skolverket att de blev förvånade över det
enorma intresse detta stöd rönt bland skolor då närmare 600 skolor sökte ekonomiskt stöd.
Skolverket vill även använda sig av forskare inom olika discipliner för att ytterligare kartlägga
behovet. Syftet att se över vilka insatser som är framgångsrika och hur ökad samverkan kan ske
på nationella och regionala nivåer eftersom många olika aktörer idag har uppdrag att främja ungas
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hälsa och välbefinnande. Slutbetänkandet av 2015 års skolkommission som kom 2017 pekar på
behovet av ökad kunskap om förebyggande och hälsofrämjande arbete i elevhälsoteam:
Tillgången på elevhälsa är otillräcklig på många skolor och skolornas förebyggande och
hälsofrämjande arbete innebär i mycket liten utsträckning en tydlig strategi och ett
systematiskt utvecklingsarbete. Elevhälsan motsvarar inte fullt ut elevernas behov, t.ex.
gällande stöd i att utveckla och bibehålla psykisk hälsa. Arbetet präglas många gånger av
åtgärdsinriktning medan det främjande och förebyggande arbetet kommer i andra hand.
Insatserna sätts många gånger in försent (SOU 2017:35 s. 26).

Sammanfattningsvis visar den historiska överblicken, den senaste skollagens skrivningar,
undersökningar, rapporter, och skolkommissionens slutbetänkande att det behövs ökad kunskap i
elevhälsoteam om vad de olika begreppen förebyggande och hälsofrämjande betyder. Det behövs
även kunskap om hur elevhälsoteam kan tydliggöra sitt arbete utifrån dessa begrepp så att elever
kan må bra och nå målen med sin utbildning. Utifrån redovisade bakgrundsfakta anser jag att
fokus i föreliggande studie om hur elevhälsoteamets arbete kan gestaltas är högst relevant.
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Forskningsöversikt
Tidigare forskning om elevhälsan i Sverige
Guvå och Hylander (2011), Hylander (2011 a, b) och Thornberg (2008) anser att det saknas
forskning om elevhälsoarbete både i Sverige och internationellt. Detta får till följd, menar de, att
det finns för lite kunskap om mål och perspektiv i det arbete som mångprofessionella team utför
i skolan. Jag kommer här att presentera den tidigare forskning som finns om elevhälsan i Sverige.
De doktorsavhandlingar som finns (Guvå 2001, Hjörne 2004, Backlund 2007) är skrivna före
2011 då nya skollagen med elevhälsan nya uppdrag (SFS 2010:800) trädde i kraft. Guvå och
Hylander (2017) menar att det inte går att överföra de resultat som finns i dessa studier eftersom
lagen såg annorlunda ut när dessa skrev och de anser därför att det som idag kallas elevhälsa i
Sverige är ett eftersatt forskningsområde. Den forskning som finns har ett relativt
överensstämmande resultat. Sammanfattningsvis pekar den på att det råder ett glapp mellan den
retorik som uttrycks av olika professioner och hur elevhälsan gestaltar sin praktik på skolor.
Inom ramen för forskningsprojektet Kunskapsintegration och professionellt lärande, mångprofessionellt
samarbete och förhandling av innebörder inom skolans elevhälsoarbete (CEFAM) har flera studier
genomförts med syfte att bidra med ökad kunskap om hur komplexa elevärenden gestaltats i
mångprofessionella team i skolor. Detta forskningsprojekt påbörjades innan elevhälsans nya
uppdrag lagstadgats men det fanns kännedom om vad det skulle innebära eftersom den statliga
utredningen om elevhälsan (SOU 2000:19) kom tio år innan lagen trädde i kraft.
Elevhälsoprojektet finansierades av Vetenskapsrådet och drevs i samarbete mellan Linköpings
universitet och Karolinska institutet. Det pågick under åren 2007- 2010 och är den senaste
forskningen i Sverige om elevhälsoarbete vilket utgör anledningen till att jag valt att beskriva
resultaten av flera av undersökningarna här (https://www.ibl.liu.se/fog/rapportlista?l=sv).
.

Det finns ett gap mellan retorik och praktik i elevhälsans arbete
Guvå (2009) har inom ramen för CEFAM-projektet skrivet rapporten Professionellas föreställningar
om elevhälsans retorik och praktik. 14 fokusgruppsintervjuer genomfördes med följande olika
professioner i elevhälsan; skolläkare, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog,
rektor och lärare. Resultatet visar på att elevhälsa används som ny benämning men att detta inte
innebar att verksamheten har förändrats i någon större utsträckning. Undersökningen visade på
att alla yrkesgrupper i elevhälsan önskade arbeta hälsofrämjande och förebyggande på skolnivå.
Detta för att man ansåg att hälsa och lärande utgör förutsättningar för elever att nå
kunskapsmålen. Men i praktiken var insatserna oftast riktade till individen i form av tester,
bedömningar eller utredningar av olika slag. Guvå menar vidare att det är en utmaning för
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elevhälsans olika professioner att utgå från en samsyn på elevhälsofrågor samtidigt som de ska
bidra med sina olika professionella perspektiv för att skapa den helhetssyn som det nya uppdraget
för elevhälsan pekar ut riktningen för. Det råder även en konflikt rörande vilken nivå elevhälsan
ska rikta sina insatser. Guvå gör ett antagande om att det verkar som om det är enklare för
elevhälsans olika professioner att vara överens om elevhälsans generella och salutogena inriktning
på det retoriska planet än i det praktiska arbetet med en enskild elev. Alla yrkeskategorier var
enade om att synen på elevers svårigheter skulle utgå från ett salutogent synsätt. Med detta
menade de att fokusera på elevens styrkor och det som fungerar istället för på brister och
svårigheter. Guvå menar att elevers svårigheter skulle kunna ses som komplexa problem utifrån
ett relationellt perspektiv där omgivningsfaktorer kunde vara orsaker som skulle åtgärdas. Men
istället arbetade man utifrån ett kategoriskt perspektiv där eleven är bärare av sina skolproblem
och orsakerna står att finna i elevens individuella brister. I undersökningen framkom att lärarna
och skolans övriga personal inte alltid delar det synsättet att det är omgivningsfaktorer som
behöver förändras. De ansåg att elevhälsan mer borde rikta sina insatser till den enskilda eleven.

Elevhälsoteamet som interprofessionell mötesarena
Guvå (2013a) skrev även rapporten Elevhälsoteamsmötet som interprofessionell mötesarena inom ramen
för redan nämnda CEFAM-projekt. Resultaten visade att under elevhälsoteamsmöten
diskuterades enskilda elever och deras svårigheter i mycket större grad än teman om
hälsofrämjande och förebyggande arbete. Vid enstaka tillfällen lyftes diskussionerna till en mer
generell nivå och det kunde då handla om en rektor som beskrev hur många barn hade språkliga
problem. De olika professionerna använde tiden mest till att rapportera och informera varandra.
Lite tid användes till att bidra med olika professionella kunskaper och perspektiv. Precis som i
Guvås (2009) tidigare studie problematiserades även lärarnas undervisning och förhållningssätt i
elevhälsoteamens samtal. Elevhälsans professioner ansåg att lärarna borde göra på andra sätt
eftersom de hade svårigheter med att hantera en del elever. De ansåg även att en del elevers
problem kunde härledas till hela arbetslags bristande förhållningssätt. En del diskussioner
handlade även om att elevhälsans professioner ansåg att rektor hade svårigheter att åtgärda på
organisatorisk nivå och ibland problematiserades hela skolan. Ett exempel på detta är hur
diskussionerna kunde handla om en elev som alla på skolan ansåg vara farlig. Guvå såg hur
elevhälsans olika professioner pratade mer om lärarna än tillsammans med dem om
problematiska situationer och dilemman. Lärarna beskrevs sällan som samverkanspartners av
elevhälsans professioner utan ansågs behöva stöd i form av handledning även om de inte
efterfrågat detta själva. Vad gäller resultaten om vem som ledde och tog beslut på de olika
elevhälsoteamsmöten som Guvå observerade var det rektor som ledde de lokala teamen och även
använde mest talutrymme. De centrala teamen leddes i denna studie av specialpedagog och Guvå
ifrågasatte efter observationerna vilket mandat specialpedagogerna hade i sitt ledarskap. Guvå såg
att skolsköterskorna inte uttalade sig särskilt mycket under de fem teammöten hon observerade
och när hon närmare frågade dem om detta uppgav de att sekretessen påverkade deras möjlighet
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att delta fullt ut. Vad gäller Elevhälsoteamets mötesagenda och struktur var de uppbyggda på
liknande sätt i både de centrala och de lokala teamen. Fokus var på individärenden som betades
av i tur och ordning. Elevärendena kom in skriftligt till elevhälsoteamets möten som det sista
steget i en formell kedja. Första steget var att lärare anmälde oro till rektor över att en elev
riskerade att inte nå kunskapskravet eller var i en annan svårighet. Rektor beslutade då om eleven
var i behov av särskilt stöd eller inte. Om eleven ansågs vara det hamnar ärendet hos elevhälsan
som förväntades göra insatser av olika slag. Guvå såg även i sin doktorsavhandling (2001) att
lärare ofta överlämnade sitt ansvar till någon annan, oftast till psykologen, och därmed kunde
läraren uppleva sig befriad från ansvar att göra några ytterligare insatser för eleven. Einarsson
(2011), Partanen (2012) och Guvå (2013 a) beskriver överlämningar då lärare upplever sig ha
lämnat över ansvaret att göra något extra för en elev till någon annan profession i
elevhälsoteamet. Backlund (2007) såg också detta i sin studie av elevvården, en uppenbar risk för
att en elev faller mellan stolarna, metaforen syftar på det faktum att alla professioner i
elevhälsoteamet anser att eleven behöver stöd på olika sätt men ingen gör något aktivt åt det.
Istället förväntar man sig att någon annan gör en insats eftersom man tror att ärendet är
överlämnat till någon men denna någon verkar inte ha uppfattat att så har skett och gör heller
ingen aktiv insats.

Hur en elev blir ett ärende för elevhälsan
Einarsson (2011) studerade inom nämnda forskningsprojektet CEFAM hur problem hanterades i
elevhälsoteamet samt hur det gick till när en elev blev ett ärende för elevhälsoteamet. Hon fann i
sina resultat att specialpedagogerna ansåg att de tog sig an problem tidigt så att eleverna inte
skulle bli ärenden för övriga professioner i elevhälsan. Ofta kände de förväntningar från lärarna
att utreda elever på olika sätt. Lärarna ansågs sig se tidiga tecken på att en elev behövde få särskilt
stöd men att de fick arbeta med problemen omkring och med elever ensamma utan stöd av
elevhälsans professioner. Lärarna uttryckte också att det kunde ta lång tid att få stöd av
elevhälsans professioner samt att vägen dit kunde vara krånglig. Lärarna ansåg även att
elevhälsans professioner skulle rikta sina insatser mer direkt till eleven än genom att stötta
arbetslagen med handledning. Skolkuratorerna ansåg att de olika professionerna i elevhälsan inte
användes optimalt. De ansåg att de endast utbytte information samt fördelade ärenden mellan sig
istället för att samtala och lösa problem tillsammans. Einarsson (2011) fann vidare i sin studie att
rektorerna var en form av grindvakt eftersom dessa beslutade om ett fall skulle bli ett ärende för
elevhälsan eller inte. Rektorerna uppgav i intervjuerna att de hade en önskan om att elevhälsans
olika professioner skulle lägga mer tid på diskussioner omkring problem utan att det först måste
bli ett formellt elevärende. De ansåg även att problem runt elever inte åtgärdas i det sammanhang
där eleven befann sig i utan att det var någon annan än läraren som skulle hantera den enskilda
eleven och finna lösningar på problemen. Rektorerna tyckte även att personalen inom elevhälsan
i huvudsak arbetade med utredningar av elever och handledning av personal och att lärarna oftast
blev ensamma i direktarbetet med eleven. Skolpsykologerna uppgav att elever inte kom till dem
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med problem som de gjorde till skolsköterskor och skolkuratorer. De ansåg att de ärenden de
fick oftast kom genom rektors uppdrag men uttryckte att det även kunde förekomma att en lärare
tog kontakt för att denne upplevde att det finns ett problem omkring en elev i klassen.
Skolsköterskorna däremot uppgav att de fick kännedom om problem med elever genom
kontakter med eleverna själva eller deras lärare. Även vårdnadshavare hörde ofta av sig till
skolsköterskorna och uttryckte oro över något i sina barns skolsituation. Skolsköterskorna
utryckte oro över att lärare lämnade över problem med elever till elevhälsan och inte sedan tog
fullt ansvar över elevens skolsituation efter att detta gjorts. Detta förfaringssätt har både Partanen
(2012) och Guvå (2009, 2013 a) uppmärksammat i sin forskning.
När Einarsson (2011) i studien undersökte hur en elev att bli ett ärende för elevhälsan såg hon att
ärendegången kan liknas vid en trappa (Einarsson 2011, Partanen 2012, Guvå 2013 a). Vid första
trappsteget identifierar lärare ett problem av något slag runt en elev, trappsteg två innebär att
problemet lyfts till rektor som ska ta beslut om utredning ska ske för att se om eleven är i behov
av särskilt stöd. Vid det sista och tredje trappsteget lyfts problemet och blir ett ärende för
elevhälsans professioner att arbeta med. Både Einarsson (2011) och Guvå (2013 a a) reflekterar
över att konstruktionen av Ärendetrappans olika steg kan ha att göra med hur skollagen (SFS 2010:
800) beskriver ärendegången för att en elev ska få rätt till särskilt stöd. De menar vidare att det
faktum att elevhälsan kommer in sist i en kedja av insatser får konsekvenser för elevhälsoteamets
möjligheter till att vara förebyggande och hälsofrämjande.

Samverkan i elevhälsan - att bryta perspektiv eller sträva efter konsensus
Inom forskningsprojektet CEFAM studerade Hylander (2011a) hur de olika professionerna i
elevhälsan samverkade med varandra. Hon fann att de olika professionerna i elevhälsoteamen
hade en önskan både om att samverka mer men även att få avgränsa sig. Anledning till att
elevhälsoteamets professioner i så hög grad strävade efter konsensus var att de uttryckte en rädsla
över att hävda olika åsikter kunde innebära konflikter i samarbetet. Hylander (2011 a) menar att
detta kan resultera i att teamet inte använde sig av samtlig kompetens på ett optimalt sätt vilket i
sin förlängning gjorde att eleverna inte fick tillgång till de olika kompetenserna. Hon pekar vidare
på rektors ansvar att leda och fördela arbetet i elevhälsoteamet och se till att alla kompetenser
kommer till sin rätt. Flera rektorer ansåg dock i studien att ett generalistperspektiv var att föredra.
Konsekvens av ett sådant synsätt blir att de olika yrkesprofessionerna inte får det stöd de
förväntar sig av rektor för att utveckla sina speciella yrkeskompetenser. Lärarna hade en
föreställning om att elevhälsans professioner löste problem omkring elever under elevhälsomöten
utan att involvera lärarna i detta arbete. Hylander (2011 b) såg att elevhälsans olika professioner
hade uppfattningar om vad deras egen specifika yrkesroll skulle bestå av men denna stämde inte
alltid överens med vad andra professioner i elevhälsoteamet hade för förväntan på yrkesrollen.
Samtliga professioner ansåg att deras uppdrag innebar att de skulle arbeta hälsofrämjande men de
hade inte den uppfattningen att även de övriga professionerna i teamet skulle göra det. Hylander
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(2011 a) anser att om elevhälsoteamet ska fungera som en gemensam arena för olika
yrkesprofessioner behöver de olika professionerna bestämma hur det hälsofrämjande arbetet ska
ske utformas på tre nivåer; för varje yrkeskategori, för elevhälsoteamet och för hela skolan som
organisation. Guvå och Hylander (2017) menar att de olika professionerna oftast radar upp sina
perspektiv bredvid varandra istället för att lägga ett gemensamt pussel för att få en mer holistisk
syn på vad som ska ske i uppdragen.

Elevhälsans arbete med åtgärdsprogram
Guvå (2013 c) studerade inom forskningsprojketet CEFAM i vilken grad och på vilket sätt
elevhälsans olika professioner var involverade i upprättandet av åtgärdsprogram. Hon fann att
åtgärdsprogrammen ofta upprättades av enbart lärarna och dess innehåll handlade mest om
elevproblem som skulle lösas och för att komma tillrätta med dessa behövde eleven förändras.
Oftast var det arbetslaget, ibland eleven själv eller dess vårdnadshavare som var ansvariga för de
åtgärder som var beslutade om i åtgärdsprogrammet. Trots skollagens skrivning om att
elevhälsans professioner ska involveras vid upprättandet av åtgärdsprogram, om det inte är
uppenbart obehövligt, fanns sällan kurator, skolpsykolog eller skolsköterska med som ansvariga i
någon del av det som skulle göras utifrån åtgärdsprogrammet. Guvå anser att elevhälsoteam kan
bidra med värdefull kompetens om åtgärder på grupp- och skolnivå och med ett mer relationellt
synsätt än det som råder i många åtgärdsprogram i dag. Guvå såg att om någon från elevhälsan,
oftast specialpedagogen, varit med och skrivet åtgärdsprogrammet var innehållet beskrivet mer
utifrån ett relationellt perspektiv än ett kategoriskt perspektiv. Som tidigare nämnts utifrån
Einarsson forskning (2011) kommer elevhälsoteamet ofta in som sista steget i Ärendetrappan.
Även Guvå (2013 c) fann att elevhälsan kom in efter att ordinarie lärare hade uttömt sina
resurser. Lärarna uttryckte en önskan om att elevhälsoteamet istället kunde finnas med på ett
tidigt stadie i processen.

Fokus på elevens problem i elevhälsans samtalskultur
Hjörne (2004) beskriver i sin avhandling hur hon observerade elevhälsoteamsmöten för att
studera elevhälsans samverkan- och mötespraktik med syfte att se hur samtalskulturen omkring
elevärenden skedde. Resultatet överensstämmer med den hittills presenterade forskningen i detta
kapitel. Signifikant var att samtalen ofta hamnade på individnivå där elever ansågs bärare av sina
skolproblem. Det kategoriska synsättet dominerade samtalskulturen. Även Hjörne och Säljö
(2013) beskriver i studier av elevhälsoteam hur de olika professionerna samtalade om elever som
bärare av problemen och att de oftast inte diskuterade på grupp- eller skolnivå utan endast höll
sig på individnivå. Diskussionerna handlade mest om vilka åtgärder som skulle sättas in och
mindre om pedagogiska analyser eller strategier. De beskriver att i samtalen på
elevhälsoteamsmötena fokuserades det på tal om problem (”trouble talk”). Många diskussioner
uppehöll sig kring elever med problem som behövde utredas för att få olika diagnoser vilket sågs
som en lösning på skolproblem. De fann att det var få samtal som handlade om hur de olika
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professionerna skulle kunna arbeta med mer främjande och förebyggande arbete. Elever
framställdes utifrån personliga egenskaper där en kategori var mognad, exempel på vad detta kunde
beskrivas som var; omogen, svag årkurs fyra, sen eller lillgammal. En annan kategori som
användes för att beskriva elever var intellektuella förutsättningar vilket kunde vara; något i hjärnan, är
trög i huvudet, väldigt sen eller språkligt sen. Eller så framställdes elever med kategorier som
fokuserade på handlingar eller beteenden av olika slag. Exempel på dessa beskrivningar kunde vara;
snurrar runt, väldigt knepigt beteende, lite udda rörelse, upprepar saker, ställer till med saker eller
väldigt aggressiva beteende. Dessa kategoriseringar av handlingar och egenskaper anses ha sin
orsak hos eleven själv eller dess familj. Omgivningsfaktorer som hur undervisningen bedrivs,
skolans miljö, relationer mellan elever och elever-lärare diskuterades sällan. I denna samtalskultur
strävade professionerna till att uppnå snabb konsensus, vilket även Hylander och Guvå (2011)
såg i sina studier. Även Einarsson (2011) konstaterar att det var elever och problem som
diskuterades under elevhälsoteamsmöten. Eleverna diskuteras utifrån individuella
förklaringsmodeller och ansågs vara bärande av sina skolproblem. Einarsson saknade elevernas
eget perspektiv i elevhälsoarbetet. Vidare reflekterar Hjörne och Säljö (2013) över orsakerna till
att elevhälsoteamen framställer problemen på detta sätt. En förklaring om varför samtalsklimatet
utformades på detta sätt kan enligt Hjörne och Säljö vara att det saknades mål och utvärderingar
av andra sätt att arbeta i elevhälsoteamen. Även Einarsson (2011) menar att det saknades
modeller och arbetssätt för hur elevhälsan skulle kunna arbeta på klass- och skolnivå. Ibland
lyftes ärenden på dessa nivåer men det fanns inget sätt för elevhälsan att uttalat arbeta med
problemen på grupp- och skolnivå eftersom registrering av ärenden och dokumentation skedde
på individnivå. Einarsson ansåg att detta utgör ett hinder för elevhälsan att arbeta på grupp- och
organisationsnivå.

Diagnosers roll i elevhälsans mötesrutiner
Elevhälsoteams sätt att samtala om elever som leder fram till diagnos
Genom att observera 12 elevvårdskonferenser under två års tid beskriver Hjörne och Säljö (2013)
en process om en pojke som är sex år och ska utredas för ADHD. Mötesrutinerna följer liknande
mönster där rektor börjar med att läsa upp förra mötets protokoll sedan får föräldrarna berätta
om hemsituationen och berörda pedagoger om skolsituationen. Diskussionerna handlar sedan
om hur föräldrarna motsätter sig en utredning eftersom de anser att deras son är normal och att
problemen kommer att gå över medan de berörda pedagogerna argumenterar för behovet av en
utredning för neuropsykiatrisk diagnos. Slutligen får pojken sedan en ADHD diagnos och
hamnar i en särskild undervisningsgrupp. Genom denna lösning slutar klagomålen från
pedagoger och andra föräldrar. Hjörne och Säljö (2013) reflekterar över att någon alternativ
lösning än att utreda för ADHD aldrig diskuteras under de möten som sker. Pojkens egen röst
eller åsikt om sin skolsituation kommer heller aldrig fram under dessa elevhälsoteamsmöten.
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Alternativ till utredningar av diagnoser i elevhälsan
Guvå och Hylander (2011) har i en studie genomfört fokusgruppsintervjuer för att ta reda på hur
elevhälsans olika professioner i allmänhet och skolpsykologen i synnerhet arbetar utifrån det nya
uppdraget. Samtliga professioner, inklusive skolpsykologerna, uppgav i studien att uppdraget är
att arbeta hälsofrämjande och förebyggande men i praktiken dominerar ett medicinskt och
patogent perspektiv. Elevhälsoteamets psykologer, läkare och skolsköterskor använder mycket av
sin tid till att utreda elever och många utredningar handlar om att utreda om eleven har någon
neuropsykiatrisk diagnos. Om misstanke om detta uppstår i elevhälsoteamets utredning
remitteras eleven för vidare utredning. En skolpsykolog ansåg att det förekommer för mycket
diagnoser på elever och menar att skolan som organisation skulle behöva utredas, diagnostiseras
och åtgärdas istället. Guvå och Hylander (2011) anser att skolpsykologer har många
kompetensområden, till exempel inom grupphandledning och organisationsteori, som skulle
kunna användas i större utsträckning i skolan än vad som sker idag.

Diagnosutredningar ett uppdrag för de medicinska professionerna i elevhälsan
Syftet med denna undersökning är inte att belysa för- eller nackdelar med att elever får
medicinskas diagnoser eller huruvida elevhälsoteam ska utreda elever eller inte. Det är dock på sin
plats att nämna de medicinska professionerna i elevhälsans uppdrag vad gäller utredningar.
Milerad, Swensson och Solders Wändahl (2016) beskriver följande i Leda och organisera medicinsk
elevhälsa- handbok för vårdgivare, skolledare och verksamhetschefer;
Om skolans åtgärdsprogram och andra pedagogiska insatser inte har avsedd effekt och
eleven har fortsatta svårigheter, bör det skyndsamt diskuteras med EMI (elevhälsans
medicinska insatser). Det är skolans rektor som ansvarar för att detta sker. Många svårigheter
kan i samråd med föräldrarna åtgärdas med olika typer av pedagogiska anpassningar. Om det
däremot finns en befogad misstanke att elevens svårigheter kan hänga samman med
medicinska problem såsom utvecklingsstörning, språkförsening eller en underliggande
neuropsykiatrisk problematik, bör elevhälsan informeras tidigt och eventuellt skriva en
remiss för utredning. Det har funnits skepsis bland vissa grupper av pedagoger att utreda
problem, och inte minst neuropsykiatriska problem, av oro för att en utredning som mynnar
ut i en diagnos kan skapa en stigmatisering. Både aktuell forskning samt utsagor från
drabbade och praktiska erfarenheter talar dock motsatsen (Milerad, Swensson & Solders
Wändahl ss. 141-142).

Citatet ovan visar på att det kan finnas otydligheter vad gäller elevhälsans uppdrag när det gäller
utredningar. Otydligheten kan handla om hur länge och omfattande extra anpassningar och
särskilt stöd ska ha pågått, intensifierats och utvärderats innan en remiss ska skrivas samt att det
är rektors enskilda ansvar och inte de olika professionerna som helhet i elevhälsan. Det framgår
inte heller att samtycke med vårdnadshavare måste finnas eller om barnets perspektiv vägs in.

Rektors roll är att leda elevhälsoarbetet
Rektor har ett särskilt ansvarig att leda elevhälsoarbetet och de beslut som ska tas och kan inte
delegera bort detta ansvar även om rektor kan delegera vem som organisatoriskt leder elevhälsans
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teammöten. Rektorsrollen är komplex på många sätt. Den kan innebära att rektor är chef för en
del av elevhälsans professioner men oftast inte för samtliga professioner vilket gör att rektor får
begränsade möjligheter att bestämma om hur elevhälsoarbetet ska gestaltas. Om elevhälsoteamet
är organiserat med en central styrning kanske rektor inte har befogenheter att bestämma över
några professioners arbete utan får ”låna dem” efter behov och tillgång av en central chef. Att
långsiktigt arbeta upp ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt kan vara en utmaning om
de olika professionerna gör begränsade, åtgärdande insatser på en skola (Partanen 2012). Hallberg
(2014) har inte forskat om rektorsrollen men är själv är rektor beskriver hur viktigt det är att han
som rektor ger tydliga uppdrag till elevhälsan och att han ser till att det finns tid för elevhälsans
professioner att skapa tillit till elever och lärare. Samsyn, tillit och respekt mellan de olika
professionerna i elevhälsan är en viktigt grund för att elevhälsoarbetet ska få goda effekter. Han
anser även att det är viktigt att ha enkla, tydliga och välkända rutiner för hur lärare får stöd av
elevhälsan. Hallberg (2014) anser att när lärare upplever att de kan komma till
elevhälsoteamsmöten för att diskutera pedagogiska dilemman bidrar detta till positiv utveckling
för hela skolan. Han ser även elevhälsoteamsmöten som en arena där han kan både utöva och
stärka sitt pedagogiska ledarskap samt uttrycker vikten av att arbeta förebyggande och främjande.
Törnsén (2014) forskar om rektorsrollen och hur framgångsrikt ledarskap kan gestaltas för att
främja skolutveckling. Även Höög (2013) forskar om rektors ledarskap och dess betydelse för att
elever ska nå målen med sin utbildning samt vad som kännetecknar ett gott ledarskap. År 2010
fick Törnsén och Höög uppdrag av Skolverket att undersöka 33 skolors elevhälsoarbete. De
genomförde sammanlagt 150 intervjuer av elevhälsopersonal, rektorer och lärare. Törnsén (2012)
hade fokus på att undersöka rektors ansvar och roll medan Höög (2013) fokuserade på rektors
ledarskap kopplat till skolans organisation och kultur. Båda beskriver att alla professioner var
engagerade i sitt arbete och uttryckte en önskan om att skapa en välfungerande elevhälsa men att
rektors roll i elevhälsan ofta var otydlig. Det visade sig dock inte vara så lätt för rektorerna att få
mandat att leda de olika professionerna. Professionerna hade både många tankar om hur de
önskade arbeta och även en vana av att arbeta självständigt. Elevhälsan, både i grundskola och
gymnasium, arbetade främst åtgärdande och sällan med hälsofrämjande och förebyggande arbete.
Det fanns även en otydlighet om vad man ansåg att de olika begreppen betydde. Vad gäller det
förebyggande arbetet handlade det främst om att förebygga mobbning, sjukdom eller
droganvändning. I intervjuerna fanns det få utsagor om hur skolorna kunde förebygga så att
elever kunde nå kunskapskraven. En lärare uttryckte att elevhälsan kunde vara ett stöd vad gällde
insatser om den sociala utvecklingen hos elever. Men om det istället gällde elever med svårigheter
i till exempel matematik så var inte elevhälsans professioner så ofta involverade i detta. På en del
skolor fanns det rutiner om att elevhälsans professioner involverades när det gällde att upprätta
åtgärdsprogram eller utreda inför anpassad studiegång medan det på andra skolor saknades
sådana rutiner. De beskriver vidare att elevhälsan samtalade mer om ohälsa än hälsa och att det
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organisatoriskt sällan fanns tydliga uppdragsmål. Avsaknaden av elevhälsoplaner, mål, modeller,
rutiner och riktlinjer gjorde att engagemanget istället styrdes av enskilda elevers behov och akuta
situationer. Höög (2013) menar att brister i ledarskapet gör att de teoretiska kunskapsbegreppen
inte diskuteras tillräckligt inom elevhälsan och därför utvecklas inte arbetssätt och modeller.
Resultatet av detta blir att arbetet blir kortsiktigt och insatsernas innehåll och prioriteringar
bestäms av personalen utan någon tydlig ledning av rektor. Denna bild stämmer överens med
Guvå och Hylander (2017) som anser att det saknas kartor om hur elevhälsans professioner ska
arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Törnsén (2012) såg i sin studie, precis som Guvå och
Hylander (2011), att det även saknas tid till att analysera de utmaningar som elevhälsan möter i
skolan idag. Höög (2013) såg en stor variation av hur de olika elevhälsoteamen arbetade men
fann ingen best practie. Både lärare och rektorer ansåg att det tog lång tid och var krångliga vägar
att få stöd av elevhälsans professioner då den var organiserad centralt. När de väl fick kontakt
bestod insatserna mest av olika elevutredningar vars resultat sällan återkopplades till lärare och
rektor. Höög sammanfattar sin undersökning med att konstatera att elevhälsans nya uppdrag i
Skollagen (2010:800), att vara en samlad elevhälsa och arbeta förebyggande och hälsofrämjande,
inte verkar ha kommit särskilt långt.

Framgångsfaktorer i det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet
Hjörne (2018) beskriver ett elevhälsoprojekt som pågår under åren 2016-2019 och är finansierat
av FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd). Undersökningen genomförs med
deltagande observationer, videoinpselningar, fältanteckningar samt intervjuer av fem olika
elevhälsoteam, varav två visar sig ha kommit långt i sitt utvecklingsarbete. Hjörne (2018 s. 23)
menar att de framgångsrika teamen diskuterade skolproblem istället för elevproblem samt hade
utvecklat ett ömsesidigt förtroende mellan personalen. Dessa team arbetade mer förebyggande
och hälsofrämjande än åtgärdande och Hjörne beskriver följande framgångsfaktorer:
Lärare, pedagoger, fritidspedagoger medverkade vid elevhälsoteamsmöten
Alla professionerna kom till tals och uttalade sig från respektive expertroll och kompetens
Professionerna fokuserade på möjligheter istället för hinder
Samsyn och samverkan fanns mellan pedagoger och elevhälsoteamets professioner
Det åtgärdande insatserna fokuserade på pedagogers ansvar och strategier istället för att
tillskriva den enskilda eleven problemen och i sista hand diskuterades den enskilde eleven
• Fritidshem och raster var viktiga arenor för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet
•
•
•
•
•

Nationell forskning om framgångsrika skolor
Jarl, Blossing och Andersson (2017) har studerat framgångsrika skolor. De studerade skolor som
hade en positiv resultatutveckling respektive en negativ resultatutveckling mellan åren 1998-2011
och jämförde vilka faktorer som påverkade dessa skolors resultat. Undersökningen skedde före
nya skollagen och elevhälsans nya uppdrag, detta kan vara en anledning att elevhälsans uppdrag i
19

skolans organisation inte nämns i undersökningen. En annan anledning kan vara att forskarna
helt enkelt valt att inte betrakta elevhälsans arbete som en påverkansfaktor i sin forskning. Jag har
valt att ändå kortfattat presentera resultaten här eftersom jag finner studiens forskningsfråga
intressant även om den inte beskriver elevhälsoteamets roll i sammanhanget. Forskningsfrågan
löd: Hur ska skolan organiseras för att nå framgång för elevernas resultat? I urvalet av skolor
hade betygen justerats efter socio-ekonomisk bakgrund och omvärldsfaktorer. Resultaten visade
att svaret på frågan var ett tydligt ledarskap, stabil lärarkår, ett öppet klimat samt tydlig samsyn
kring undervisningen som ska vara lärarstyrd och ske i helklass. Vidare fann forskarna att
framgångsrika skolor har en stark identitet med lärare och rektorer som funnits med länge på
skolorna och som fokuserat på skolutveckling. På en skola hade både flera lärare samt rektor
arbetat över 20 år. Forskarna menar att med en stark lärarkår och rektor bildas en tydlig norm.
Rektorer med tydligt ledarskap och som får med sig lärarkåren i utvecklingsarbetet är viktiga
faktorer. Att undervisningen på en skola ser liknande ut oberoende av vilken lärare som
undervisar är andra framgångsfaktorer för elevers resultat. Pedagogerna har kunskap om
elevernas kunskapsnivå och utgångsläge är andra viktiga faktorer för att nå goda resultat. Detta
behöver inte betyda att elever skulle testas eller bedömas mera. Forskarna menar att nationella
prov inte enbart mäter elevernas kunskapsnivå utan även lärarnas och skolans undervisning. De
skolor som inte var framgångsrika hade problem med ständiga personalbyten och tog inte tillvara
vad eleverna kunde i planeringen av undervisningen.

Internationell forskning om elevhälsoteam
Thornberg (2008) har sammanställt internationell forskning om elevhälsoteamsarbete. Han fann
liknande resultat som den svenska forskningen visar på, nämligen den att det ofta saknas mål och
modeller för hur teamen ska arbeta, utvärderingar sker sällan och man strävar efter konsensus
istället för att profilera sina specifika yrkeskompetenser. Ett kategoriskt perspektiv och ett
patogent förhållningsätt råder och elever diskuteras oftast utifrån brister och svårigheter på
individnivå. Orsakerna till elevernas problem förklaras oftast med orsaker som står att finna i
eleven själv eller dennes familj och sällan fokuserar man på problem i skolmiljön. När ett
elevärende presenteras tar man ofta den givna bilden för given och kartlägger sällan på gruppoch skolnivå. Teammedlemmarna kom snabbt med förslag på åtgärder istället för att observera
klassrum eller kartlägga skolsituationen ytterligare. Lärarna upplever att det är en lång och
krånglig väg att få stöd av elevhälsans professioner. En del av studierna i sammanställningen visar
på att elevhälsans professioner anser att det är brist på tid som gör att de inte arbetar mer
hälsofrämjande och förebyggande. De uttrycker även önskan om mer tid för att följa upp
ärenden samt utvärdera sitt arbete mer systematiskt. Thornberg (2008) hänvisar även till studier
av elevhälsoteam i Norge där man har sett positiva effekter på skolor av elevhälsoteams
förebyggande och hälsofrämjande arbete. Dessa resultat är; ökad måluppfyllelse, mindre
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skolfrånvaro, färre remisser till psykolog, bättre samverkan med föräldrar samt minskade
beteendeproblem hos elever.

Elevhälsoteam i Finland
En finsk studie om elevhälsan2 (Ahtola & Niemi 2014) visar på att skolpsykologen i de finska
elevhälsoteamen sällan är efterfrågad. Brist på skolpsykologer samt deras svårighet att få mandat i
skolan är ett problem. De professioner som ingår i elevhälsan i Finland är; rektor, specialpedagog,
skolsköterska, skolpsykolog, kurator och i år 7-9 även studie- och yrkesvalslärare.
Lärarutbildningen i Finland är på mastersnivå, läraryrket är attraktivt och statusen hög.
Grundutbildningen till psykolog inkluderar även behörighet att arbeta som skolpsykolog men
författarna menar att en påbyggnadsutbildning vore önskvärd. De menar även att skolsköterskor,
som inte har expertkunskap om psykologi, ofta får rollen att arbeta med elever med psykisk
ohälsa i skolan. Lärare anser att fokus i skolan ska vara på kunskapsmålen och anser se sig inte
behöva anlita psykolog som profession för att få stöd i sin lärarroll, vilket försvårar samarbetet.
Psykologerna hamnar i en roll av att utföra test av olika slag och används sällan i förebyggande
och främjande arbete på skolor. Forskarna menar att finska elever i stor utsträckning når
kunskapskraven i skolan men att många elever upplever sig otrygga och inte trivs i skolan. Detta,
samt de skolskjutningar som skett i Finland under 2000-talet, har lett fram till ett nationellt antimobbning program. Regeringen har även lyft frågan om hur man ska komma tillrätta med den
psykiska ohälsan bland tonåringar genom förebyggande och hälsofrämjande arbete på olika
nivåer.

Prerefferal intervention Teams (PIT) elevhälsoteam i USA
I USA benämns elevhälsoteam som prerefferal intervention teams (PIT) eller prerefferal teams
(Thornberg 2008). I en omfattande studie i USA har forskare tagit reda på vilka styrdokument de
olika staterna har om elevhälsa samt undersökt vilka professioner som ingår och vad de har för
uppdrag (Truscott m.fl. 2005). Nästan hälften av staterna uppgav att de hade skrivningar i sina
styrdokument om att PIT skulle finnas på skolorna. För de skolor som uppgav att de hade PIT
på skolan var de vanligaste professionerna: lärare, mentor, administratör, kurator, psykolog,
specialpedagog samt lärare i särskild undervisningsgrupp. De olika professionerna uppgav att de
arbetar både på individ-, grupp och organisationsnivå och med åtgärdande, främjade och
förebyggande insatser. Bennett m.fl. (2012) beskriver hur de olika professionerna samverkar i
Prereferral Intervention Teams (PIT). Studien baserar sig på observationer av 15 PIT-möten från
två skolor i North Carolina, USA. Resultatet visar på att de olika professionerna i PIT hade en
uppfattning om att det skulle vara högt i tak och att brainstorming kunde användas för att
inventera behov och analysera dessa innan åtgärder skulle sättas in. Enligt artikeln var det inte så i

2

I artikeln benämns elevhälsoteam som Pupil Welfare team
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praktiken utan de flesta samtal handlade om elever på individnivå där innehållet i samtalen
fokuserade på svårigheter. Mindre tid ägnades åt att i samtal hitta lösningar på problem eller till
att samtala om förebyggande och främjande strategier i elevhälsoarbetet på skolorna. Young och
Gaughan (2010) beskriver hur Prereferral Intervention Teams (PIT) har deltaget i ett projekt
under fyra år i ”rural schools” i New York State, USA. Syftet med projektet var att gå från att
placera elever i särskilda undervisningsgrupper som åtgärd till att arbeta mer med förebyggande
och främjande arbete. Resultatet pekade på följande framgångsfaktorer för att arbeta
hälsofrämjande och förebyggande; de olika professionerna tar tid för att samtala och lära av
varandra, det finns administrativ support, teamet har tillgång till flera olika professioner,
lösningsfokuserat arbetssätt, regelbunden handledning till lärare och att teamen håller i
förändringsarbetet över tid. Först efter tre års arbete gav insatserna resultat.

Möjligheter och svårigheter i Multi-Agency practice inom EU
European Agency for Development in Special Needs Education (EADSNE 2013) har
sammanställt en litteraturöversikt för att se hur stöd organiseras på olika sätt vad gäller
inkludering av elever i behov av särskilt stöd i skolor. I litteraturöversikten finns både
forskningsartiklar men även rapporter och granskningar från olika länder i Europaunionen.
Studierna i litteraturöversikten beskriver Multi-Agency practice som mångprofessionella team som
på olika sätt stöttar skolors strävan mot inkludering. I en del länder är de olika professionerna
anställda av skolan medan de i andra länder kan vara anställda av olika samhälleliga organ som i
sin tur tillhör olika ministerier, till exempel; Hälsodepartementet eller Utbildningsdepartementet.
Begreppet Multi-Agency practice beskrivs dock som en praktik där olika professioner arbetar
tillsammans kring elever med olika slag av särskilda behov för att främja inkludering. Svårigheter i
dessa team kan vara brist på kommunikation mellan professionerna vilket försvårar samverkan.
Ett annat hinder för samverkan kan vara att de olika professionerna endast har sitt eget uppdrag
för ögonen vilket kan innebära att insatserna blir splittrade och fragmentariska. Byråkrati och
olika sekretess mellan olika aktörer är andra faktorer som försvårar att goda effekter uppstår av
arbetsinsatserna. Det saknas nationella modeller och uppdrag vilket gör att alla skolor utformar
sitt eget sätt att arbeta. Självklart passar inte detaljerade modeller alla skolor, utan skolor måste
kunna utforma uppgifter på olika sätt, men nyckelfaktorer som att klargöra uppdrag mellan olika
samverkanspartners och professioner bör ändå klargöras för att få en likvärdighet. Elever i behov
av särskilt stöd riskerar annars att hamna mellan stolarna och får inte de insatser de har behov
och rätt till. Resultaten i litteraturöversiktens studier stämmer väl in med tidigare svensk och
internationell forskning om elevhälsoteams arbete.

Elevhälsoteamsarbete i England
Soan (2012) har studerat huruvida mångprofessionella team kan utgöra ett stöd för att kunna
inkludera alla elever i skolan. Soan beskriver hur man i England har försökt implementera
mångprofessionella team i skolan för att på olika sätt ge stöd så att alla elever kan nå målen i
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skolan. I utvärdering av teamen har man sett att teamens administrativa och byråkratiska börda är
stor, sekretessen utgör ett hinder vilket gör att de inte delar värdefull information mellan sig. Soan
reflekterar kritiskt över om mångprofessionella team är den bästa organisationen för att ge stöd
till elever och skolor för att nå inkludering. Resultaten visar att de olika professionerna inte alltid
samverkar på bästa sätt. De bidrar inte med sina olika delar för att få en helhetsbild av eleverna.
Enligt Soan (2012, ss. 94-95) finns följande hinder för mångprofessionellt samarbete på skolor:
•
•
•
•
•
•
•

Olika professionella uppfattningar och praktiker, olika yrkesspråk
Olika anställningsförhållanden och uppdrag
Avsaknad av gemensamma synsätt
Ständiga personalbyten
Brist på gemensam tid att ses i teamen
För stort uppdrag för systemet att kunna arbeta framgångsrikt
Att teammedlemmarna träffas och att samarbetet blir ett självändamål som inte får
effekter för elevernas eller skolans utveckling

Följande framgångsfaktorer främjar samarbetet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tillräcklig med tid och önskan om att ses i regelbundna möten
Tillräckligt med resurser
Samverkan med andra aktörer i samhället, specialister och föräldrar
Utse nyckelpersoner eller samordnare som ser till att beslut och information tas emot
och delas på olika nivåer
Ett mer tydligt och uttalat uppdrag för teamet
Effektiv kommunikation mellan teammedlemmar
Personalen är kvar och håller i utvecklingsområden på lång sikt
Elevers behov är i fokus i allt arbete man utför

Soan (2012) belyser vikten av att de olika professionerna i mångprofessionella team respektfullt
lyfter fram sina olika kompetenser och kommunicerar med varandra för att få en samsyn som
leder fram till ett gemensamt synsätt om vilka insatser de ska göra. Soan efterlyser ytterligare
forskning för att få kunskap om hur mångprofessionella team på bästa sätt kan främja alla elevers
lärande och utveckling.

Sammanfattning av nationell och internationell forskning
Sammanfattningsvis pekar den internationella forskningen om elevhälsoteam på liknande
svårigheter som den svenska forskningens resultat. Det saknas tid för elevhälsans professioner
både att diskutera tillsammans för att få en gemensam samsyn och tid till att samverka, det är
byråkratiskt och mycket tid används till dokumentation. Sträng sekretess hos olika professioner
och täta personalbyten är andra hinder för samarbetet. Retoriskt uttrycker man att man vill arbeta
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förebyggande och hälsofrämjande. Men eftersom det saknas planer, rutiner och metoder och
arbetssätt om hur det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ska utformas i praktiken är det till
de akuta snabba åtgärderna på individnivå som den mesta tiden används. De olika professionerna
strävar alltför ofta mot konsensus istället för att bidra med sina olika professionsperspektiv.
Lärare önskar enklare rutiner för att få kontakt med elevhälsans professioner. Detta för att kunna
samarbeta med dem i ett tidigt skede innan problem växt sig stora. Lärare uttrycker även en
önskan om att elevhälsans professioner ger mer stöd direkt till elever.
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Teori
Syftet med valda teorier i undersökningen
Jag funderade länge över vilka teorier jag skulle välja att använda mig av i analysen av min empiri.
Kvale (1997) menar att utan en teori är forskaren vilse. Även Aspers (2011) betonar vikten av att
ha en god teori men anser att det kan vara bra att i en undersökning inte välja teori för tidigt utan
att vänta in vilken information som välja kommer forskaren till del under resans gång. Med tanke
på att studien både undersöker elevhälsoteamets relation till skolverksamhet i en vidare betydelse,
samt olika professioners perspektiv perspektiv på elevhälsans arbete, framstod en komination av
professionsteori och en organisationsteori som en lämplig teoretisk inramning. Thylefors (2013)
teorier om tvärprofessionella team kan ge förståelse för vad som händer i mångprofessionella
team och i tvärprofessionellt teamarbete som ju karaktäriserar elevhälsoteamen. Som
organisationsteori valde jag systemteori. Systemteori är ingen enkel eller enhetlig teori men det
centrala inom denna teori är att tänka i processer där perspektivet pendlar mellan helhet och
delar. Efter att ha läst en del olika teorier som alla hör hemma i denna teoribildning fastnade jag
tillslut för Senges teori om hur en lärande organisation kan byggas upp med fem discipliner, varav
den femte disciplinen är systemtänkande och binder samma alla fem och skapar en helhet (Senge
1995). Skolan är en lärande organisation och ett system och ett elevhälsoteam kan man välja att se
som dels en lärande organisation och ett eget system samtidigt som en del i det större systemet
skola. Jag anser att Senges teori om systemtänkande kan belysa vad som händer i en lärande
organisation som en skola och i ett elevhälsoteam. Jag kommer även kort beskriva
Bronfenbrenners ekologiska systemteori eftersom den beskriver hur olika nivåerna påverkar
varandra och denna teori kan appliceras på både individer, olika grupper och hela skolans
organisation (Bronfenbrenner 1979). Senges teori om den lärande organisationen belyser vikten
av dialog, kommunikation och reflektion och jag kommer att under ett avsnitt särskilt belysa
vikten av reflektion i organisationer. Detta eftersom det elevhälsoteam jag undersökt i min studie
avsätter särskild tid till reflektion vilket bidrar till att de tillsammans planerar för förebyggande
och främjande arbete.
I detta teoriavsnitt vill jag utöver de nämnda teorierna även belysa specialpedagogiska perspektiv
samt begreppen hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Dessa är centrala
perspektiv och begrepp i elevhälsoteams uppdrag och arbete. Forskningsfrågorna förutsätter även
kunskap om detta. Antonovskys teori om det salutogena perspektivet samt teorin om känslan av
sammanhang (KASAM) kommer även att presenteras under detta teoriavsnitt eftersom KASAM
är en teori som utgår från ett salutogent/hälsofrämjande perspektiv (Antonovsky, 1996; 2005).
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Systemteori
Guvå och Hylander (2017) belyser att elevhälsoteam består av olika professioner som förväntas
ha kunskap om olika processer, både om vad som händer i och mellan individer, grupper och i
organisationer. De olika professionerna är samtidigt en del av egna processer både inom och
mellan dessa nivåer. Jag har därför valt att använda mig av systemteori i min analys. Öquist (2008,
2014) menar att systemteori är ett spretigt kunskapsfält och utgör en bred teoribildning men att
den gemensamma nämnaren är att se världen utifrån helheter som påverkas av olika delar.
Granberg och Ohlsson (2014) beskriver att redan på 1920-talet utvecklade biologen Ludwig von
Bertalanffy sina teorier om den biologiska organismen i sitt sammanhang. Han riktade kritik mot
dåtidens biologers mekaniska synsätt och förespråkade istället ett mer organiskt synsätt vilket
innebar att han ansåg att man skulle se organismen som ett system med en organisationsprincip
som var byggd på olika nivåer i organismen. Men det var först under 1950-talet som dessa idéer
fick sitt genombrott. Ett paradigmskifte skedde och idéerna om de öppna systemen slog igenom.

Öppna och slutna system
Centrala delar i systemteori är att alla system söker efter jämvikt och att det finns en skillnad
mellan slutna och öppna system. För att kortfattat beskriva ett slutet system är det självständigt
och oberoende och påverkas inte av omgivningens behov eller förändringar, vilket gör att ett
stabilt jämviktsläge kan uppstå. Slutna system anses sakna kontakt med omvärlden medan i ett
öppet system är gränserna till omgivningen öppna och systemet kan interagera med omgivningen
Granberg och Ohlsson (2014). Öquist (2014) menar att skolan betraktar eleven som ett slutet
system men borde istället se eleven som en del i ett större nätverk av skola, vänner och familj i
öppna system. Om dessa nätverk aktiveras kan nya lösningar på problem uppstå. Detta
överensstämmer med den ekologiska utvecklingsmodellen (Bronfenbrenner, 1979).

Den ekologiska utvecklingsmodellen
Bronfenbrenner (1979) har beskrivit den ekologiska utvecklingsmodellen som tillhör den
systemteoretiska teoribildningen. Han menar att individer, grupper och organisationer kan ses
som öppna system som samspelar med varandra. Barns utveckling påverkas av hur interaktionen
sker mellan de olika nivåerna i samhället. Barnets samspel med sitt närmaste nätverk som familj
och kamrater menar Bronfenbrenner tillhör olika mikrosystem. Mesosystemet är den nivå där
flera mikrosystem interagerar vilket på en skola kan utgöras av vårdnadshavare och elevens lärare.
Exosystemet är de miljöer där eleven inte själv är aktiv men som påverkar barnets närmiljö.
Dessa kan vara skolans organisation eller föräldrars arbetsförhållanden. Makrosystemet kan
handla om mer övergripande system som utbildningsystemet, familjepolitik, resursfördelning och
kulturella faktorer. Den ekologiska utvecklingsmodellen menar att en elevens situation påverkas
av dessa olika system och på samma sätt kan en elevs situation påverka en hel skolas organisation.
Guvå och Hylander (2017) menar att elevhälsoteam befinner sig på mesonivån och ger exempel
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på hur en enskild elev under lång tid kan uppta ett helt elevhälsoteams fokus samtidigt som en
elevs hela skolsituation kan påverkas av ett enstaka beslut i skolans organisation.

Systemkompetens
Öquist (2014) använder begreppet systemkompetens som han menar är en viktig kompetens för
ledare i alla organisationer att ha kunskap om. Enligt Öquist (2014) innebär systemkompetens att
förstå vikten av att ta reda på vad våra handlingar i en del av systemet får för konsekvenser i en
annan del av systemet. Öquist (2014) menar att ledare idag utsätts för stora ansträngningar
eftersom de ska visa på tydliga resultat samtidigt som tiden för reflektion och eftertanke är
mycket liten. Att leda en skola innebär att både gå först och visa vägen samt att vara extra utsatt
vilket tar mycket kraft. Han menar vidare att systemteorier lär oss hur vi bättre kan planera för
olika scenarion vilket i sig skapar förutsättningar för att arbeta mer förebyggande och främjande i
olika organisationer som till exempel skola. Att en rektor ligger steget före inger både trygghet
samt gör att elevhälsoteamet får bättre kontroll över saker och ting. Öquist anser vidare att det
som håller samman olika delar i ett system är en regelbunden och intern kommunikation mellan
delarna och omvärlden. Här kan kopplingen göras till hur elevhälsoteam samarbetar internt, men
även hur samverkan sker med övrig skolpersonal, elever och vårdnadshavare. Som jag tidigare
nämnt menar Öquist att i skolan ses eleven oftast som ett slutet system istället för ett öppet
system där elevens kamrater, familj och övriga nätverk skulle kunna användas mer för att skapa
olika möjligheter och lösningar. Rektor är ledare av elevhälsoteamets arbete och bör ha god
systemkompetens om vad beslut och sättet att organisera elevhälsoteamets praktik får för
konsekvenser i både elevhälsoteamsarbetet och i förlängningen för den enskilda eleven och hela
skolan.

En lärande organisation
Senge (1995) menar att för att skapa en lärande organisation behövs ett systemtänkande.
Granberg och Ohlsson (2014) anser att lärande sker i alla organisationer eftersom individer och
grupper ständigt lär sig nya saker. Men de menar, precis som Senge (1995), att det finns alltid en
risk att en individ eller en grupp lär sig saker utan att det kommer organisationen tillgodo. Den
andra risken är att begreppet kan misstolkas som om det vore en modell. Granberg och Ohlsson
(2014) ger exempel på hur de mött ledningsgrupper som bestämt att de ska bli en lärande
organisation och att detta ska implementeras vid en särskild tidpunkt. De anser därför att det är
viktigt att förstå att en lärande organisation är en metafor som syftar på en vision. Begreppet hör
hemma i systemteoretiskt tänkande och inom definitionen betonas lärande processer. En lärande
organisation är en organisation som skapar goda förutsättningar för medarbetares lärande. Den
tar vara på medarbetares lärande i organisationen. Medarbetare kan utgöras av andra än de som är
anställda i organisationen, till exempel leverantörer, mottagare eller kunder. I skolan kan dessa
vara elever och vårdnadshavare. Senge (1995) har haft stort inflytande på utvecklingen av
begreppet den lärande organisationen. Han utgår i sin teori om den lärande organisationen från
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en systemteoretisk ansats och menar att förändringar inom system måste förstås genom att man
studerar relationerna mellan systemet och dess olika delar. Han menar att det inte spelar roll hur
mycket kompetens varje enskild individ tillägnar sig om inte kommunikationen mellan
människorna fungerar − då sker inget lärande som gagnar organisationen. Det måste dessutom
finnas en struktur i organisationen som möjliggör föränderlighet och innovation. Senge (1995)
menar att en lärande organisation kan byggas upp av följande fem kunskapsområden.
Personligt mästerskap är den enskilda medarbetarens förmåga att utveckla sin kompetens. Inom
denna disciplin blir det viktigt att skapa lärande och reflektion i vardagsarbetet samt att vara
nyfiken på förändringar istället för att kämpa emot dem. Med personligt mästerskap menas även
att man har en klar vision av en önskad framtid. Ofta har man ett livslångt engagemang eller
åtminstone är uthållig och har tålamod i arbetet för att nå denna vision. När misstag sker ser man
dessa som något man kan lära sig av. Som ledare i en organisation utgör ett personligt mästerskap
att man föregår med ett gott exempel och inte tvingar på andra sina visioner utan skapar ett gott
klimat som gynnar att en gemensam vision uppstår.
Tankemodeller utgörs av bilder, symboler eller modeller som hjälper oss att förstå världen och hur
vi ska handskas med den. De kan vara medvetna eller omedvetna. Om de är omedvetna kan de
leva vidare som oskrivna regler, rutiner eller lagar och hindra utvecklingen i en organisation.
Många försök till att stimulera systemtänkande har misslyckats för att man inte först taget hänsyn
till att det finns outtalade tankemodeller som utgör hinder för utveckling. Det behövs både mod
att synliggöra dessa samt reflektion och utforskande för att handskas med personliga
tankemodeller. Reflektion innebär att sakta ner tankeprocessen för att förstå hur tankemodellerna
uppstår och påverkar våra handledningar. Det behövs även färdigheter i att kunna utforska vad
som sker i samspelet mellan människor när komplexa situationer uppstår.
Gemensamma visioner innebär att ledningen och medarbetare har tydliga gemensamma visioner och
formulerar tydliga mål. För att hålla liv i gemensamma visioner behövs gemensamma bilder av
framtiden som de flesta delar och arbetar för ska bli verklighet. En lärande organisation existerar
inte utan gemensamma visioner. Med detta menas även att ha tillit till varandra och samarbeta så
att en gemensam identitet uppstår. Det gäller att långsiktigt hålla i den gemensamma visionen
samtidigt som man hela tiden kartlägger och undanröjer hinder för att uppnå den. Den
gemensamma visionen har alltid sitt ursprung i en personlig vision. Den kan aldrig komma
uppifrån i hierarkin eller skrivas ner i ett dokument, utan behöver förankras i ett visionärt
ledarskap med en lyhörd chef. Ledaren måste först visa sitt eget engagemang för visionen för att
sedan motivera sina medarbetare att ansluta sig till densamma. Visionen måste vara länkad till ett
meningsfullt uppdrag, ett högre syfte och gemenskap istället för en uppdelning i ”vi och dom”.
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Teamlärande innebär att om medlemmarna i ett team lär och samarbetar tillsammans kan de
tillägna sig mer kunskap än vad varje enskild individ kan bidra med (Senge 1995). Detta sker i en
öppen dialog där deltagarna lyssnar och reflekterar över varandras ståndpunkter för att sedan nå
konsensus och ett gemensamt mål. Senge liknar ett sådant teamlärande vid en laserstråle som
koncentrerat sprider sitt ljussken. Ett team som drar åt olika håll liknar Senge med som en
glödlampa som inte sprider ljuset lika koncentrat. Granberg och Ohlsson (2014) håller inte med
om att uppnå konsensus alltid är den bästa förutsättningen för att nå målet. De menar att istället
för att alla tänker likadant kan det vara en fördel med motsättningar och konflikter som kan driva
utvecklingen framåt i en organisation. Guvå och Hylander (2017) och Hjörne och Säljö (2013) för
ett liknande resonemang om elevhälsoteam som allt för ofta strävar efter konsensus istället för att
bryta åsikter och perspektiv med varandra och därigenom förlorar värdefull kompetens.
Systemtänkande är det femte kunskapsområdet som enligt Senge (1995) knyter ihop de andra fyra
omådena. Senge påstår att i dagens komplexa samhälle behövs systemtänkande allt mer eftersom
det sällan finns enkla lösningar på saker och ting. Systemtänkande innebär att se samband
snarare än raka förlopp av orsak-verkan och förändringsprocesser snarare än bara avgränsade
delar. Senge betonar samspelets betydelse mellan de olika delarna i systemet. Systemtänkande
kräver mogna grupper som klarar av att självkritiskt undersöka komplexa och konfliktfyllda
frågor. Han menar vidare att det både kan handla om människorna i systemet men också om hur
arbetssätt, strategier och strukturer genomförs. Hela systemet i en organisation behöver
genomlysas om man ska åstadkomma förändring. Om ett problem uppstår i en del av systemet
leder det till problem i andra delar av systemet. Det behöver inte bero på att det är en individ som
gör något fel utan kan handla om strukturella fel i organisationen. Senge är kritiskt mot att en
medarbetare skickas iväg på kurs några veckor med syfte att organisationen ska få mer kunskap.
Han menar att medarbetaren snabbt återgår till sina gamla rutiner och arbetssätt om inte
förändringen riktas mot helheten, mot alla de delar och relationer som finns i organisationen.

Vikten av reflektion i lärande organisationer
Senge (1995) beskriver vikten av att i team ha en öppen, prestigelös dialog för att skapa en
förändring mot en gemensam vision. Grunden för att föra dialog är att både ta sig tid att
reflektera över hur de mentala tankemodellerna påverkar teamets handlande på arbetsplatsen. Det
finns ofta tyst kunskap som stannar hos individerna (Eastby-Smith 1997, Vince 2002, Slotte m.fl.
2004, Höyrup & Elkajer 2006). Eftersom den inte uttalas eller reflekteras över tillsammans
stannar den som kunskap enbart hos individen och kommer inte organisationen till del. När vi
utför välkända rutiner reflekterar vi oftast inte på hur och varför vi utför dessa. Dessa rutiner kan
kallas singel-loopar och de löser de dagliga problemen i en organisation. Men för att reflektera
över vad det vi gör får för effekter behöver vi lyfta upp vårt handlande på en så kallad dubbelloops nivå. Det är först då vi kan få syn på underliggande maktförhållanden och hierarkier,
uttalade kollektiva antaganden och uppfattningar som finns outtalade i organisationen. Att
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reflektera över existerande regler, ifrågasätta bakomliggande orsaker till varför saker blir gjorda på
ett speciellt sätt är nödvändigt för att kunna göra förändringar i organisationer. Först på dubbelloops nivå kan organisationer utvecklas på ett hållbart sätt. Varje organisation behöver tid för att
kollektivt reflektera för lärande och utveckling ska ske (Eastby-Smith 1997, Vince 2002, Slotte m.
fl. 2004, Höyrup & Elkajer 2006). Granberg-Ohlsson (2009) menar att Dewey var den första som
beskrev tänkandet och lärandet som ett system, som loopar, och han menade att erfarenhet är
grunden för utbildning och demokrati. Han menade vidare att tidigare erfarenheter påverkar
kommande erfarenheter och att detta sker i en ömsesidig påverkan där individerna agerar med sin
omgivning. Kunskap som inte förmedlades med reflektion ansåg Dewey inte var värt någonting.
Att kommunicera med andra är därför viktigt för att lärande ska ske (Eastby-Smith 1997,
Hansson 2001, Vince 2002, Slotte m.fl. 2004, Höyrup & Elkajer 2006, Granberg-Ohlsson 2009,
Stedt 2013). Hansson (2001) menar att skolor kontinuerligt behöver reflektera på en dubbel-loops
nivå över hur de långsiktigt kan förbättra elevernas betyg. Han varnar för eldsjälar som ensamma
bär visioner och kunskap och menar att om en organisation ska utvecklas behöver kunskapen
överföras från individen till gruppen annars riskerar den att försvinna snabbt när den enskilda
individen inte längre finns kvar inom organisationen. För att motivera valet av att använda
systemteroi i denna undersökning vill jag göra en sammanfattning. Jag anser att Senges forskning
om en lärande organisation och vikten av att ständigt reflektera kring kunskap, ha
systemkompetens och se skolan som ett öppet system där de olika systemen och nivåerna
påverkar varandra är högst angeläget för att elevhälsoteam ska kunna uppnå sitt uppdrag.

Professionsteori
Ingela Thylefors är leg. psykolog och docent i psykologi med fokus på tvärprofessionellt
teamarbete och samverkan mellan olika verksamheter. Jag kommer här att redovisa delar av
hennes sätt att beskriva tvärprofessionellt teamsamarbete och begrepp inom området. Eftersom
elevhälsoteam är ett tvärprofessionellt team som ska samarbeta samt samverka med andra aktörer
anser jag att denna professionsteori är motiverad att använda i denna undersökning.

Professionsidentitet
Thylefors (2013) menar att yrkesgrupper kan ha olika stark yrkesidentitet. I tvärprofessionellt
samarbete kan de olika professionerna värna mest om sin professionsidentitet, sin roll i teamet
eller verksamheten. Att ha en stark förankring i sitt team ger ofta en ökad samsyn och fokus på
de gemensamma arbetsuppgifterna. Men med en stark teamkänsla kommer även en sårbarhet
som påverkas av hur relationerna ser ut och samarbetet fungerar. Medan den som inte har en
stark teamtillhörighet inte är lika beroende av teamet och inte heller på samma sätt påverkas av
teamets sätt att arbeta eller hur relationerna ser ut. Thylefors resonerar vidare om det är så att
som teammedlem måste varje individ ha flera identiteter, både en professionsidentitet, men även
en identitet som teammedlem och som arbetstagare i en verksamhet.
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Tvärprofessionella team
Thylefors, Persson och Hellström (2009) menar att tvärprofessionella team är en
arbetsorganisation där professioner inom vård, omsorg, behandling och skola arbetar. I sin
forskning beskriver de olika slags teamtyper som alla samlas inom paraplybegreppet
mångprofessionella team men som i praktiken kan fungera på olika sätt. De benämner dessa som
multiprofessionella, interprofessionella, transprofessionella och professionsupplöst team. Det är
tre olika faktorer som kännetecknar hur olika professioner arbetar i de olika teamtyperna. Den
första faktorn är graden av samarbetet och beroende medlemmarna emellan för att nå ett mål.
Graden av rollspecialisering eller överlappning av olika roller inom olika ansvarsområden eller
arbetsuppgifter är den andra faktorn. Den tredje faktorn utgör ledarskapet och vilken grad av
samordning av arbetsuppgifterna som sker i teamet. Thylefors (2013) menar att de olika
modellerna inte utgör idealmodeller för hur team ska arbeta. Hur arbetet utformas beror på
professionerna som ingår i teamet, dess uppdrag och mål. Se figur 1 för en översikt.
Termen multiprofessionella team är hämtad från den medicinska traditionen. De olika rollerna i
teamet utgörs av experter och specialister som är avgränsade från varandra. De
multiprofessionella teamen har oftast en chef eller samordnare som fördelar olika arbetsuppgifter
och samlar in resultat. Enligt (Thylefors 2013) kan utrednings- och behandlingsteam ofta
kännetecknas av att vara multiprofessionella team i denna betydelse.
Termen interprofessionella team används för att beskriva team som endast uppnår sina mål genom
att teammedlemmarna samarbetar och deras gemensamma arbete ger mer än de olika delarna
skulle ha presterat var för sig. Det ömsesidiga beroendet ställer krav på att teammedlemmarna har
en social kompetens och kan kommunicera med varandra. Den enskilda teammedlemmens
kompetens är viktig men det förväntas att alla är lyhörda för varandras perspektiv. Detta täta
samarbete gör att teamet utvecklar en gemensam kompetens genom att de prestigelöst lär av
varandra. Hela teamet är ansvarigt för hur arbetet sker, även om det finns en chef eller
samordnare tar alla stort ansvar och ledarskapet utgörs mer av coaching än traditionellt ledarskap.
I Thylefors, Persson och Hellströms (2009) undersökning av olika teamtyper, effektivitet och
arbetsmiljö som omfattade 337 teammedlemmar i 59 olika team, varav 10 % var elevhälsoteam,
fann de att majoriteten av teammedlemmar (62 %) anser att de arbetar i det som kännetecknar ett
interprofessionellt team. 33 % anser att de arbetar i ett transprofessionellt team.
I transprofessionella team är beroendet högt och samarbetet nära och intensivt. De olika rollerna är
ofta specialiserade men rollöverlappningen mellan de olika professionerna förekommer i hög
grad. Ett gemensamt fokus och strävan mot samma mål kännetecknar det transprofessionella
teamet. Teamets gemensamma uppdrag poängteras istället för individuella prestationer. Högt
självstyre och ett delat, prestigelöst ledarskap som bygger på kunskap, erfarenheter och
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information kännetecknar dessa team. I ett Professionsupplöst team är rollupplösningen total,
teammedlemmarna är generalister, allt görs lika av alla och de förnekar makt och konflikter.

Figur 1. Översikt över tvärprofessionella team (ur Thylefors 2013 s. 47).
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Samarbete eller samverkan i tvärprofessionella team
Thylefors (2013) gör en åtskillnad på dessa begrepp och menar att samarbete är det som sker när
människor har ett närmare praktiskt samarbete omkring en uppgift medan samverkan används
mer för att beskriva insatser som samordnas på en mer övergripande nivå mellan olika
verksamheter. I tvärprofessionella team krävs oftast både ensamarbete som utförs självständigt av
en expert eller specialist samt att denne samarbetar med de olika professionerna och interagerar
med deras kompetenser. Ett exempel på detta är arbetet i ett elevhälsoteam där de olika
professionerna både förväntas vara experter som kan arbeta självständigt inom sitt område och
samtidigt samarbeta med övriga teammedlemmar. Thylefors, Persson och Hellström (2009)
menar att otydliga mål, avsaknad av rutiner och riktlinjer, diffusa målgrupper eller olika lagar att
förhålla sig till kan utgöra en riskfaktor för ett teams möjligheter att samarbeta. Under en
uppbyggnadsfas är det av största vikt att ledaren klargör de nämnda faktorerna. När sedan teamet
ska samarbeta i sina uppdrag handlar det om att samarbeta, förhålla sig till omgivningens gränser,
socialisera sig med varandra och se till att rätt resurser finns och att dessa gör rätt saker.

Makt, ledarskap och tydlighet i tvärprofessionella team
Även om inte maktstrukturer är i fokus i denna undersökning går det inte skriva om teamarbete
utan att lyfta frågor om makt och ledarskap. Jag kommer här kortfattat beskriva dessa begrepp i
förhållande till team och skolans verksamhet. Börjesson och Rehn (2012) och Gustafsson (2002)
menar att det inte är lätt att skriva om makt eftersom det verkar finnas överallt och ingenstans.
Lima och Nilsson (2007) anser att ledarskap på något sätt alltid handlar om makt. Även
Northouse (2016) menar att makt är relaterat till ledarskap för att ledarskap ingår i en process av
att ha påverkan på andra människors uppfattningar, attityder och beteenden. Som ledare går det
inte att avsäga sig makt. En ledare har makt eftersom den har inflytande och befogenheter.
Börjesson och Rehn (2012) menar att ofta förknippas makt med negativa faktorer men istället
bör vi synliggöra att ingen ledare kan avsäga sig sin makt. Det handlar mer om hur en ledare
förhåller sig till den makt han eller hon har. Även Thylefors (2013) menar att äga makt oftast
förknippas med hierarkiskt ledarskap men menar att istället för att utöva den makt man äger är
det en ledares uppgift att motivera sina medarbetare. I ett tvärprofessionellt team är det oftast
förenat med svårigheter att leda olika professioner som är experter inom områden som ledaren
inte har samma expertkunskap om. Teammedlemmarna kanske inte alltid följer med ledaren i
dennes riktning beroende på att de anser att ledaren inte har tillräcklig kunskap om de frågor han
eller hon ska besluta om. Thylefors (2013) menar vidare att i team där ledaren har samma
profession som en av teammedlemmarna upplever båda att de har en större ömsesidig förståelse
för varandra. Senge (1995) anser att det är omöjligt att bortse från hierarkin i en organisation.
Han menar att det borde vara en utmaning för varje ledare, att trots sin plats i hierarkin, sträva
efter att arbeta utifrån samma nivå som medarbetarna i en organisation. Fördelarna är att en
dialog mellan ledare och medarbetare är långt viktigare än den hieratiska ordningen. Både
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Thylefors (2013) och Senge (1995) anser att en klok ledare är lyhörd för alla de kunskaper övriga
teammedlemmar har som inte ledaren själv besitter och är trygg i att rådfråga om saker och ting.
Thylefors (2013) menar vidare att framgångsrika ledare i tvärprofessionella team är de som är
engagerade i sitt verksamhetsområde, har en bred generell kunskap om olika faktorer som
påverkar den verksamhet de är ledare för, samt är prestigelösa genom att konsultera de olika
professionerna om deras expertområden. Med detta menas inte att ledaren abdikerar från sin
legitima makt och anser att endast medarbetarna är experterna. Alla ledare behöver kunna ta
beslut i frågor där inte alla teammedlemmar tycker likadant och då måste ledaren använda sig av
sin legitima makt.

Delat ledarskap i tvärprofessionella team
Delat ledarskap uppstår när ledare och medarbetare går i och ur rollen som ledare (Stedt 2013,
Thylefors 2013, Raelin 2014). Granberg och Ohlsson (2009) anser att dagens forskning om
ledarskap inte bara handlar om relationen chef–medarbetare utan om ledarskap som funktion och
social process. Ludvigsson (2009) har i sin forskning om hur rektor och lärare formar sitt
ledarskap i skolan sett att det ofta är ett samproducerat ledarskap. Med detta menar hon att
situationen avgör vem som leder och att rektorer och lärare turas om att leda varandra på skolor.
Hon anser att tidigare forskning alltför ofta överdriver uppdelningen mellan ledaren och
medarbetarna. Ledarskapet blir oftast en social konstruktion och ett resultat av att rektorer och
lärare agerar och samarbetar tillsammans. Vidare menar hon att de leddas aktiva roll har
underskattats och istället har fokus legat på chefens ledarstil och personlighet. Ludvigsson anser
att istället bör fokus ligga på ledarskap som handling. Ludvigsson beskriver vidare att en
sammanblandning av olika ledarskapsstilar oftast efterfrågas. Som tidigare beskivets under
kapitlet om tidigare forskning har Guvå (2013 a) observerat att elevhälsoteamsmöten kan ledas av
rektor eller någon annan i elevhälsoteamet. Guvå såg att specialpedagogen hade svårigheter att få
mandat i sitt ledarskap när denne ledde teammöten. I de möten rektor var samtalsledare fann
Guvå att rektor använde mest talutrymme. Törnsén (2012) beskriver att det kan vara en utmaning
för rektor att få mandat att leda elevhälsoteamet eftersom det består av professioner med expert
kunskap som är vana att i hög grad arbeta självständigt. Att rektor är otydlig i sitt ledarskap
menar Höög (2013) är en av anledningarna till att elevhälsoteam har svårt att nå sitt uppdrag.
Hjörne (2018) beskriver framgångsrika elevhälsoteamsmöten som möten där alla professioner får
talutrymme och allas åsikter anses vara lika viktiga.

Tid till samarbete i tvärprofessionella team
Thylefors (2013) pekar på vikten av att tvärprofessionella team regelbundet träffas och
kommunicerar med varandra om det uppdrag de har gemensamt. Hon menar att även om en del
snabba informationsutbyten kan ske i korridorer är det nödvändigt med regelbundna möten där
teamet samordnar insatser, utvecklar kompetens och arbetssätt. En risk i samarbetet är om flera
teammedlemmar inte prioriterar tid att ses i möten. Tidsbrist är det som teammedlemmar
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upplever som det största hindret för att utveckla och hålla i samarbete i elevhälsoteam (Guvå &
Hylander 2017). Stedt (2013) har forskat om lärares samarbete och sett att lärare ibland väljer
bort att prioritera tid för samarbete både i arbetslag och mellan arbetslag.

Specialpedagogiska perspektiv
De olika professionerna i ett elevhälsoteam har olika uppfattningar och synsätt på sin egen
profession, verksamhet, lärares utmaningar, elevers skolproblem och hur saker och ting bör
gestaltas. Dessa uppfattningar och synsätt kan benämnas som att de utgår från olika perspektiv.
Nilholm (2007) definierar begreppet perspektiv i specialpedagogiska sammanhang som
professionellas grundläggande sätt att se på den specialpedagogiska verksamheten, dess uppgifter,
historia och relation till andra kunskapsområden Eftersom specialpedagogiska perspektiv
erbjuder verktyg att förstå observationer, intervju- och enkätsvar i studien har jag valt att
kortfattat beskriva dem här.

De kompensatoriska, relationella och kritiska perspektiven
Det kompensatoriska perspektivet innebär att den professionelle uppfattar att det är eleven som bär
problemet och för att lösa problemen bör elevens svårigheter åtgärdas på olika sätt (Haug 1998,
Nilholm 2007). En ytterligare benämning på det kompensatoriska perspektivet är det kategoriska
perspektivet (Emanuelsson, Persson & Rosenkvist 2001). Atterström och Persson (2000) skriver
om bristperspektivet som är en liknande benämning av det kompensatoriska och kategoriska
perspektivet. Att fokusera på elevers brister istället för att försöka hantera olikheter hör hemma
inom dessa perspektiv. Den professionelles fokus blir på att kompensera elevers brister så att de
kan nå kunskapskraven i skolan. Eleverna är både orsaken och bärare av sina svårigheter och
dessa betraktas av omgivningen som en avvikelse från det normala. Enligt Haug (1998) och
Ahlberg (2013) har även den specialpedagogiska forskningen de senaste årtionden mest varit
fokuserad på avvikelser. Edling (2014) anser att det kompensatoriska perspektivet fortfarande är
det som är mest utbrett bland professionella i skolan. En studie av Lindqvist (2013) visar att
pedagoger ofta hänför barns behov av särskilt stöd till individuella brister hos barnet eller till en
diagnos, snarare än något som uppstår som resultat av samspelet med miljön. Hjörne (2004)
observerade att det kategoriska perspektivet var rådande och elever tillskrevs skolproblem och
kategoriserades under elevhälsoteamens möten. Retoriskt beskriver elevhälsans olika professioner
hur de arbetar med ett relationellt perspektiv, men i praktiken beskrivs ofta elever utifrån ett
kompensatoriskt perspektiv (Guvå 2009, Hylander 2011 c). Detta gällde även de åtgärdsprogram
Guvå (2013 c) har studerat utifrån elevhälsans roll. Elever kunde beskrivas utifrån det relationella
perspektivet men åtgärderna var oftast utformade utifrån det kompensatoriska perspektivet.
Elevens svårigheter var i fokus och skulle kompenseras på ett individuellt plan medan det sällan
eller aldrig förekom åtgärder av hinder i undervisningen, klassrum eller andra omgivningsfaktorer
så att eleven kunde nå kunskapskraven.
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I en omfattande studier av speciallärares och specialpedagogers yrkesroll och arbetsuppgifter
uppgav både specialpedagoger och speciallärare att de anser att de arbetar utifrån det relationella
perspektivet (Göransson m.fl. 2015). I det relationella perspektivet blir kvalitén i relationen mellan
lärare−elev en viktig del. Människor påverkar varandra och relationerna i skolmiljön påverkar
elevens lärande och mående (Emanuelsson, Persson & Rosenkvist 2001, Nilholm 2007, Ahlberg
2013). Inom perspektivet är det därför fokus på interaktionen med eleverna, mellan eleverna, hur
undervisningen bedrivs och hur skolan anpassar sig efter eleverna så att de kan uppnå
kunskapskraven och må bra. Detta perspektiv är förenligt Världshälsoorganisationen synsätt som
menar att en människa har en funktionsnedsättning men funktionshinder uppstår först i mötet av
en icke anpassad miljö. WHO:s handikapp klassifikation ICF (International Classification of
Function Disability and Health) som på svenska översatts till: Internationell klassifikation av
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa har förändrats från att ha varit en definition av
”sjukdomskonsekvenser” till en klassifikation av hälsokomponenter. Hälsa beskrivs numera ur
kroppsliga, personliga och sociala perspektiv jämfört med tidigare då funktionshindret och
skadan var i fokus. Numera är delaktigheten det centrala (Nyman & Möller 2003). Inom det
relationella perspektivet anser man att om miljön anpassas på klass- och skolnivå främjar det
elevens lärande och utveckling (Nilholm 2006, 2007). Även Guvå och Hylander (2017) menar att
skollagen betonar ett relationellt perspektiv istället för ett kategoriskt perspektiv och de anser att
detta borde få konsekvenser i skolan. Istället för att diagnosticera individuella skolsvårigheter som
egenskaper hos eleverna blir det viktigt för skolans elevhälsoteam och pedagoger att ta reda på
elevernas styrkor och vilka färdigheter de har i det sammanhang de befinner sig.
Enligt Guvå och Hylander (2017) har det kritiska perspektivet stora likheter med det relationella
perspektivet. De menar att inom detta perspektiv ifrågasätts normalitetsbegreppet. Vi är alla olika
och alla har olika utgångspunkter och funktionsvariationer. Vad som anses vara normalt och
avvikande är en flytande gräns och varierar beroende på situation, sammanhang både i nuet och i
historiskt sett. Därför ska alla elever bemötas utifrån sina förutsättningar och skolproblem ska
inte första hand förklaras med att orsakerna går att hitta hos den enskilda individen. Istället bör
man se över de sociala och strukturella förhållandena i skolans som organisation. Inom detta
perspektiv blir specialpedagogik och specialundervisning ett sätt för skolan att hantera sina egna
tillkortakommanden med att inte kunna möta alla elever. Istället för att förändra eleven anser
man inom detta perspektiv att skolan och undervisningen är det som behöver förändras. Edling
(2014) menar att det som betonas i det kritiska perspektivet är att elevers skolmisslyckande kan ha
en mängd andra orsaker som inte är patologiska. Det blir därför blir viktigt att kartlägga
omgivningsfaktorer som; ekonomiska resurser, normer hos lärare och elever, organisationens
utformning, undervisningens upplägg eller lärares förhållningssätt.
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Dilemmaperspektivet
Nilholm (2006,2007) har introducerat ytterligare ett perspektiv; dilemmaperspektivet. Nilholm
(2007) menar att dilemman är motsättningar som i egentlig mening inte går att lösa, men som
ständigt utgör krav på ställningstagande för dem det berör. Han menar att det finns ett dilemma
inrymt i inkluderingstanken, nämligen den att möta alla elever utifrån deras egna behov och
förutsättningar samtidigt som kunskapskraven i skolan är lika för alla. Målsättningen inom detta
perspektiv är inte att kompensera elevers brister så de passar in i skolans organisation utan
förändra skolan så den passar alla elever. Detta inte låter sig göras enkelt utan det kan ofta uppstå
problem av olika slag som behöver lösas. Clark, Dyson och Millward (1998) menar att grunden
för en demokratisk skola är att alla elever kan delta på lika villkor oavsett förutsättningar. Som
nämndes i inledningen menar Nilholm (2007) att dilemmaperspektivet kan jämföras med
skollagens skrivningar om att möta alla barns behov efter deras förutsättningar, men dilemmat är
att samtidigt ska alla elever nå samma kunskapskrav. Hur detta ska ske är ett dilemma för varje
skola, och det faktum att lärare dagligen ställs inför dessa motstridiga krav är också ett dilemma.
Mer forskning behöver ske i en politisk kontext, där skolan som arena för politik och skolans
verksamhet genomlyses. Nilholm (2007) menar vidare att det även finns en etisk aspekt i
dilemmaperspektivet. Det utgörs av dilemmat att elever i behov av särskilt stöd i skolsituationen
självklart ska få detta men att det sker på bekostnad av att vi allt lägre ner i åldrarna tillskriver
barn identiteter som grundar sig på vad som är avvikande och vad som är normalt. Detta görs när
barn utreds för neuropsykiatriska diagnoser och tidigt i livet får en identitet som bygger på deras
brister och tillkortakommanden. En annan aspekt i dilemmaperspektivet är maktfrågan som
tillsammans med etikfrågan sällan diskuteras inom specialpedagogik. Nilholm reflekterar över
vem som har tolkningsföreträde om vilket perspektiv som ska härska inom svensk
specialpedagogik och han efterlyser en diskussion omkring detta. Vi uppfattar perspektiv olika
och därför behöver vi hitta en balans mellan olika dilemman. Edling (2014) menar att i det
kritiska perspektivet finns det en föreställning att om miljön anpassas till individen och individens
behov kommer problem automatiskt att lösa sig. Vad som inte beskrivs inom det kritiska
perspektivet är dock att många problem ofta inte har några enkla och självklara lösningar utan de
utgör dilemman. Guvå och Hylander (2017) håller med om att det finns skolproblem som det
varken går att finna orsaken till hos individen eller utifrån sociala och kulturella normer. De
menar att utbildningsväsendet är komplext och motsägelsefullt och att detta tredje perspektiv,
dilemmaperspektivet, behövs för att visa på detta faktum.

Begreppen hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete
Vad innebär då begreppen hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete i Skollagen? För
att förstår denna undersöknings syfte och frågeställningar kommer jag här att beskriva hur olika
forskare samt hur Vägledning för elevhälsan (Socialstyrelsen & Skolverket 2016) beskriver de olika
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begreppen. Fokus på elevhälsans arbete ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Redan i
propositionen Om hälsa, lärande och trygghet (2001/02:14) förtydligades det förstärkta uppdraget.
Inriktningen mot förebyggande och hälsofrämjande insatser är viktig.
Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla elever men ha fokus på elever
som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande. Det elevvårdande arbetet på skolan
har ofta fått en ensidig inriktning mot problem. Arbetet med elevhälsan bör så långt
som möjligt vara förebyggande och hälsofrämjande och en förskjutning ske från
riskfaktorer till friskfaktorer. (ibid. ss. 26-27.)

I skollagen stärks sedan att arbetet ska vara förebyggande och främjande ytterligare genom att
”ska främst’ ersätter ’bör så långt som möjligt’.
Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. (SFS 2010:800, 2 kap, 25§.)

Hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan kan ses som en vinst, inte bara för elevens eget
välbefinnande och kunskapsinhämtning utan för hela samhället. Det är därför av största vikt att
detta arbete genomförs väl och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och utförs
av kompetent personal (Antonovsky 1996, Schad & Tideman 2014). Guvå och Hylander (2017)
menar dock att det är svårt att finna generella förebyggande metoder som används i skolan som
är evidensbaserade. De anser vidare att det finns lite forskning om effekterna av olika former av
organisering av elevhälsan. Som tidigare nämnts har Engström m.fl. (2017) tillsammans med
forskare vid Örebro universitet gjort en forskningssammanställning av olika preventiva program
som används i skolan idag. De är kritiska till flera av dessa program då de inte alltid stämmer
överens med svenska förhållanden vad gäller normer, värden och etik. Flera program har från
början använts mer i behandlande/åtgärdande syfte och inte i förebyggande arbete. Vad innebär
det då att arbeta förebyggande och främjande på en skola? Hjörne och Säljö (2013) menar att det
är viktigt att varje profession i elevhälsan diskuterar vad begreppen innebär och vilka insatser det
kan handla om. Skollagen håller tydligt isär de båda begreppen förebyggande och hälsofrämjande
och menar att elevhälsan ska arbeta med båda delarna (SFS 2010:800 2 kap, 25 §). I Vägledning för
elevhälsan (Socialstyrelsen & Skolverket 2016) beskrivs begreppen hälsofrämjande, förebyggande
samt det åtgärdande arbetet och att detta kan bedrivas på tre olika nivåer; individ-, grupp- och
organisationsnivå.
Socialstyrelsen och Skolverket (2016) menar att hälsofrämjande arbete handlar om det som gör att
människors psykiska, fysiska och sociala hälsa och välbefinnande både stärks och upprätthålls.
Exempel på detta kan vara arbete med likabehandling och annat värdegrundsarbete som att skapa
gott klassrumsklimat där samtliga elever upplever trygghet och trivsel. Att regelbundet
uppmuntra elever till goda matvanor, motion, sömn och hygien är även främjande arbete. Detta
kan ske på temadagar och i de hälsosamtal skolsköterskan har i samband med hälsobesök.
Elevhälsan ska även arbeta hälsofrämjande genom att stötta pedagoger omkring sex- och
samlevnadsundervisning, genus och HBTQ-frågor (Guvå 2009, Socialstyrelsen & Skolverket
2016). Även Guvå och Hylander (2011) menar att främja hälsa, välbefinnande och lärande är
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generella insatser och tillhör det hälsofrämjande arbetet som elevhälsan ska arbeta med. Guvå
(2013 c) anser att elevhälsan kan identifiera faktorer som främjar lärande och hälsa på klass- och
skolnivå och därmed bidra med att arbetet blir mer hälsofrämjande. Engström m.fl. (2017) menar
att hälsa är en individs eget mål medan folkhälsa står för allas hälsa. Vidare beskriver han att
hälsofrämjande arbete är arbete som sker generellt till alla elever på en skola. Dessa insatser kan
även kallas universella eftersom det inte är riktade insatser till någon särskild riskgrupp utan de
insatser som gör att vi alla mår bra och vår hälsa bibehålls. Promotion är ett annat begrepp för
främjande insatser (Guvå & Hylander 2011, Engström m.fl. 2017). Det hälsofrämjande arbetet
kan härledas till det salutogena perspektivet som även är en teori om hur man kan arbeta
hälsofrämjande (Antonovsky, 1996, 2005, Guvå 2009, Guvå & Hylander 2011, 2017, Partanen
2012, Socialstyrelsen & Skolverket 2016, Engström m.fl. 2017). Antonovsky (2005) menar att om
vi ska arbeta hälsofrämjande bör vi fokusera på det som ger hälsa och bygga på friskfaktorer och
använda oss av salutogena modeller. Han understryker att begreppen hälsa och ohälsa inte är en
dikotomi, något man har eller inte har, utan istället befinner sig begreppen i ett kontinuum.
Antonovsky menar att vi människor i någon mån har hälsa ända tills vi dör. Jag återkommer
senare till att mer beskriva det salutogena perspektivet.
Det förebyggande arbetet kan härledas till ett patogent perspektiv eftersom man försöker hitta det
som utgör risker (Antonovsky 2005, Guvå & Hylander 2011, 2017 Engström m.fl. 2017).
Socialstyrelsen och Skolverket (2016) anser att förebyggande arbete handlar om att minska eller ta
bort tänkbara problem som kan inverka negativt på elevers lärande och utveckling. För att kunna
utföra dessa insatser behöver man först kartlägga och analysera de risker som finns för att kunna
minska eller eliminera dessa. Därför blir det viktigt att ha kännedom om elevernas egna
perspektiv i ett förebyggande arbete. Socialstyrelsen och Skolverket (2016) anser att det som kan
behöva förebyggas på en skola för att elever och lärare kan nå skolans uppdrag är kränkande
behandling, diskriminering, bristande studiero, stress, tobak, droger, doping och alkohol.
Elevhälsan behöver också känna till elevens sammanhang på fritiden eftersom det kan finnas
omständigheter där som påverkar elevens lärande och välbefinnande. Även Guvå och Hylander
(2011, 2017) menar att det förebyggande arbetet handlar om att minska eller ta bort risken för
sjukdom och psykisk ohälsa hos elever genom att elevhälsan tillsammans med pedagoger screenar
och kartlägger riskfaktorer som kan finnas på individ-, grupp-, och organisationsnivå i skolan.
Guvå (2013 c) anser att elevhälsan kan arbeta förebygga genom att eliminera riskfaktorer så att
elever inte riskerar att få psykisk eller fysisk ohälsa, inlärningssvårigheter eller normbrytande
beteenden av olika slag. Förebyggande arbete kan även kallas prevention (Engström m.fl. 2017,
Guvå & Hylander 2011, 2017). Även Engström m.fl. (2017) menar att förebyggande arbete
handlar om ett problem eller sjukdom som ska kartläggas för att ta bort risker. På generell nivå
kan det innebära att rikta förebyggande insatser till barn som upplevs vara i riskzonen av något
slag. Det kan handla om alkohol, tobak, droger men även suicidprogram. Förebyggande arbete
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kan även vara universellt men är oftast selektiva då de riktas mot en grupp som av någon
anledning utgör en risk att drabbas av sjukdom eller problem medan indikativa insatser riktas mot
en grupp som redan visat tecken på problem eller sjukdom men insatserna anses vara gynnsamma
för att vända den negativa risken. Riskerna som ska förebyggas kan handla om alkoholdebut,
olika sjukdomar eller självskadebeteende. Inom medicinskt perspektiv kallas primär prevention de
insatser man riktar till alla, ett exempel är vaccinationsprogram till alla barn. Sekundär prevention är
de riktade insatserna till riskgrupper till exempel barn till föräldrar i missbruk eller kriminalitet
och tertiär prevention riktade insatser till de som redan har symtom för att hindra försämring till
exempel tidig alkoholdebut (Engström m.fl.2017, Guvå & Hylander 2017).
Åtgärdande arbete är de insatser som sker när ett problem eller svårigheter i en situation redan
uppstått. Åtgärder kan ske på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Exempel på vad som
kan vara åtgärder på en skola är upprättandet av åtgärdsprogram eller akut kris- och
konflikthantering (Socialstyrelsen & Skolverket 2016). Andra exempel på åtgärder kan vara
utredningar av olika slag; särskoleutredningar, utredningar för att se om en elev är i behov av
särskilt stöd eller orosanmälningar till socialtjänsten (Guvå & Hylander 2017). Gerrbo (2012) har
studerat specialpedagogisk organisation i praktiken och menar att mycket av det som ställer till
det i skolans praktik dagligen är alla de konflikter som ständigt sker i sociala sammanhang, på
raster, övergångar, förflyttningar, undervisning av tillfälliga vikarier och som kräver direkta och
snabba åtgärder. Även Höög (2013) och Guvå och Hylander (2017) menar att sådana åtgärder
som även kallas brandkårsutryckningar eller akuta insatser upptar mycket av både elevhälsans olika
professioners och pedagogers arbetstid och engagemang eftersom de måste åtgärdas omgående.
Antonovsky (2005) betonar att dessa inte bör vara en värdering av de olika insatser vi gör när vi
förebygger, främjar eller åtgärdar fenomen. Han tar exemplet om en läkare som förebygger
cancer, främjar folkhälsa, men när en människa blir en patient med cancer måste läkaren åtgärda
sjukdomen utan att värdera de förebyggande insatserna eller anse att mer proaktiva insatser borde
ha utförts. Han menar vidare att det kan behövas kartor och planer för att lyfta åtgärder till en
nivå av förebyggande och främjande arbete. Att sådana kartor och planer oftast saknas i
elevhälsoarbetet har flera forskare funnit (Thornberg 2008, Törnsén 2012, Höög 2013, Hjörne &
Säljö 2013, Guvå & Hylander 2017). Jag har i kapitlet om tidigare forskning beskrivit detta.

Proaktiva insatser och reaktiva åtgärder
Jag har i redovisning av forskning och nationella rapporter beskrivet att begreppen förebyggande
och hälsofrämjande ofta blandas ihop och anses betyda samma sak av elevhälsans professioner.
Antonovsky (1996) ger en bild av en situation för att förtydliga skillnaderna i dessa begrepp. Han
beskriver en flod med vatten där många barn badar och få vuxna finns närvarande. Han menar
att ett patogent, förebyggande perspektiv är att de vuxna försöker hindra barnen från att ramla i
floden och drunkna genom att stå längst upp vid floden och vakta på barnen. Längre ner vid
floden finns vuxna som åtgärdar genom att kasta ut flytvästar eller livbojar till de barn som redan
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ramlat i vattnet för att förhindra att de drunknar. Antonovsky menar att om denna situation
skulle gestaltas utifrån ett hälsofrämjande perspektiv skulle de vuxna lära alla barn att simma
eftersom det är naturligt för barn att komma i kontakt med vatten och strävan behöver vara att
alla ska klara av att hantera detta. Även Hjörne och Säljö (2013) och Guvå och Hylander (2017)
menar att elevhälsans olika professioner behöver tydliggöra och förstå skillnaden mellan dessa
begrepp eftersom de har uppdraget att arbeta utifrån båda två. Men eftersom både de
hälsofrämjande och förebyggande insatserna också är åtgärder av olika slag kan det vara svårt att
förstå vad som menas med begreppet åtgärder. Begreppen kan även tolkas på flera sätt och kan
upplevas som otydliga. Reaktivt och proaktivt pekar på när insatserna skett i tid. De proaktiva
insatserna är de som sker före en situation eller händelse medan de reaktiva åtgärderna är de som
sker efter en situation eller händelse. De förebyggande och hälsofrämjande insatserna är proaktiva
medan det som åtgärdas i efterhand kan kallas en reaktiv åtgärd (Gerrbo 2012, Guvå & Hylander
2017). I skolan dominerar ofta de reaktiva åtgärderna eftersom det ofta saknas rutiner för
hälsofrämjande och förebyggande arbete. Dessa åtgärder blir ofta akuta eftersom många
efterfrågar snabba lösningar. En del insatser kan enligt Guvå och Hylander (2017) vara både
hälsofrämjande, förebyggande eller åtgärdande beroende på hur de utförs. Ett exempel på detta
kan vara skolsköterskans hälsosamtal. Dessa erbjuds alla elever och är en generell hälsofrämjande
insats med syfte att främja hälsa och lärande för alla elever på en skola. Men hälsosamtalen kan
även användas som förebyggande om skolsköterskan använder dessa som screeningsinstrument
för att hitta elever som är i riskzon eller befinner sig i en riskgrupp av något slag. Hälsosamtalen
kan även bli en individuell åtgärd i syfte att utreda eller stödja en enskild elev. Ett annat exempel
på hur insatser kan härledas till de olika begreppen är när psykologer och specialpedagoger har
samtal med pedagoger i början av höstterminen för att identifiera faktorer hos elever eller
grupper som är av betydelse för att pedagogerna ska kunna utöva sitt ledarskap. Syftet kan även
vara att identifiera om några elever eller en grupp av elever behöver stöd för att lyckas i sitt
lärande och må bra. Denna insats kan både ses som en främjande insats med syfte att skapa en
lärmiljö som passar alla på skolan men även som en förebyggande insats i syfte att identifiera
elever i riskzonen. Resultatet kan även bli en åtgärd genom att pedagogerna får stöd i att hantera
elever eller gruppers svårigheter. Guvå och Hylander (2017) menar vidare att syftet med det
generella hälsofrämjande arbetet på skolan är att minska de förebyggande och individuella
åtgärderna på skolan även om dessa insatser alltid kommer att behövas parallellt.

Det salutogena perspektivet
Som tidigare beskrivits under tidigare forskning anser Guvå och Hylander (2011) att det saknas
teorier om och modeller för hur elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande med ett undantag vilket är
Antonovskys teori om känslan av sammanhang (KASAM) och det Salutogena perspektivet.
Antonovsky (2005) själv anser att det finns flera teorier som kan användas när man vill arbeta
hälsofrämjande. Aaron Antonovsky var professor i medicinsk sociologi och forskade bland annat
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om vad det är som gör att människor i svårigheter bibehåller sin psykiska och fysiska hälsa. Han
intresserade sig mer för vad är det som håller oss friska och god vid hälsa, det salutogena, än vad
det är som gör oss sjuka, det patogena. Det saknas ofta kartor för hur ett arbete kan ske på en
generell nivå med ett salutogent förhållningssätt och det kan vara en orsak till att detta
förhållningssätt och perspektiv ofta få stå tillbaka medan det patogena förhållningssättet och
perspektivet får råda (Antonovsky (1996, Guvå & Hylander 2011, 2017). Antonovsky (2005)
menade vidare att det salutogena perspektivet bygger på det som är friskt, det som fungerar och
ger hälsa medan det patogena perspektivet är dess motsats och innebär att man fokuserar på
problem, svårigheter och ohälsa. Guvå och Hylander (2011) anser att om elevhälsan ska arbeta
utifrån ett salutogent perspektiv blir betoningen på insatserna hälsofrämjande på generell och
individnivå. De menar vidare att screening av elever och utredningar av olika slag är ett patogent
sätt att arbeta. Partanen (2012) menar dock att man i elevhälsan kan arbeta med utredningar
utifrån ett salutogent perspektiv och han har utvecklat en salutogen utredningsmodell som han
menar går att förena med ett hälsofrämjande perspektiv. Han beskriver hur en sådan utredning av
en elevs skolsvårigheter i en sådan modell är framåtsyftande vilket innebär att den ska fokusera på
vad eleven behöver för stöd i skolsituationen. Den ska även skapa hopp om att alla elever lär sig
och peka på vad som är nästa utvecklingsnivå för eleven, ha sin utgångspunkt i elevens styrkor
och eleven ska vara delaktig under utredningen. Enligt Partanen ska en salutogen utredning även
ha synsättet att elevers olikheter ses som en tillgång i skolan.

KASAM - Känslan av sammanhang
Antonovsky formulerade begreppet Känslan av sammanhang (KASAM) som består av tre olika
komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovsky menar att de tre
komponenterna ska ses som en helhet och anser att det går att mäta om en elev har ett lågt eller
högt KASAM. Men han menar inte att en elev har eller inte har KASAM utan det är ett
kontinuum där upplevelsen av KASAM kan variera över tid och i olika situationer. I hans bok
Hälsans mysterium (Antonovsky 2005) finns en intervjuguide om hur man kan mäta KASAM hos
en individ baserat på frågor under kategorierna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.
Larsson och Löwstedt (2014) beskriver hur KASAM använts i ett projekt som handlade om
skolutveckling i en kommun. Denna teori låg till grund för hur man i skolutvecklingsprojektet på
olika sätt skulle stärka känslan av sammanhang (KASAM) hos elever och pedagoger på förskolor
och skolor. Meningsfullheten i projektet bestod i att samtliga enheter i förskolor och skolor fick vara
delaktiga och påverka projektets utformning och genomförande. Begripligheten bestod av att man
arbetade med skolans uppdrag på olika sätt och hanterbarheten utgjordes av att de som deltog i
projektet arbetade med balansen mellan arbete och återhämtning i vardagen. Strategierna som
växte fram blev senare en ledstjärna i kommunens officiella dokument. Även Nilsson (2014)
beskriver hur det salutogena förhållningssättet och komponenterna meningsfullhet, begriplighet och
hanterbarhet har använts för att förstå lärande som en salutogen process samt att begreppen har
använts för att utveckla en hälsofrämjande skola. Vid Uppsala Universitet har man erbjudit kurser
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i Hälsofrämjande och inkluderande pedagogik i samspel. Kursen ingick i lärarutbildningen och
examinationsuppgiften innebar att lärarstudenterna under sin verksamhetsförlagda utbildning
skulle genomföra fem lektioner som innebar både inkluderande och hälsofrämjande aspekter.
Nilsson beskriver exempel på lektioner i svenska och samhällskunskap som genomfördes.
KASAM kan således användas på både individ- grupp och organisationsnivå.
I samband med komponenten begriplighet utgår Antonovsky (2005) från att saker och ting ständigt
händer runtomkring oss och även inom oss. För att saker och ting ska vara begripliga för oss
behöver vi veta och förstå det som händer omkring oss och så långt det är möjligt vara
förberedda för dessa. Gerrbo (2012) menar att oförutsägbara händelser för en elev på en skola
kan vara tillfälliga vikarier, friluftsdagar, täta personalbyten, stadieövergångar, konflikter som
uppstår mellan elever och elever- pedagoger. Om det inför sådana situationer går att förbereda
eleven så att denne har strategier och strukturer att använda sig av inför olika scenarier och
händelser kan eleven ändå uppfatta en slags begriplighet och sammanhang i det som sker. Även
Guvå och Hylander (2017) anser att begripligheten ökar om en elev vet vad som ska hända i
undervisningen i klassrummet och på rasterna på skolgården.
Komponenten hanterbarhet handlar enligt Antonovsky (2005) om de strategier en människa har
för att möta svårigheter och motgångar. Guvå och Hylander (2017) ger exempel på vad detta kan
innebära för en elev i skolan och menar att det kan handla om att ha självkontroll genom
självkännedom och redskap att hantera olika känslor och situationer som kan hända på en skola.
Det handlar även om att eleven har tillitsfulla kamrat- och lärarrelationer där eleven kan få stöd.
Att undervisningen är planerad så att eleven kan hantera och hänga med i de olika uppgifterna är
andra exempel på vad hanterbarhet kan innebära.
Med komponenten meningsfullhet menar Antonovsky att vi människor har en förmåga att se en
mening i det som sker. Om något inträffar försöker man tolka meningen med det inträffade eller
skapa en mening utifrån rådande omständigheter. Enligt Guvå och Hylander (2017) kan det för
en elev i skolan handla om att lektioner upplevs meningsfulla, motiverande, och att svårigheter
kan bemästras. Eleven känner sig delaktig och har möjlighet att på olika sätt påverka sin
skolsituation.
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Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats var att skapa kunskap om hur elevhälsoteamsarbete kan gestaltas för
att vara hälsofrämjande och förebyggande. Tidigare forskning samt granskningar och rapporter,
genomförda av olika myndigheter, visar att elevhälsoteam arbetar mestadels åtgärdande och ofta
med akuta åtgärder av olika slag. Detta trots skollagens tydliga uppdrag om att elevhälsan ska
arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande. Genomgången av tidigare forskning tyder alltså
på att det saknas kunskaper om hur elevhälsoteam kan utveckla och upprätthålla ett
hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt samt att de nämnda begreppen ofta blandas ihop
och man ser inte skillnader på de insatser man gör. Jag valde därför att genomföra en fallstudie av
ett elevhälsoteam på en grundskola F-9 där indikatorer pekade på att elevhälsoteamet i hög grad
arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Indikatorerna visade att detta verkar ha kommit både
pedagoger och elever till nytta på olika sätt. Självklart kunde jag inte veta om detta stämde innan
jag genomfört min studie utan detta var jag tvungen att undersöka närmare. Om det visade sig att
elevhälsoteamet arbetade hälsofrämjande och förebyggande skulle jag undersöka vilka faktorer
som bidragit till att detta arbetssätt hade utvecklats och vilka faktorer som bidragit till att det
upprätthållits. Jag var även intresserad av att undersöka pedagogers och elevers perspektiv på
elevhälsans insatser.
Empirin analyserades utifrån följande forskningsfrågor.
• På vilket sätt arbetar elevhälsoteamet förebyggande och hälsofrämjande idag?
• På vilket sätt arbetar elevhälsoteamet åtgärdande idag?
• Vilka faktorer har bidragit till elevhälsoteamets sätt att utveckla förebyggande och
hälsofrämjande arbetssätt?
• Vad gör att det förebyggande och hälsofrämjande arbetssättet upprätthålls?
• Hur upplever elever och pedagoger elevhälsoteamets arbete?
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Metod
Kapitlet inleds med en beskrivning av undersökningens design, metodologiska överväganden,
genomförande och analys. I samband med detta redogörs även för hur urvalet av deltagare har
skett. Kapitlet avslutas med reflektioner över etiska aspekter och studiens tillförlitlighet.

Design och metodologiska överväganden
Merriam (1994) menar att valet av metodiskt angreppssätt i en undersökning kan liknas vid
ritningen av ett hus. Metodvalet utgör en plan om vilken data och information som behöver
samlas in och organiseras beroende på vilket syfte, vilka frågor och vilken produkt som ska
studeras. Resultatet i undersökningen blir slutprodukten. Kvale (1997) skriver att metod betyder
”vägen till målet” och syftet avgör vilka metoder man som forskare väljer att använda sig av. Att
använda flera olika metoder och källor för att få information är att triangulera en undersökning
och detta kan stärka både validiteten och reliabiliteten (Merriam 1994, Kvale 1997, Fangen 2005,
Aspers 2011, Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014). Att människor säger en sak och gör en annan är
vedertaget i forskning (Granberg & Ohlsson 2009, Aspers 2011). Sociologerna Max Weber och
Emile Durkheim anses vara grundare till sociologin och har ingående studerat hur organisationer
och arbete utformas i ett samhälle. Jag har inte fördjupat mig i deras teorier i denna studie men
vill nämna en faktor som bidrog till att jag valde att använda både deltagande observationer,
intervjuer och enkäter i min undersökning. Weber ansåg att människors handlingar och den
mening de själva som aktörer tillskriver dessa är av stor vikt för att förstå social och
organisatorisk förändring. Durkheim menade istället att kollektiva och för individen externa
föreställningar var att föredra eftersom människors beskrivningar av vad de gjorde oftast inte
stämde med det de gjorde (Giljé & Grimen 2007). I denna studie har jag därför valt att använda
deltagande observationer eftersom jag ville se hur elevhälsoteamet verkligen gjorde, och inte bara
lyssna till deras egna utsagor, något som även Merriam (1994) förespråkar i en fallstudie. Mitt
intresse var att se hur de utformade sin praktik utifrån begreppen hälsofrämjande, förebyggande
och åtgärdande arbete, vilket är deras uppdrag enligt skollagen.
Kvale (1997) förespråkar observationer om man vill studera människors agerande i en miljö.
Om man vill studera människors beteende och deras samspel med sin omgivning får man
vanligen en mer välgrundad kunskap genom observationer i fält än genom att intervjua dem
om deras beteende. Om det är mer implicita innebörder och underförstådda uppfattningar
som är föremål för undersökningen, som till exempel en grupp eller kulturs självklara
antaganden, kan deltagande observation och fältstudier av det faktiska beteendet
kompletterat med informella intervjuer ge en mer giltig information (s. 100).

Han anser alltså att det kan vara bra att komplettera observationer med informella intervjuer
vilket jag gjorde. Jag genomförde även formella intervjuer för att ta reda på om det historiskt
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skett en förändring i deras sätt att arbeta. Om det fanns en brytpunkt då de börjat arbeta på ett
annat sätt ville jag ta reda på vad elevhälsoteamet och rektorerna själva beskrev som avgörande
faktorer som gjorde att de började arbeta på ett annat sätt samt vad som i så fall upprätthåller
detta arbetssätt. Jag ville även fråga dem om vad de själva ansåg att de gör som kan liknas vid
hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Eftersom det visade sig att de två
psykologerna inte kunde delta i elevhälsoteamets fokusgruppsintervju valde jag att intervjua en av
dem enskilt, detta för att även få med psykologens uppfattning om elevhälsoteamets
hälsofrämjande och förebyggande arbete. Vidare använde jag enkäter för att samla in lärarnas syn
på elevhälsoarbetet på skolan. Slutligen ville jag även genomföra elevintervjuer eftersom jag ville
få med elevernas röst och deras uppfattning om elevhälsoteamets arbete, sin egen trygghet, trivsel
och undervisning på skolan. Elevernas eget perspektiv låter sig sällan komma med i
undersökningar om skolor (Nilholm & Alm 2011, Persson & Persson 2016). Min önskan var att
de personer som elevhälsoteamet är till för; pedagogerna och eleverna, skulle få göra sina röster
hörda i denna studie. Se tabell 1 för en översikt över studiens olika informatgrupper och
metodval.
Tabell 1. Undersökningens informantgrupper och metodval
Deltagande
observationer

Fokusgruppsintervjuer

Intervjuer

Enkäter

Elevhälsoteamsmöten med Elevhälsoteam, 1 st
pedagoger, 13 st

Rektorer, 2 st

Pedagoger, 63 st

Reflekterande
elevhälsoteamsmöten, 3 st

Psykolog, 1 st

Elevgrupp, 1 st

Triangulering
För att öka validiteten och reliabiliteten i en undersökning kan man använda sig av flera olika
informationskällor och metoder. Att se företeelser från olika synvinklar och intervjua personer
med olika relation till det som ska undersökas för att jämföra och se om resultaten stämmer med
varandra är att triangulera. Många forskare menar att människor ofta säger att de gör en sak men i
själva verket gör de inte det de säger att de gör. Deras handlingar stämmer sålunda inte med deras
föreställningar om vad de tror att de gör (Fangen 2005, Granberg & Ohlsson 2009, Aspers 2011,
Larsson & Löwdstedt 2014). Vid observationer får forskaren möjlighet att se om aktörerna gör
det de säger att de gör. Genom samtal och intervjuer kan forskaren också fråga om vad de menar
med sina handlingen och förstå deras perspektiv. Gerrbo (2012) menar dock att det finns en risk
att om man observerar en sak vid ett enstaka tillfälle så kan man inte veta om det man observerat
var en engångsföreteelse eller om det alltid sker i liknande situationer. I mitt fall observerade jag
13 elevhälsoteamsmöten där lärare deltog samt 3 reflekterande elevhälsoteamsmöten utan lärares
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närvaro. Detta gjorde att jag kunde få en uppfattning om vilka fenomen som utspelade sig under
endast ett tillfälle och vad som återkom regelbundet under dessa möten. Jag kunde även få en
uppfattning om det professionerna uppgav att de gjorde och vad de verkligen gjorde samt i en
fokusgruppsintervju försöka ta reda på vilken mening de tillskrev sina handlingar. I de 63
enkäterna till lärarna, de båda intervjuerna av rektorerna samt i fokusgruppsintervjun med
elevernas fick jag mycket information från olika källor. De olika metodernas resultat kunde sedan
analyseras och jämföras. Triangulering användes inte såldes inte enbart som datainsamlingsmetod
i denna undersökning utan även i analysen.

Urval - best practice eller ett gott exempel
Fangen (2005) menar att urvalet när man använder sig av kvalitativ forskning inte är en lika sträng
procedur som vid kvantitativ forskning. Poängen är inte att hitta statistisk representativitet utan
att hitta ett gott exempel, antingen ett extremfall som sätter forskarens problemformulering på
sin spets eller ett mer typiskt fall som kanske kan finnas på fler ställen. Vilken form av urval man
än gör är det alltid ett slags strategiskt val. Fangen (2005) menar vidare att som forskare kan man
inte observera allt och därför måste man göra ett selektivt urval av det man vill studera. Men hur
kan urvalet ske i en undersökning som denna där jag försöker hitta ett best-practice, eller ett gott
exempel? Går det ens att definiera detta när det handlar om elevhälsoteams sätt att arbeta? Guvå
och Hylander (2017) anser att elevhälsoteam inte i första hand behöver en mall att följa, det är
varken möjligt eller fruktbart, men de menar att de behövs mer forskning om hur elevhälsoteam
kan arbeta med sitt uppdrag att vara förebyggande och hälsofrämjande. Detta eftersom det
saknas kunskap om generella metoder som är användbara. Jarl, Blossing och Andersson (2017)
och Larsson och Löwstedt (2014) menar att det inte går att göra listor på framgångsfaktorer när
det gäller skolutveckling eftersom det är komplexa samband som påverkar hur skolor fungerar
och vad som gör dem mer eller mindre framgångsrika. Höög (2013) menar att det inte verkar
finnas något elevhälsoteam som arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande på det sättet att
det skulle kunna vara ett best practice eller utgöra ett gott exempel för andra elevhälsoteam. Skott
(2018) anser att elevhälsoteam måste utveckla sina arbetsmodeller utifrån sina lokala
sammanhang. Varje skola och huvudman har unika förutsättningar att ta hänsyn till som gör att
det är svårt att arbeta efter en best practice modell. Skott (2018) hävdar att elevhälsoteam kanske
istället borde få stöd i att utveckla sitt arbete till nästa nivå; next practice eller få inspiration av hur
andra elevhälsoteam arbetar framgångsrikt; other practices. Hanson (2001) anser att det finns en
fara i när skolor tror att gräset är grönare på andra sidan staketet och med det menar han att
skolor sneglar på hur andra gjort och tror att om de bara får senaste nytt vad gäller nya metoder
och program kommer allt att ordna sig och skolan utvecklas till den bästa. Han menar vidare att i
hetsen om att tävla med andra skolor om höga meritvärden går mycket energi åt att satsa på
senaste tekniken inom IT och nya trender istället för att långsiktigt och hållbart arbeta med att
förbättra undervisningen. Även Hanson (2001) anser att varje skola har sin egna, unika kultur
som skapas av värderingar, attityder, känslor och uppfattningar att ta hänsyn till. Scherp (2013)
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och Larsson och Löwstedt (2013) är överens om att det finns en fara att skolor försöker
implementera och härma andra skolors arbetssätt och metoder och tro att det andra lyckats bra
med blir likadant om vi gör likadant på vår skola. De är även överens om att detta är omöjligt
eftersom varje skola är unik vad gäller kultur, elevunderlag och pedagoger. Jarl, Blossing och
Andersson (2017) har dock undersökt vad som kännetecknar framgångsrika skolor men menar
att det finns en fara i att endast mäta elevernas meritvärden och tro att detta skulle känneteckna
en framgångsrik skola. Skolan handlar inte bara om att få betyg, utan även om att utbilda elever i
normer och värden, det så kallade demokratiuppdraget. De anser att det även finns andra faktorer
som påverkar elevernas resultat i skolan men som inte är knutna till skolan. Sådana faktorer
menar Jarl, Blossing och Andersson (2017) kan vara föräldrars utbildningsbakgrund eller om
eleverna är utrikesfödda. Persson och Persson (2017) menar att man ska vara försiktig när det
gäller att se elevers meritvärden som indikator på skolans kvalitet. De menar, precis som Jarl,
Blossing och Andersson (2017) att en felkälla kan vara föräldrarnas socio-ekonomiska
tillhörighet, bostadssegregation eller antal nyanlända med bristande skolbakgrund. Larsson och
Löwstedt (2013) redovisar forskning om strategier vid skolutveckling och problematiserar hur
strategier och myter om skolans utveckling och förändringsarbete oftast tar sig slentrianmässiga
uttryck.
Nilholm (2016) anser att man bör ha en viss kritisk distans till vad som lanseras som ”goda
exempel”. Han ger exempel på två studier som han genomfört, tillsammans med två olika
forskare, med syfte att undersöka goda exempel och vilka kriterier som behövde uppfyllas för att
studierna skulle genomföras. Det ena var ett inkluderande klassrum (Nilholm & Alm 2011) där en
av forskarna i en undersökning intervjuat lärare som av omgivningen ansågs möta elevers
olikheter på ett tillfredsställande sätt. De tre kriterierna blev följande; olikheter skulle ses som en
tillgång, eleverna skulle vara socialt delaktiga samt även delaktiga i sitt lärande. När de undersökt
huruvida dessa kriterier uppfylldes ansåg de att de kunde uppfatta klassrummet som ett gott
exempel på ett inkluderande klassrum. Lindqvist och Nilholm (2014) beskriver ett ytterligare
exempel på hur forskare kan studera ett gott exempel. De ville undersöka rektorer som arbetade
effektivt med inkludering. De hade tidigare använt enkäter för att undersöka rektorers synsätt om
barn i behov av särskilt stöd och genom enkätsvaren fått kännedom om några rektorer som
verkade arbeta med inkludering. Detta blev ett kriterium, ett annat blev att skolans
kunskapsresultat skulle vara bättre än man kunde förvänta sig utifrån skolans
upptagningsområde. Det tredje kriteriet var att två chefer på förvaltningsnivå fick i uppgift att
bedöma hela rektorsgruppen i kommunen utifrån hur de ansåg att rektorerna arbetade
inkluderande och effektivt. De rektorer som matchade dessa kriterier intervjuades sedan.
Intervjun blev ett ytterligare kriterium.
Vid urvalet av elevhälsoteamet som jag skulle undersöka bestämde jag mig för följande kriterier:
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•

Elevhälsoteamet skulle uppge att de arbetade främst hälsofrämjande och förebyggande.

•

Elevhälsoteamet skulle kunna beskriva olika faktorer som påverkade att det förändrade
arbetssättet påbörjades samt faktorer som uppehöll att det fortgick

•

Elevernas höga måluppfyllelse hade hållit i sig över tid

Pilotundersökning
Jag valde att först göra en pilotundersökning av elevhälsoteamet för att se om mina urvalskriterier
stämde, vilket det visade sig att de gjorde. Både rektor och elevhälsoteamets professioner uppgav
att de arbetade hälsofrämjande och förebyggande. Rektorn påstod att elevhälsoteamet sätt att
arbeta utgjorde en viktig faktor till skolans utveckling och elevernas höga måluppfyllelse. I mitt
första samtal med rektor beskrev han ett utvecklingsarbete som hade pågått under många år där
han menade att elevhälsans sätt att organisera sig ökade elevernas möjlighet att nå
kunskapskraven. År 2004 hade 85 % av skolans elever behörighet till gymnasiet.
Förändringsarbetet startade vid denna tidpunkt. Brytpunkten visade sig vara 2007 då 92 % av
eleverna var behöriga till gymnasiet och sedan 2010- 2017 har 100 % av eleverna varit behöriga
till gymnasiet. Eftersom jag var intresserad av att undersöka ett gott exempel på hälsofrämjande
och förebyggande elevhälsoteamsarbete blev jag intresserad av att ta reda mer på hur skolans
elevhälsoteam arbetade. Jag hade tagit del av både forskning, nationella granskningar och
rapporter vars resultat pekade på de utmaningar det verkade vara för elevhälsoteam att nå sitt
uppdrag. Därför kontaktade jag rektorn som var ansvarig för elevhälsans arbete som tillsammans
med sin rektorskollega och övrig personal öppnade dörren till skolan och elevhälsoteamets
arbete. Jag fick samtycke till att göra en pilotstudie för att undersöka om de kriterier jag hade satt
upp för urvalet stämde. Under tre heldagar gjorde jag observationer, två fokusgruppsintervju av
elevhälsoteamet, intervjuade fem elever samt djupintervjuade de två rektorerna på skolan för att
få kunskap om de kriterier jag hade satt upp verkade stämma innan jag tog beslutet om att
undersöka skolan. Samtliga professioner i elevhälsan samt de två rektorerna uppgav att de främst
arbetade främjande och förebyggande. De båda rektorerna kunde beskriva en brytpunkt historiskt
då de tillsammans med elevhälsoteamet förändrade sitt arbetssätt. De elever jag intervjuade
uppgav att de olika professionerna i elevhälsoteamet var välkända och att de visste till vem de
skulle gå med beroende på vilket behov de hade av stöd. Elever uppgav även att de trivdes på
skolan och att rektor tillsammans med de olika professionerna i elevhälsan var mycket närvarande
och synliga på skolan. Samtidigt utgör pilotstudien en risk att jag på förhand tror mig veta vilka
svar jag ska få i denna undersökning. Att bevara en klar objektiv forskarblick under hela studien
har varit av största värde och detta har min handledare stöttat mig med genom att med kritiska
frågor fått mig att ständigt reflektera både innan jag startade samla in empirin, under pågående
insamling samt under analys och bearbetning. Med bias menas en skevhet i en undersökning, att
forskaren ställer ledande frågor som man vill ha svar på och på så sätt styra resultaten i en
undersökning. Att subjektivt uppfatta det man vill se i observationer och på förhand tro sig ha
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en uppfattning om att elevhälsoteamet arbetar förebyggande och hälsofrämjande utan att
samtidigt kritiskt undersöka om så är fallet var ingen enkel uppgift att genomföra (Merriam 1994,
Kvale 1997, Fangen 2005).

Fallstudie
Jag har valt att göra en fallstudie eftersom det är en vedertagen metod att studera en praktik och i
mitt fall ville jag studera ett elevhälsoteam på en skola. Merriam (1994) menar att fallstudier är en
metod som forskare kan använda för att få djupgående insikter om en viss situation och hur
personerna som är involverade i situationen tolkar denna. En fallstudie är deskriptiv till sin
karaktär vilket innebär att den företeelse som studeras beskrivs detaljerat och ingående. Merriam
(1994) anser att deskriptiv forskning kan användas när forskaren har som mål att studera
komplexa företeelser och skeenden där många faktorer spelar in och när det saknas förutsägelser
som baseras på orsak och verkan-samband. Även processen och kontexten är viktig och
forskaren har inte enbart fokus på generaliserbara eller reproducerbara resultat eller specifika
variabler som vid kvantitativa studier. Merriam menar vidare att inom pedagogiska situationer är
det inte realistiskt att tro att man som forskare har kontroll över alla faktorer som påverkat
skeenden i situationer. Forskarens syfte är snarare att upptäcka än att kunna bevisa hur saker och
ting påverkar varandra. Som forskare kommer man in redan efter att något har inträffat och är
intresserad av vilka faktorer som ligger bakom en synlig effekt. Merriam (1994) betonar att detta
låter sig inte göras enkelt då det sällan är enstaka faktorer som ligger bakom en förändring och
det är svårt att få fatt i vad som orsakat vad. En fallstudie behöver inte nödvändigtvis omfatta
olika metoder för att samla in material men i mitt fall använde jag triangulering för att kunna
använda många olika typer av empiriskt material såsom intervjuer, observationer och enkäter. På
så sätt kunde jag använda både kvalitativa och kvantitativa metoder i min fallstudie. Att
triangulera en undersökning på detta sätt innebär att man ser problemet från olika synvinklar och
hämtar information från olika källor innebär att man vilket ökar både validiteten och reliabiliteten
av resultaten (Merriam 1994, Kvale 1997, Fangen 2005, Aspers 2011, Hjerm m.fl. 2014). Merriam
(1994) menar vidare att en fallstudie även är partikularistisk till sin natur vilket innebär att man
studerar ett avgränsat system, en händelse, företeelse eller en situation mer på djupet, som i mitt
fall ett elevhälsoteams arbete på en skola. Uppmärksamheten riktas mot det sätt en grupp av
människor och hur dessa hanterar olika problem i sin verksamhet. Detta gör att fallstudien som
metod är särskilt lämpad för att studera praktiska problem i vardagen. Man kan studera en
specifik företeelse eller händelse för att man tycker den är intressant och viktigt. Detta stämmer
in i mitt fall eftersom jag var intresserad av att undersöka i vilken grad elevhälsoteamet arbetade
hälsofrämjande och förebyggande samt vilka faktorer som i så fall påverkat att elevhälsoteamet
utvecklat detta arbetssätt och vilka faktorer som upprätthåller det. Jag hade tidigare i min
pilotundersökning fått indikatorer på att elevhälsoteamet förändrat sitt arbetssätt och att det
fanns en historisk brytpunkt då detta skett. Merriam (1994) beskriver att en fallstudie även är
heuristisk till sin natur vilket innebär att den kan skapa både nya innebörder och kunskaper i ett
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ämne men även bekräfta läsarens erfarenheter av det man redan trodde sig veta, vilket är min
förhoppning att denna föreliggande undersökning ska erbjuda.

Deltagare och miljöer
Beskrivning av skolan där fallstudien genomfördes
Skolan är en F-9 skola med 600 elever, varav 117 har valt skolan som ett aktivt skolval. När jag
gjorde min pilotstudie 2015 bestod skolan av 450 elever, vilket utgör en ökning på 150 elever på
två år. Rektor uppger att det aktiva skolvalet, inflyttning till orten samt mängden nyanlända elever
i samband med flyktingströmmen 2015 är anledning till ökningen. Skolan är belägen i en
kommun med cirka 25 000 invånare. På skolan är alla 63 tillsvidareanställda lärare behöriga. 17
lärare har arbetat mer än 10 år och 7 lärare mer än 20 år på skolan. Vid mitt första besök på
skolan fick jag information om att rektorn med ansvar för elevhälsoarbetet hade slutat samma
dag. Anledningen till att rektorn hastigt hade slutat var inte relaterat till hans arbete. Jag beslöt
dock i samråd med min handledare och den andra rektorn, som benämns som ”rektor 2” i
uppsatsen, att genomföra studien. Jag hade genomfört en pilotstudie av elevhälsoteamet två år
tidigare samt fått samtycke av båda rektorerna och elevhälsoteamet att genomföra
undersökningen. Att starta om från början och söka efter ett elevhälsoteam som skulle ge
samtycke till en liknande undersökning bedömde jag hade varit både tidsödande och svårt. Jag
kunde även genomföra en telefonintervju med den rektor som slutat för att ställa mina
forskningsfrågor efter att all övrig empiri var insamlad. Den oväntade situationen att rektorn
slutade när jag skulle påbörja min undersökning var inget jag hade önskat hamna i. När den väl
uppstod kan jag i efterhand se att det var intressant att undersöka hur elevhälsoteamet arbetade
när denne rektor inte längre deltog i elevhälsoarbetet.

Studiens deltagare
Elevhälsoteamets olika professioner presenteras i samband med presentationen av intervju som
metod nedan. Även de två rektorerna, psykologen, eleverna i fokusgrupperna, samt lärarna som
deltog i enkätundersökningen, presenteras i respektive avsnitt om datainsamlingsmetod.
Elevhälsoteamets olika konstellationer vid teammöten presenteras på bilaga 10.

Deltagande observationer av elevhälsoteamet
Tillträde till fältet
Aspers (2011) skriver att det kan vara svårt att få tillträde till fältet. Jag kontaktade därför en
rektor som uppgav att han värderade elevhälsoteamsarbetet på sin skola som förebyggande och
hälsofrämjande och välkomnade mig att komma till skolan för att göra en pilotstudie redan två år
innan jag skulle skriva uppsatsen. Aspers (2011) använder ordet gatekeeper för den person som
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öppnar grinden för forskaren medan Fangen (2005) använder begreppet portvakt för den person
som vaktar porten till det fält som forskaren önskar tillträde till. Efter att jag genomfört
pilotstudien gav mig rektor pånytt tillträde till fältet genom att i samtycke med sin rektorskollega,
elevhälsoteamet och lärarna öppna skolan för mig och låta mig genomföra denna undersökning. I
huvudsak har jag använt mig av deltagande observationer och här kommer jag att beskriva denna
metod och hur jag gått tillväga. Aspers (2011) beskriver deltagande observationer och intervjuer
som etnografiska metoder och dessa metoder innebär att forskaren interagerar med det fält som
ska studeras. Detta utgör ett dilemma eftersom forskaren inte helt och fullt kan hålla fast vid sin
forskarroll om observationerna och intervjuerna ska bli framgångsrika. Att vara medveten om
detta är viktigt och i mitt fall har jag hämtat strategier från metodböcker, både reflekterat själv
och tillsammans med min handledare om hur jag skulle kunna behålla en så klar forskarblick som
möjligt under studiens gång.

Förförståelse
Jag har tidigare själv arbetat i ett elevhälsoteam under åtta år, vilket innebär att jag har mycket
kunskap om både elevhälsoteams uppdrag och vad det kan innebära att arbeta i ett sådant.
Dessutom är jag kursledare i en nätbaserad kurs om att höja skolans elevhälsoteamkompetens
som Specialpedagogiska skolmyndigheten anordnar. Att ha mycket kunskap om det man ämnar
undersöka kan vara både en fördel och en nackdel. Det finns en risk att om man som forskare
har förförståelse för det fält man ska observera, så ser man endast det man vill se. En annan risk
är att man blir ett med fältet, att go-native, och därmed förlorar sin analytiska distans till fältet
(Merriam 1994, Kvale 1997, Fangen 2005, Aspers 2011). Merriam (1994) menar att genomföra
fallstudier ställer krav på medvetenhet hos forskaren om eventuella felkällor i undersökningen
och pekar på att dessa kan handla om att forskaren har en viss förförståelse om fältet. Aspers
(2011) menar dock att en forskare aldrig kan observera något utan att ha en förförståelse och att
det är en förutsättning att forskaren vet något om det fält som ska undersökas. Gilje och Grimen
(2007) ger följande exempel för att visa på hur det är omöjligt att observera något helt objektivt.
Karl Popper, som var en av de främsta vetenskapsfilosoferna i vår tid, undervisade vid ett
universitet i Wien. Han ville medvetandegöra sina studenter om att det är omöjligt att objektivt
observera något fenomen. För att visa detta gav han gav studenterna ett tomt papper med
uppmaningen att skriva ner det de observerade. Detta visade sig vara en omöjlig uppgift för dem
eftersom ingen kunde observera något utan att ha en förförståelse om vad det var som skulle
observeras. En observation är därför alltid selektiv eftersom den som observerar på förhand har
bestämt vad den vill observera (Aspers 2011).

Icke-deltagande observatör
Fangen (2005) anser att av alla metoder för datainsamling man kan välja är deltagande
observation den minst påträngande. För mig handlade det om att skapa förtroende med rektorer
och de övriga aktörer som jag önskade observera och intervjua. I mitt fall försökte jag följa de råd
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Kvale (1997) ger och medvetet skapa ett trevligt och öppet klimat genom att småprata och vara
intresserad av aktörernas vardagsaktiviteter. Fangen (2005) beskriver vidare olika roller man kan
ta som deltagande observatör och jag valde att ta rollen som icke-deltagande observatör vilket
innebar att jag satt med under elevhälsoteamets möten utan att interagera med personerna i
rummet och utan att säga någonting. Vid mitt första besök, då jag endast skulle informera om
studien och få skriftliga samtycken samt sätta tider med elevhälsoteamet, satt jag med vid deras
samtalsbord, vilket gjorde att jag insåg hur svårt det skulle vara för mig att sitta med vid samma
bord som icke-deltagande observatör. Jag insåg att min förförståelse skulle utgöra ett problem för
mig om jag skulle sitta med vid bordet under temamöten. Min strategi blev att sitta i en fåtölj
snett bakom bordet vilket innebar att jag inte hade ögonkontakt med varken elevhälsoteamets
professioner eller de lärare som kom in under mötena. Genom denna placering kunde jag sitta i
skymundan och observera och föra fältanteckningar under tiden. Fangen (2005) menar att
fältanteckningar bör innehålla information om vad som sker, när det sker, var det sker, med vem
det sker, hur det sker och varför det sker och det var detta jag försökte anteckna. Aspers (2011)
påstår att videoinspelningar är att bra att använda när man gör observationer men Fangen (2005)
håller inte med om detta utan anser att en videokamera kan hämma deltagarna och att endast
ljudinspelningar är att föredra. Jag valde därför att endast göra ljudinspelning och använde en
mikrofon med bra ljudupptagningsförmåga. För mig var det viktigt med valet av den tekniska
apparaturen eftersom jag skulle fånga många människors samtal och att använda mobilen skulle
inte ge tillräckligt god kvalité. Fangen (2005) beskriver att deltagarna brukar glömma mikrofonen
förvånande snabbt, vilket jag erfor. Redan efter första observationen verkade de glömt bort att
jag satt med i rummet. Fangen (2005) och Aspers (2011) menar att ha alla observationer i ljudfiler
med god kvalité i en dator samt fältanteckningar som så fort som möjligt transkriberas i
systematiska kategorier, så kallade memos, är ett bra sätt att hantera data vid observationer. De
menar vidare att detta ger en möjlighet för en forskare att gå tillbaka och fråga om denne
uppfattat saker och ting på rätt sätt eller få ett klargörande av något den inte förstod i
sammanhanget. Denna möjlighet använde jag mig av vid flera tillfällen. Aspers (2011) anser att
som forskare observerar du aldrig så mycket som under det första observationstillfället vilket jag
instämmer med. Förutom de strukturerade observationerna använde jag mig av spontana samtal
och observationer vid luncher, raster och vid mina besök i cafeterian och i de små
undervisningsgrupperna vilket kompletterade observationerna (Kvale 1997). Jag förde då
fältanteckningar men använde inte ljudupptagning och min roll var mer lik en vad Fangen (2005)
beskriver som deltagande observatör. Jag var mycket noga med att inte gå in i rollen som
personal utan höll mig lite i bakgrunden när personalen interagerade med elever eller varandra.
Att man som deltagande observatör påverkar de personer och situationer man observerar är
ofrånkomligt men det gäller att försöka sträva efter att behålla en kritisk blick i allt man ser och
gör (Fangen 2005, Aspers 2011). Som stöd i observationerna använde jag mallar se: bilagor 4,9.
Forskare menar att man bör observera tills man ser en mättnad, vilket innebär att nya mönster
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och skeenden inte uppstår i observationerna, det vill säga man erfar inget nytt utan ser liknande
mönster och skeenden i de situationer man observerar (Merriam 1994, Kvale 1997, Fangen 2005,
Aspers 2011, Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014). I mitt fall var det alltid olika konstellationer i
elevhälsoteamsmöten med lärare (se bilaga 10), vilket gjorde att jag valde att observera dessa
möten vid 13 tillfällen, och då kunde konstatera ett jag uppnått en mättnad eftersom liknande
mönster och situationer upprepades och inga nya fenomen observerades. Jag observerade endast
tre reflekterande elevhälsoteamsmöten utan lärare eftersom jag redan då upplevde en mättnad,
vilket kan ha berott på att det var samma konstellationer vid varje sådant möte.

Intervjuer
Kvale (1997) menar att ordet intervju härstammar från det franska ordet entrevue och det
engelska ordet interview och betyder ”mellan två seende eller synpunkter”. Han anser att det i en
intervju mellan två människor som samtalar om ett gemensamt intresse uppstår ett samspel.
Intervjun skiljer sig dock ifrån ett vanligt samtal eftersom det finns en metodologisk medvetenhet
och kritiskt fokus om innehållet i samtalet. Kvale (1997) och Fangen (2005) beskriver att
intervjuer ofta används i fallstudier med syfte att försöka förstå vilka erfarenheter och
uppfattningar de intervjuade har, hur de beskriver sin föreställningsvärld och upplevda verklighet.
Kvale (1997) menar att i undersökningar där forskaren använder deltagande observationer utgör
även informella intervjuer viktiga informationskällor. I min undersökning upptäckte jag att så var
fallet. Vid flera tillfällen då spontana intervjutillfällen uppstod fick jag snabbt sätta mig ner direkt
efteråt för att anteckna den information jag hade fått. Jag hade på förhand bestämt mig för
huvudfrågorna i intervjuerna utifrån de övergripande forskningsfrågor jag har i min
undersökning. Utifrån de svar jag fick valde jag att gå vidare i intervjuguiden eller att ställa en
ytterligare fråga om det som uttalats. Detta menar Fangen (2005) är att föredra jämfört med ett
förutbestämt frågebatteri som låser fast intervjuaren så att denne kan missa viktig information.
Fangen (2005) menar också att intervjufrågor bör vara kortfattade och lätta att förstå samt inte
innehålla två frågor i en och samma mening. Att låta svar på frågor ge upphov till nya frågor kan
liknas vid en semistrukturerad intervjuteknik (Kvale 1997, Aspers 2011). Intervjufrågorna i de
olika intervjuerna återfinns i följande bilagor; 5,6,7.

Elevhälsoteamets perspektiv - fokusgruppsintervju med teamet
Wibeck (2000) menar att fokusgruppsintervju är en form av gruppintervju där man tonar ner
styrandet av intervjuarens roll. Denna intervjuform öppnar för ett samtal mellan deltagarna
istället för att som vid en gruppintervju eller enskild intervju då intervjuaren ställer alla frågor och
gruppen endast förväntas svara på dessa. Både Aspers (2011) och Wibeck (2000) menar att man i
en fokusgruppsintervju på så sätt fångar upp gruppinteraktionen samt gruppdynamiken på ett
tydligare sätt än vid en vanlig gruppintervju. Som forskare kan man även få mycket information
på kort tid. Det kan dock finnas en risk att gruppmedlemmarna inte vågar säga vad de tycker och
tänker på grund av grupptryck eller artighet men detta kan motverkas genom att intervjuaren
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skapar en öppen och avslappnad atmosfär. Detta kan ske genom att förbereda deltagarna på vad
som ska ske, bjuda på någon förtäring samt starta med några öppningsfrågor som är mer
allmänna till sin karaktär (Wibeck 2000, Aspers 2011). Aspers (2011) menar att om tre eller fler
deltar i en intervju ökar sanningshalten på vad de säger. Lokese (2017) skriver att tre till tio
personer är lagom antal deltagare i en fokusgruppsintervju och menar att fokusgruppsintervju är
att föredra när man vill ha en grupps gemensamma uppfattningar om saker och ting. Han menar
vidare att det kan vara svårt att få tillfälle till att samla en grupp till en gemensam
fokusgruppsintervju. En risk kan vara att en del personer i gruppen kan bli dominanta och
använde mest talutrymme medan andra inte känner sig bekväma att uttrycka sig i en grupp.
Forskaren får på så sätt inte veta orsaken till varför några är mer tysta i gruppen och intervjun gör
då inte rättvisa åt de uppfattningar forskaren vill undersöka. Guvå och Hylander (2017) använde
fokusgruppsintervjuer i ett forskningsprojekt om elevhälsoteam. De ansåg att fördelarna med att
genomföra fokusgruppsintervjuer var att diskussionerna blev livliga, autentiska och att deltagarna
oftare kom ihåg att berätta saker tillsammans som de skulle ha glömt att göra i en enskild intervju.
Eftersom jag hade liknande erfarenheter av att använda fokusgruppsintervjuer, både i arbetslag
när jag skrev min C-uppsats samt i elevgrupper då jag läste en kurs om barnrättsperspektivet,
beslöt jag mig för att använda även denna intervjumetod i min undersökning.
Fokusgruppsintervjun skedde efter att jag deltagit i tio elevhälsoteamsmöten och två
reflektionsmöten vilket gjorde att jag upplevde att jag skapat en god relation med deltagarna och
jag uppfattade att de utan förbehåll kunde uttrycka olika åsikter till mig. Följande professioner
deltog; kurator, skolsköterska, fritidsledare, studie- och yrkesvägledare, tre speciallärare (en från
varje stadie), specialpedagog år 6-9, beteendevetare från den särskilda undervisningsgruppen samt
en specialpedagog som denna termin är dels specialpedagog men även vikarierar för rektor som
slutat. De två psykologerna och specialpedagogen i den särskilda undervisningsgruppen hade
förhinder och deltog inte. Fokusgruppsintervjun skedde under ett planerat reflektionsteammöte
och var inspirerad av den intervjuguide som Wibeck (2000) föreslår. Den består av;
öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutningsfrågor. För att
undvika att min roll som moderator skulle innebära att deltagarna enbart vände sig till mig för att
svara mig på de frågor jag ställde, istället för att reflektera med varandra om dessa, placerade jag
mig själv snett på kortsidan av bordet samt förde anteckningar under tiden. Wibeck (2000) anser
att det är en fördel att genomföra fokusgruppsintervjun i ett för deltagarna välkänt, avskalat och
mindre rum, vilket jag tog fasta på. För att skapa en avspänd miljö bjöd jag på en enkel förtäring
och småpratade innan intervjun började med öppningsfrågor som innebär att jag presenterade
mig och mitt syfte med intervjun. Sedan fick alla presentera sig med namn, profession, antal i
yrket och antal år de arbetat på skolan. Syftet med presentationen var även att alla skulle ha
kommit till tals redan från början i samtalet samt att jag skulle kunna koppla ihop deras röster
och namn i ljudinspelningen. Deltagarna samtalade intensivt med varandra och vid två tillfällen
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fick jag varsamt avbryta för att gå tillbaka till ställd fråga eller över till nästa fråga. Samtalet flöt på
och det hände även att de själva kom in på en fråga som jag ville ha svar på men inte hade hunnit
ställa ännu. När så skedde lät jag dem samtala vidare utan att avbryta eftersom jag fick svar på
frågan utan att själv ställa den. Fokusgruppsintervjun pågick cirka en och en halv timma.

Psykologens perspektiv – intervju med en psykolog
De två psykologerna som arbetade i elevhälsoteamet var anställda centralt och arbetade på många
skolor. Dessa deltog därför endast en gång i månaden i elevhälsoteamet. Eftersom ingen av dem
hade möjlighet att delta i fokusgruppsintervjun valde jag att veckan efter jag genomfört
fokusgruppsintervjun med elevhälsoteamet ställa frågorna även till en av psykologerna. Intervjun
skedde efter ett elevhälsoteamsmöte. Anledningen var att jag hade en önskan att få med
psykologens perspektiv på mina forskningsfrågor Intervjun pågick under cirka 45 minuter.

Rektorernas perspektiv – intervju med två rektorer
I fokusgruppsintervjun med elevhälsoteamet framkom det att viktiga faktorer som påverkat att
deras arbetssätt uppstått och upprätthålls hade att göra med de båda rektorernas visioner och
ledarskap. Därför ansåg jag att det var av värde att intervjua de båda rektorerna som arbetat på
skolan som lärare sedan 1997 respektive 1998 och varit rektorer sedan 2004 då utvecklingsarbetet
inom elevhälsoteamet började. Den ena rektorn slutade nyligen sin tjänst på skolan medan den
andra rektorn (benämns i denna undersökning som ”rektor 2 ”) arbetade kvar. Jag fick möjlighet
att genomföra rektorsintervjun på rektorsexpeditionen med ”rektor 2” närvarande medan den
rektor som slutat fanns med på högtalartelefon. Intervjun pågick en dryg timma.

Elevernas perspektiv - fokusgruppsintervju med sex elever
Alm och Nilholm (2009) och Persson och Persson (2016) menar att elevernas röst sällan blir
hörd i forskningssammanhang. Einarsson (2011) anser att så är fallet även när det gäller inom
forskning om elevhälsa. Dessa utsagor samt mitt eget intresse för barns perspektiv gjorde att jag
redan från början bestämde att jag ville försöka få med elevernas röst i undersökningen. Jag
diskuterade urvalet av elever flera gånger med min handledare och hur jag än vände och vred på
frågan kunde jag inte bli helt nöjd. Jag var intresserad av elevers erfarenhet av elevhälsoteamets
arbete samt deras upplevelse av trygghet, trivsel och lärande på skolan. Om jag valde elever som
hade varit föremål för åtgärder av elevhälsoteamets professioner skulle jag kunna få kunskap om
vad de ansåg om sina erfarenheter av stöd. Men mina forskningsfrågor handlade om elevhälsans
förebyggande och främjande arbetssätt och för att operalisera dessa frågor skulle jag behöva fråga
många elever för att få veta något om detta, helst alla elever på skolan. Jag valde slutligen att via
specialpedagogen i år 6-9 få information om hur många elever i år 9 som hade åtgärdsprogram.
Det var sammanlagt 12 elever, fyra pojkar och åtta flickor. Slumpmässigt valdes tre flickor och tre
pojkar i år 9 med åtgärdsprogram ut. Dessa elever gick i olika klasser men samtliga i år 9 på
skolan. Två av flickorna gick i särskild undervisningsgrupp men tillhörde också en ordinarie klass.
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En av de utvalda pojkarnas vårdnadshavare gav inte samtycke till intervju och därför valdes
slumpvis en annan pojke ur år 9 med åtgärdsprogram ut. När jag träffade två av flickorna i den
särskilda undervisningsgruppen för att få samtycke kom en annan flicka in i rummet och verkade
mycket intresserad av vårt samtal, vilket resulterade i att även hon fick frågan om att delta och
tackade ja. Jag ansåg då att hade jag tillräckligt många elever, fyra flickor och tre pojkar, för att det
skulle bli en grupp, även om någon av eleverna skulle få förhinder att komma till intervjutillfället.
Jag fick samtycke av samtliga elever och deras vårdnadshavare att genomföra en
fokusgruppintervju. Dagen då fokusgruppsintervjun skulle ske med eleverna var en flicka sjuk
vilket medförde att intervjun genomfördes med tre flickor och tre pojkar. Jag bjöd på en enkel
förtäring och intervjun pågick en dryg timma.

Pedagogernas perspektiv - enkäter från 45 pedagoger
Mina forskningsfrågor kunde operaliseras i kvalitativa metoder som intervjuer och deltagande
observationer (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014). Men eftersom jag också var intresserad av hur
pedagogerna på skolan upplevde samarbetet med elevhälsoteamet och på vilket sätt
elevhälsoteamets arbetade förebyggande och främjande beslöt jag mig för att även använda
enkäter. Valet av enkäter berodde på att pedagogerna var så många som 63 till antalet och jag var
intresserad av att få reda på vad alla dessa ansåg. Enkät är en kvantitativ metod som med fördel
kan användas då en forskare vill samla in uppfattningar av många människor (Merriam 1994,
Kvale 1997, Fangen 2005, Aspers 2011, Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, Trost & Hultåker
2016). Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) anser att vid intervjuer påverkar intervjuaren
respondenterna mer än vid enkätinsamling även om det finns en risk om man vid utdelning av
enkäter gör på olika sätt i olika grupper, vilket de menar kan påverka resultaten. De lyfter även
fram fördelen med enkätfrågor då det innebär att respondenterna får exakt samma frågor att
svara på. Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) och Trost och Hultåker (2016) menar att det är av
största vikt att noga fundera över vilka frågor som ska skickas ut i enkäten så att de verkligen
mäter det man ämnar mäta och att undersökningen kan valideras. Jag valde korta, fokuserade
frågor och min förhoppning var att inte trötta ut respondenterna utan få hög svarsfrekvens.
Sedan reflekterade jag länge på hur jag skulle dela ut enkäterna Jag hade tre olika valmöjligheter.
Min önskan var att träffa alla pedagoger samtidigt och dela ut enkäten för att få hög
svarsfrekvens. Jag fick tillträde till en studiedag då alla pedagoger skulle vara på plats, men veckan
innan studiedagen fick jag kännedom om att flera pedagoger taget kompledigt eller hade elever
för extra undervisning denna dag. Min andra möjlighet var att låta arbetslagsledarna dela ut
enkäterna i respektive arbetslagsmöte utan min medverkan. Min tredje möjlighet var att göra
enkäten webbaserad i ett mail till samtliga pedagoger. Att låta arbetslagsledarna dela ut enkäten
skulle innebära att jag inte hade kontroll på hur instruktionerna skulle gå till. Dessutom skulle
endast lärarna i ett arbetslag besvara enkäten vid varje tillfälle. Båda dessa scenarion kunde
minska reliabiliteten av resultaten eftersom pedagogerna inte fick likvärdiga instruktioner eller
kanske inte vågade vara helt ärliga när de tillsammans med ett fåtal kollegor skulle besvara
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enkäten. Slutligen bestämde jag mig för att maila ut webbenkäter eftersom alla då fick samma
instruktion och på samma sätt vilket ökar reliabiliteten. De skulle också kunna svara på enkäten
när de själva ansåg att de hade tid. Enkäten skulle vara tillgänglig i ett mail under tre veckor.
Möjligheten att skicka ut påminnelser via mail skulle kunna öka svarsfrekvensen (Hjerm,
Lindgren & Nilsson 2014, Trost & Hultåker 2016). Det visade sig sedan att uppgiften att ta hand
om resultaten i ett dataprogram var så mycket enklare jämfört med om jag hade suttit med
pappersenkäter och varit tvingad att göra egna mallar för att kunna analysera dem. Trost och
Hultåker (2016) beskriver hanteringen av pappersenkäters svar som ett mödosamt arbete. För att
minska risken för att frågorna skulle missförstås, om pedagogerna kanske hade olika uppfattning
om vad som är hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete, inledde jag enkäten med att
beskriva vad jag menade med dessa begrepp. I mitt val av svarsalternativ valde jag fyra olika
svarsmöjligheter. Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) menar att reliabiliteten ökar med få, fasta
svarsalternativ. Jag funderade över om jag skulle ha ett ytterligare: ”vet ej”-alternativ. Hjerm,
Lindgren och Nilsson (2014) menar att ett ”vet ej”-alternativ kan vara bra om det finns
respondenter som inte förväntas ha en åsikt. Eftersom denna enkät förväntades ha respondenter
som hade någon slags uppfattning om svaret valde jag bort ”vet ej” alternativet. Jag valde även att
prova att använda fyra svarsalternativ som speglar varandra; instämmer helt, instämmer ganska mycket,
instämmer något och instämmer inte alls. Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) menar att om
svarsalternativen varierar för mycket kan detta förvirra respondenterna. Om det första
svarsalternativet uppfattas som det rätta kan det vara en fördel att ställa om frågorna på annat sätt
för att se om den som svarat svarar likadant i sin uppfattning på annan frågeställning med samma
innebörd, vilket jag tog fasta på. Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) anser att det kan vara en
bra strategi att först testa enkäten på några testpersoner innan man skickar iväg den. Detta tog jag
fasta på och bad först min handledare att ge synpunkter på den, vilket han gjorde. Jag reviderade
den och testade den sedan på en kollega. Nästa steg var att ta reda på alla pedagogers
mailadresser vilket jag gjorde via skolans administratör. Jag valde att endast skicka enkäten till
tillsvidareanställda fritidspedagoger, förskollärare och lärare på skolan, vilket visade sig vara 63
personer. För att uppnå högsta möjliga svarsfrekvens på enkäterna hade jag frågat rektorn om
vilka tre veckor under höstterminen som enkäten borde finnas tillgänglig för pedagogerna. Rektor
ansåg att en lämplig period för pedagogerna att svara på enkäten kunde vara efter att de skrivit
omdömen i mitten av november och före slutet av terminen, vilket visade sig vara veckorna 4648. Av de 63 utsända enkäterna svarade 45 stycken, vilket utgör 73 procent svarsfrekvens. Mailet
till pedagogerna presenteras på bilaga 3 och enkätfrågorna presenteras i bilaga 8.

Transkribering av intervjuer och observationer
De flesta metodböcker rekommenderar att man transkriberar intervjuer och observationer
snarast möjligt och inte väntar tills alla är genomförda. Detta för att man fortfarande minns
många detaljer (Merriam 1994, Kvale 1997, Fangen 2005, Aspers 2011, Hjerm, Lindgren &
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Nilsson 2014). Jag tog fasta på rådet och i mitt fall transkriberade jag empirin från samtliga
intervjuer och observationer från ljudfiler på min dator samt skrev ut dem samma dag eller dagen
efter genomförandet. Arbetskopior av ljudfilerna och transkriptionerna sparades på datorn så att
jag kunde återgå till dessa flera gånger. Aspers (2011) menar vidare att det är viktigt att forskaren
parallellt skriver memos, det vill säga antecknar egna reflektioner under intervjun och
observationen samt direkt efter avlutad intervju skriver ner sina egna intryck av intervjun och
observationen. Även dessa råd tog jag fasta på och jag använde två observationsmallar som stöd
när jag antecknade (bilagor; 4, 9). Inspiration för utformningen av dessa hämtade jag ur Merriam
som menar att man kan inte observera allt utan fokuserar på det som tillhör studiens syfte och
frågor (1994 s. 104) vilket Aspers håller med om och även hans frågor har jag inspirerats av i
mina observationsmallar (2011 s. 126). Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) anser att det sällan är
nödvändigt att skriva ner ordagrant vad som uttrycks i allt material och Wibeck (2000) beskriver
tre olika nivåer som kan användas vid transkribering av intervjuer. Jag använde nivå III vilken
kortfattat innebär att jag inte skrev ner helt ordagrant utan återgav sammanhanget av det som
sades i ljudinspelningen. Jag skrev dock ner många citat ordagrant. Wibeck (2000) menar vidare
att intervjuaren bör ta hänsyn till tre faktorer när det gäller utsagor i fokusgruppsmaterial;
omfattning, frekvens och intensitet, vilket jag valde att göra inte bara i transkriberingen av
fokusgruppsintervjuerna utan i transkriberingen av ljudinspelningarna av intervjuer och de
deltagande observationerna. Omfattningen är hur ofta ett påstående återkommer, frekvens är hur
många gånger en person upprepar ett påstående och intensitet är hur ihärdigt en person framför
sitt påstående och hur intensivt övriga deltagare håller med om det sagda påståendet. Dessa tre
faktorer tog jag i beaktande när jag transkriberade mitt material. När jag transkriberat materialet
återgick jag till att lyssna igenom ljudfilerna igen för att fördjupa mig ytterligare i materialet, något
som Wibeck (2000) rekommenderar att man gör.

Analysmetod
Merriam (1994), Kvale (1997), Fangen (2005) och Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) menar att
analysen börjar direkt när man börjar samla in data och sedan sker parallellt under hela
insamlingen av empirin. Detta gjorde mig medveten om att vara ytterst noggrann om hur jag dels
samlade in, transkriberade och kategoriserade materialet. Aspers (2011) går ett steg längre och
menar att analysen börjar redan i förstudien och att analysen bör ske parallellt steg för steg. Han
anser även att materialet, som kan bestå av hundratals eller tusentals sidor, inte kan analyseras
som en helhet. Kodning hjälper till att sortera materialet och möjliggör analysen. Han anser
vidare att kodning inte är någon mystisk akt men menar att hur analys av empiriskt material går
till ofta är höjt i dunkel. Aspers (2011) pekar på bristen av att det inte alltid är tydligt hur analysen
gått till när man läser en färdig studie och menar att metodböcker som finns som stöd inte är
eniga om hur analysen bör gå till. En risk är att analysen därför inte blir transparant, det vill säga
det framgår inte hur den har gått till. En annan risk är ett för stort material som gör att forskaren
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inte har tillräckligt med tid för analysen. Kvale (1997) varnar för att ha för mycket insamlat
material och använder metaforen ”tusen sidors frågan” och med det menar han att det finns en
risk när en forskare samlar in för mycket material och står inför 1000 sidor av transkriberade
intervjuer. Han menar vidare att när den frågan ställs är det redan försent att kunna hantera den.
Denna metafor gjorde att jag under hela min insamling av empirin och transkribering av både
intervjuer och av de deltagande observationerna hade i åtanke att inte hamna i denna fälla
eftersom jag på förhand visste att mitt material skulle bli mycket omfattande. Aspers (2011) och
Gilje och Grimen (2007) beskriver den hermeneutiska cirkeln eller bättre uttryckt en spiral då
forskaren inte arbetar med tolkningarna i en oändlig cirkel utan i en process under analysfasen.
Redan från början har jag använt mig av mina egna erfarenheter och förståelsehorisonter, vilket
enligt hermeneutiken aldrig går att bortse från utan är ett redskap för att tolka och förstå
materialet. När jag läste det transkriberade och utskrivna materialet hade jag studiens
forskningsfrågor i fokus eftersom andra intressanta områden visade sig i materialet.

Sammanställning och analys av enkätsvaren
Jag fick 73 procent svarsfrekvens på enkäteten vilket innebar att 46 pedagoger av 63 möjliga
svarade på enkäten. En person slutförde inte enkäten. Antalet analyserade enkäter är därför 45
fördelade på följande professioner; grundskollärare (34), förskollärare (1), fritidsledare (4),
barnskötare (1), socionom (1), musikpedagog (1) samt lärarvikarier (3). 12 av de svarande hade
arbetat 0-2 år på skolan, fyra stycken mellan 3-5 år, sex stycken mellan 5-10 år, 17 stycken hade
arbetat mellan 10-20 år och sju stycken mer än 20 år på skolan. 35 stycken var kvinnor och 11 var
män. Eftersom enkäten sändes ut till alla pedagoger på skolan arbetar den som uppgett sig som
socionom till professionen som pedagog. Enligt Trost och Hultåker (2016) kan man räkna med
en svarsfrekvens på mellan 50 -75 procent på enkäter vilket innebär att svarsfrekvensen på
enkäterna kan anses tillräckligt hög för att vara tillförlitlig i denna studie. Tyvärr kan jag inte
diskutera bortfallet eftersom jag valde att hålla enkäten anonym. Jag prioriterade alltså att få en
hög svarsfrekvens framför möjligheten att göra en bortfallsanalys som ändå förmodligen blivit
begränsdad. Både Trost och Hultåker (2016) och Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014)
förespråkar att man använder sig av ett statistikprogram för att kunna analysera enkätsvaren. Jag
använde statistikprogrammet Netigate för att utföra den procenträkning som jag var i behov av
för analysen. Med hjälp av programmet gjordes stapeldiagram som visar frekvenser av antal
svarande och hur högt de skattat de olika svaren mellan 1 och 4 i en lodrät axel. Jag har valt att
presentera alla svar på frågorna 1-6 och 22-37 eftersom de är mest relevanta för studiens
forskningsfrågor. Frågorna i enkäten var sammanförda till olika faktorer kopplat till
forskningsfrågorna där flera frågor mätte samma sak. Detta innebär enligt Trost och Hultåker
(2016) att validiteten av svaren blir högre. Vid analysen av svaren har jag sorterat dem utifrån
forskningsfrågorna och letat mönster där samstämmighet respektive skillnader råder. Samtliga
enkäfrågor finns i bilaga 8.
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Kategorier, koder och teman växer fram
Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) påstår att olika metodböcker ger olika beskrivningar av
begrepp som används i analysarbetet, vilket kan vara mycket förvirrande. De anser att koder,
teman, kategoriseringar, mönster, tendenser och noder kan användas synonymt men även betyda
olika saker. De menar vidare att oavsett vilka begrepp man använder är en kvalitativ analys alltid
iterativ, det innebär att man går igenom materialet flera gånger, vilket kan liknas vid den
hermeneutiska spiralen som jag beskrev tidigare under kapitlet; Analysmetod. Jag har använt mig
av följande begrepp i mitt analysarbete: de upptäckter jag fann intressanta i materialet kallar jag
kategorier, de etiketter/rubriker jag sätter på dessa kategorier kallar jag koder och slutligen kallar jag
de grupperingar som jag skapar mellan dessa koder för teman. Kvale (1997) använder begreppet
meningskategorisering för ett analysarbete där kategorier växer fram ur respondenternas
vardagsspråk, vilket han menar är en av de vanligaste metoderna för intervjuanalys. Eftersom mitt
material var mycket omfattande och jag upplevde det som för komplext att utgå från allt material
samtidigt vid analysen bestämde jag mig för att analysera varje del för sig. De sju olika delarna
presenteras även på detta uppdelade sätt i Resultatkapitlet och är följande: deltagande observation
i elevhälsoteamsmöten med lärare, deltagande observation i elevhälsoteamets reflektionsträffar
utan lärare, fokusgruppsintervju av elevhälsoteamet, intervju av psykolog i elevhälsoteamet,
intervju av de båda rektorerna, fokusgruppsintervju med eleverna samt enkät till samtliga
pedagoger. Jag började med att sortera det utskrivna materialet, ljudinspelningar från
observationer och intervjuer som transkriberats, genom att klippa ut citat samt de iakttagelser jag
gjorde i mitt material som var särskilt intressanta med tanke på mitt syfte och frågeställningar.
Dessa kallade jag för kategorier. För att hålla isär i vilket sammanhang och av vem det hade uttalats
skrev jag namn, datum och sammanhang på dessa kategorier. Jag inspirerades av Aspers (2011)
att använda olika färgpennor för att inte blanda ihop papperslapparna vilket visade sig vara bra då
det blev väldigt många. Om en kategori skulle anses betydande och sparas inför en vidare
sortering i koder berodde på om jag ansåg den vara intressant utifrån studiens syfte och
forskningsfrågor. Allt eftersom jag fann intressanta kategorier kunde jag få syn på
rubriker/etiketter på grupper av kategorier, vilket jag kallar koder. Jag tog stöd av följande frågor
under detta sorteringsarbete; Vad händer i texten? Vad sägs? Vilka beteenden beskrivs? Vilka
åsikter uttrycks? Vad tycks vara underförstått och självklart i texten? Hur påverkar det övriga
sammanhanget i texten hur olika yttranden framstår? (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014 s. 48).
Dessa koder var provisoriska och ändrades flera gånger, särskilt de jag skapade i början av
analysarbetet. Allt eftersom arbetet pågick framträdde en mättnad, vilket innebar att inga nya
koder uppstod utan kategorierna kunde finna sin plats under en redan befäst kod. När en
mättnad uppstår kan man avsluta arbetet även om man självklart aldrig med säkerhet kan veta att
en ny kod skulle kunna uppstå i framtiden (Merriam 1994, Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014). En
del koder hade många kategorier under sig medan en del koder hade enstaka kategorier. En del
kategorier kunde stämma in på flera koder och jag återkom till detta sorteringsarbete flera gånger
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innan jag upplevde att koderna kunde befästas. Under detta arbete kunde jag ibland uppleva att
jag inte förutsättningslöst letade koder som om jag inte hade en aning om vad jag skulle hitta. Det
kunde stundom upplevas som om jag fuskade när jag bestämde de olika koderna. Eftersom jag
hade en nära relation till företeelsen jag studerade genom både pilotstudien, egna erfarenheter om
elevhälsoteam samt kunskap om tidigare forskning samt teorier inom området kunde detta
påverka kodernas utformning. Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) anser dock att detta är helt
naturligt eftersom analysarbetet är ett samspel mellan tidigare forskning inom området, egna
erfarenheter, förförståelse, egen data från pilotstudie samt den insamlade empirin. När jag läst
igenom materialet flera gånger och ansåg att koderna gjorde rättvisa för de kategorier jag samlat
under dem var det dags att ta nästa steg och försöka se vilken relation de olika koderna hade till
varandra, detta skeende i analysen kallade jag tematisering eftersom koderna nu ordnades i teman.
De teman jag hittade var inte endast ett resultat av ett sorteringsarbete utan det gällde att försöka
se betydelsefulla mönster i relation till studiens frågeställningar, tidigare forskning och teoretiska
utgångspunkter. Min ambition var att de teman som framträdde skulle både kunna förklara och
fördjupa förståelsen av det elevhälsoteam och dess förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande
arbete som varit föremål för denna studie. De teman som trädde fram i de olika delanalyserna
återfinns och presenteras under respektive analysdel under kapitlet: Resultat.
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Figur 2. Översikt över relationen mellan de begrepp jag använt; kategori, kod och tema.
(efter Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014 s. 66).
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Member-check - respondenternas läsning av analysen
När jag var klar med transkriberingen och analysen av elevhälsoteamets fokusgruppsintervju
erbjöd jag deltagarna i elevhälsoteamet att läsa igenom den för att se om jag uppfattat deras
utsagor korrekt. Att jag inte lät rektorer, lärare och elever läsa igenom analyser av den empiri de
varit delaktiga i berodde dels på tidsbrist samt att studiens centrala frågeställningar handlade om
elevhälsoteamet. Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) kallar detta member-check och de menar att
låta de personer som intervjuats ge respons på analysen är ett sätt att se om den är väl
genomförd. Samtliga uppgav att de kände igen beskrivningarna vilket gjorde att jag behöll de
tematiseringarna jag skrivet fram i analysen. Fangen (2005) menar att det kan vara ett problem
om man som forskare tillåter informanterna att läsa ett resultat innan det publiceras eftersom de
kan motsätta sig det forskaren har kommit fram till. I och med att jag fått skriftligt samtycke av
informanterna hade jag inte behövt låta dem läsa min analys av fokusgruppsintervjun för att
känna igen sina utsagor. Mitt syfte var att de skulle få möjlighet att vidimera eller ifrågasätta
resultatet. Stedt (2013) beskriver att ett annat problem som kan uppstå i en studie är att
informanterna släpper ifrån sig sådant de sedan ångrar och vill ta tillbaka. Det är omöjligt för
forskaren att förutse sådana problem. Jag valde dock att ta denna risk eftersom Merriam (1994)
anser att det kan höja tillförlitligheten att informanter får uttrycka sina åsikter om materialet för
att se om de anser att forskaren har uppfattat det de beskriver. Även Alm och Nilholm (2009)
beskriver hur de i en undersökning använde sig av member check, vilket innebar att deltagarna i en
studie fick läsa igenom resultatet. De menar, precis som Merriam, att syftet med detta är att
deltagarna får möjlighet att vidimera eller ifrågasätta forskarens analys.

Etiska aspekter
Enligt Vetenskapsrådet (2012) finns det fyra huvudkrav man som forskare ska förhålla sig till.
Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kvale
(1997) menar att etiska frågor bör finnas med redan i början av en planerad studie. Därför
kontaktade jag rektorerna på ett tidigt stadium och de gav i överenskommelse med
elevhälsoteamet och övrig personal sitt godkännande till att skolan skulle ställas till förfogande
för min undersökning. Rektorerna informerade både elevhälsoteamet och pedagogerna innan
mitt första besök om att jag skulle komma och berätta om undersökningen samt be om samtycke
till min planerade undersökning. Vid första träffen informerade jag alla i elevhälsoteamet om de
fyra olika etiska forskningsprinciperna. De fick alla fundera och var och en ge skriftligt samtycke
och samtidigt veta att de när som helst skulle kunna avbryta sitt deltagande. Jag informerade även
om att studien inte skulle användas i kommersiella syften och vad konfidentialitetskravet innebar.
När sedan olika lärare kom in för konsultation under elevhälsomötena fick de kort information
av mig om de etiska aspekterna och gav sedan ett muntligt samtycke till att jag satt kvar och
observerade elevhälsoteamet och den besökande läraren. Jag betonade frivilligheten och sa att det
var inga problem för mig att gå ut från rummet om så önskades. Under de 13
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elevhälsoteamsmöten jag observerade var det ingen pedagog som uppgav att jag skulle gå ut ur
rummet. I mailet med enkäterna fanns information om de etiska aspekterna. Berörda elever och
deras vårdnadshavare gav skriftliga samtycken inför elevintervjun.

Tillförlitlighet
Både Fangen (2005) och Wibeck (2000) varnar för att människor har en tendens att se och höra
det som bekräftar deras egna ståndpunkter och undviker sådant som inte passar in i det mönster
de tidigare tyckt sig se. Jag har under studiens gång försökt behålla en klar forskarblick. Kvale
(1997) och Aspers (2011) poängterar vikten av att skapa ett öppet klimat i intervjuer och vid
observationer så att informanterna vågar säga det de tycker. Detta har jag tagit fasta på och min
uppfattning är att de har vågat säga vad de tycker och min upplevelse är att de ofta glömt bort
både mig och mikrofonen i elevhälsoteamsmötena. Fangen (2005) menar att i en deltagande
observation med ljudinspelning glömmer ofta deltagarna bort mikrofonen efter en stund. Detta
fick jag erfara vid ett tillfälle då mikrofonen glömdes kvar på bordet när mötet var slut och en
fikastund spelades in. Andra gånger hälsade de på mig när de skulle lämna mötet och uppgav att
de glömde bort att jag satt med eftersom jag inte satt med vid bordet. Jag har haft möjlighet att gå
tillbaka och fråga om saker jag sett och hört för att förstå sammanhang. Elevhälsoteamets
professioner fick möjlighet att läsa resultatet av fokusgruppsintervjun för att se om jag uppfattat
deras utsagor rätt. Jag har deltagit i skolans personalrum, korridorer, matsal och ungdomsgård
och där kunnat observera strukturer och rutiner de berättat om på sina elevhälsoteamsmöten och
i fokusgruppsintervjun. Även detta höjer tillförlitligheten (Merriam 1994, Kvale 1997, Fangen
2005, Aspers 2011). Merriam (1994) menar att det i en fallbeskrivning aldrig går att observera
”rena” observationer eller annan data. Som forskare påverkar man ofta resultaten eftersom man
interagerar med de som arbetar på fältet. Istället för att tro att en annan forskare skulle få samma
resultat om studien upprepades menar Merriam att man som forskare bör försäkra sig om att
resultaten är tillförlitliga. Detta kan ske genom att man först och främst beskriver sin position, sin
förförståelse i förhållande till det som studeras, hur urvalet har skett samt de sammanhang ur
vilken informationen är hämtad, vilket jag försökt tydliggöra i studien. Jag har använt mig av
triangulering vid insamlingen av empirin och analysen, vilket är andra faktorer som Merriam
(1994) menar höjer tillförlitligheten av resultaten. Merriam (1994) och Hjerm, Lindgren och
Nilsson (2014) menar även att tillförlitligheten höjs om forskaren i resultaten kan återge citat
ordagrant från informanterna. Detta har jag taget fasta på men eftersom Kvale (1997) varnar för
långa, uttröttande citat i uppsatser har jag strävat efter en balans i min hantering av dessa.
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Resultat
Jag har valt att tolka min empiri genom tidigare forskning och teori. Resultaten av den tematiska
analysen av de olika materialen redovisas här i sju olika delar. De sju olika delarna är; analys av
deltagande observation i elevhälsoteamets möten med lärare, analys av deltagande observation i
elevhälsoteamets reflektionsteamsträffar utan lärare, analys av fokusgruppsintervju av
elevhälsoteamet, analys av intervju av psykologen, analys av intervju med rektorerna, analys av
fokusgruppsintervju av eleverna samt analys av enkät till alla pedagoger. En sammanfattande
analys presenteras efter var och en av de båda första delarna. Vad gäller fokusgruppintervjun av
elevhälsoteamet, psykologen samt rektorernas intervju har jag valt att presentera dessa
tillsammans i en sammanfattande analys eftersom de spänner över samtliga områden i studiens
syfte och frågeställningar. I de båda avslutande delarna, analysen av fokusgruppsintervju av elever
samt analys av enkäter till pedagoger, har jag valt att göra en sammanfattande analys efter
respektive avsnitt. Anledningen till att jag har valt att redovisa varje empiriskt material för sig är
den att jag anser att det annars skulle bli en alltför komplex resultatredovisning. Detta sätt att
redovisa ger även en möjlighet för läsaren att ta ställning till de empiriska materialen var för sig.
Avslutningsvis gör jag en sammanfattande och jämförande analys av delmaterialen i ljuset av
mina frågeställningar.

Analys av deltagande observationer i elevhälsoteamsmöten med
lärare
Elevhälsoteamens bemötande av lärares problembeskrivningar på möten
På denna skola är lärarna med på elevhälsoteamsmöten. Bland elevhälsoteamets professioner
ingår även fritidsledaren. Detta sätt att organisera arbetet är en framgångsfaktor för förebyggande
och hälsofrämjande elevhälsoteamsarbete (Hjörne 2018). Det finns en välkänd struktur på skolan
där lärare anmäler sig i förväg för att vara med på elevhälsoteamsmöten. Eftersom lärare anmäler
sig utan att först måste ha formulerat ett problem, men med en önskan om att diskutera något
med elevhälsoteamet, kan detta förfarande ses som en indikation på att elevhälsoteamet arbetar
främjande och förebyggande. Elevhälsoteamet kan komma in tidigt innan problem växt sig stora,
när det enbart är en risk att problem uppstår, vilket är förebyggande. Endast vid två tillfällen har
lärare kommit till möten utan att först ha anmält sig. De har då kommit innan ordinarie
temamöten påbörjats och de har båda uppgett att de ansett att deras ärende varit av akut karaktär
och därför inte kunde vänta. Dessa två akuta ärenden handlade om en elevs mående och om en
situation där elever allvarligt kränkt en annan elev. Vid båda tillfällen har elevhälsoteamet agerat
med ett lugn och hänvisat till de rutiner och riktlinjer de har när sådana akuta problem uppstår. I
ärendet med oro för elevs mående togs beslut om att erbjuda kuratorskontakt, vilket kan ses som
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en åtgärd, medan kränkningsärendet åtgärdades enligt skolans riktlinje om kränkande behandling.
Teamet diskuterade sedan hur sådana ärenden kan förebyggas på en mer generell nivå till exempel
med ännu mer vuxennärvaro i korridorer under raster samt minska stressen för elever som
upplever sig pressade av olika anledningar. Min analys blir att de håller fast vid de strukturer,
arbetssätt och modeller de har bestämt tillsammans med rektor och detta utgör en grund för att
kunna arbeta förebyggande och främjande (Thornberg 2008, Einarsson 2011, Törnsén 2012,
Höög 2013, Hjörne & Säljö 2013, Guvå & Hylander 2017). Men det är även tydligt att lärare
kommer in till elevhälsoteamet med uttalade problem runt elever eller klasser som de vill ha hjälp
med. Det visar sig också under mina observationer att många insatser från elevhälsoteamet kan
kännetecknas av åtgärdande insatser det vill säga reaktiva insatser som sker efter en händelser.
Men elevhälsoteamet ger oftast handledning om hur åtgärderna kan fokusera på pedagogernas
ansvar genom att förändra strategier, undervisning och förhållningssätt vilket är en
framgångsfaktor för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande (Hjörne 2018). Den tematiska
analysen av elevhälsoteamsmötena visar att lärarna samtalar med elevhälsoteamet under
elevhälsoteamsmöten omkring följande teman. Resultatet visar även på hur elevhälsoteamet
bemöter dessa och vilka insatser som planeras.
1. Lärare rapporterar om anpassningar och stöd som pågår runt elev eller klass
En lärare kommer för att rapportera om två elevers situation i år 3. Dessa elever har tidigare inte
uttryckt sig verbalt i klassen och inte heller haft så många kamrater. Läraren har lyft dessa elever i
elevhälsoteamet tidigare och då har olika strategier och anpassningar diskuterats. Läraren säger:
Ja det har hänt jättemycket positivt, vi har verkligen ansträngt oss att se elevernas styrkor och positivt på dem och
väntat in dem och nu har de börjat prata spontant. De leker med kamrater och börjar mer och mer samspela och
titta hur andra gör på rasterna med. De koncentrerar sig på lektionerna och lyssnar, ja det är så mycket bättre
nu, bättre med allt.
Ett samtal fortsätter där både fritidsledare, kurator och speciallärare uttrycker att lärarna och
elevhälsoteamet bör dokumentera vad som varit framgångsfaktorer för att lösa problemet så att
åtgärden kan förskjutas mot ett främjande och förebyggande arbete på skolan
2. Lärare oroar sig för elevers kunskapsutveckling, risken att inte nå betyg
Vid varje teammöte kommer det lärare på besök som har oro kring kunskapskrav och elever som
riskerar att inte nå målen i något ämne. Elevhälsoteamet reflekterar då tillsammans med läraren
om olika lösningar. En lärare i år sex nämner elever som inte når upp till kunskapskraven i
matematik, och specialpedagogen svarar genom att föreslå ändrade gruppsammansättningar:
Lärare:

Jag vill lyfta att vi har flera elever i år sex som låg väldigt lågt på matteprovet. I en av
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klasserna var det 13 av 23 som i dagsläget inte når kunskapskraven i matematik och det
gör mig oroad. Ska vi ha åtgärdsprogram för alla dessa?
Specialpedagog: Det låter mycket. Kan vi göra om grupperna? Om du rödmarkerar i matriserna och
meddelar kontaktlärarna att de mailar föräldrarna, det är viktigt att de får veta. Sedan kan
vi göra om mattegrupperna, vi kan ge dem extra träningshäften också och erbjuda dem att ta
med dem till läxläsningsgruppen eller ta hem om de hellre vill det. Men vi måste skriva
tydligt att vi erbjuder både och.
En annan lärare i år fem pratar om elever i femte klass och deras bristande förmågor och
kuratorn svarar genom att fokusera på det stöd som eleverna får:
Lärare:

Jag har två elever i min klass som är svagt begåvade, de ligger lågt, de har inte förmågan helt
enkelt. Det gäller både svenska, engelska och matte.

Kurator:

Hur mycket stöttar ni lärare eleverna i detta?

Lärare:

Ja det är ju svårt att hinna med alla elevers olika behov

Skolsköterskan ger sedan förslag om att lärarna kan ge mer tid och mer repetition. Insatsen blir
att specialläraren träffar eleverna under några lektioner för enskild träning. De åtgärdande
insatserna reflekterar hur specialpedagog och kurator i denna dialog responderar på
problembeskrivningar genom att inte fokusera på eleverna som individer utan som del av
undervisningsgrupper, samt genom att fokusera på de pedagogiska arbetsformerna och hur dessa
kan förändras för hela grupperna. Detta kan även ses som ett förebyggande arbete på en mer
generell nivå eftersom det finns en uttalad risk att eleverna inte når kunskapskraven.
3. Lärare oroar sig för elevers sociala situation
I varje elevhälsomöte kommer lärare med oro omkring elevers sociala situation. En förskollärare
som arbetar i förskoleklass kommer med följande problem. Förskolläraren säger:
Jag har ett barn som har det jättesvårt med socialt samspel. Hon är på kamraterna och så, när de säger ifrån att
de inte vill slutar hon inte. Bara när vi vuxna säger till slutar hon. Det har varit stora konflikter med, om olika
saker. Vi vet inte vad vi ska göra.
Specialläraren frågar då om de samtalat med föräldrarna och det har de gjort. Enligt föräldrarna
är det inga problem med detta hemma. Studie- och yrkesvägledaren säger:
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Rollspel, kan det vara något? Så hon kan få se hur man tar kontakt och så.
Läraren svarar:
Ja men jag funderar på om hon kan ha någon biologisk svårighet, hon har jättesvårt att prata. Flera andra
föräldrar har undrat om henne i deras barns utvecklingssamtal. De andra barnen har berättat om henne hemma.
Men nu sitter hon ändå still, tidigare sprang hon högt och lågt och hon får vara med, hon har kamrater, de andra
är inte rädda för henne längre.
Psykologen frågar om det har funnits någon logopedkontakt. Förskolläraren vet inte det och
säger att eleven inte verkar göra saker med uppsåt utan det uppstår konflikter ändå. Psykologen
ger råd om att de ska uppmuntra det som fungerar och det som flickan gör som är positivt till
exempel när hon tar kontakt på ett adekvat sätt och inte slår. Situationen för eleven har blivit
bättre även om det blir svårt med interaktionen med kamrater i en del situationer. Psykologen ger
råd om att se det som fungerar och stärka de situationerna vilket är att använda ett salutogent
förhållningssätt och hälsofrämjande. Samtalet avslutas med att psykolog ska handleda arbetslaget
så att de kan hitta strategier.
4. Lärare oroar sig för elevers psykiska hälsa och mående
På varje elevhälsoteamsmöte är det minst en lärare i varje teammöte som tar upp oro för en elevs
psykiska hälsa eller mående. Som i övriga rubriker observerar jag att samtliga elevhälsans
professioner uttalar sig om lösningar och det verkar vara så att man upplever sig som generalister,
det vill säga en profession kan ge råd om någon insats som även kan tillhöra en annans
professions område. En lärare i år tre säger:
Ja jag har en elev i år tre, nu kommer hon ju varje dag till skolan det gjorde hon ju inte tidigare. Men hon väljer
helt vad hon vill göra själv, hon väljer bort matte och att skriva på svenskan och dagsformen avgör helt vad hon vill
göra. Om hon inte får göra vad hon vill på slöjden så drar hon. Hon drar inte hem som förut men går ut en runda
i korridoren och kommer sen tillbaka och då kan hon fortsätta jobba en stund med det hon tycker om.
Kuratorn svarar läraren att han ser att mycket positivt har hänt under terminen. Eleven går inte
hem längre utan är kvar i skolan hela dagen. Kuratorn berättar att eleven kommer in till honom
varje morgon och att hon redan då har bestämt sig för hur dagen ska se ut. Kuratorn menar att i
nuläget behöver lärare och elevhälsoteamspersonal bekräfta eleven, att de ser detta stora framsteg
att hon är kvar i skolan, och sedan fundera över nästa steg, att arbeta med skoluppgifter. Kurator:
Ja jag träffar henne med, nästan varje dag kommer hon till mig, hon har en plan när hon kommer på morgonen,
vad hon vill och ska göra. Allt som går utanför denna plan blir svårt för henne. Vi runt henne måste förstå detta.
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Ett samtal fortlöper där specialpedagogen undrar om det går att förbereda henne dagen innan på
hur skoldagen ser ut. Läraren svarar att det tror han inte går, han upplever att eleven är här och
nu och tidigast samma dag går det förbereda henne på dagsinnehåll men då verkar det redan vara
försent. Fritidsledaren föreslår att läraren direkt på morgonen tydligt kan visa dagens schema.
Men läraren håller fast vid att när eleven kommer på morgonen har hon bestämt vad hon ska
göra och inte göra. Skolsköterskan undrar om läraren pratat med hennes föräldrar om detta och
han uppger att han har haft fem möten med föräldrar senaste terminen. Han säger vidare att
eleven inte vill vara ute på rasten utan sitta inne och rita och måla med färgpennor och leka med
sina gosedjur. Läraren fortsätter att berätta att det sker nästan inga utbrott nu jämfört med
tidigare. Skolsköterskan säger att det låter som många saker blivit mycket bättre nu. Läraren håller
med. Kuratorn säger att eleven uttrycker hos honom att hon är stressad över att hon ligger långt
efter. Han säger att när de pratat en stund minskar hennes stress och hon är öppen för strategier.
Läraren menar att hon säger att hon ligger efter men att hon egentligen inte har svårt för ämnen.
Han säger att hon ibland river sönder uppgifter men om hon bara gör dem klarar hon oftast av
dem. Läraren säger att hon vill vara i klassrummet hela tiden och att hon är nöjd med att bara
vara där. Kuratorn menar att klasskamraterna är mycket tillåtande och tillåter henne att göra på
ett annat sätt. Skolsköterskan fyller i med att hon tror att eleven nu känner sig trygg i sitt klassrum
med läraren. Läraren säger att han har 23 andra men skulle behöva sitta med henne själv hela
tiden. Kuratorn undrar till exempel om hon nu har kamrater och äter lunch i skolan och läraren
säger att oftast äter hon bra och att hon har några kamrater att vara med. En lång diskussion
följer och avslutningsvis säger kuratorn:
Det har hänt så mycket positivt, hon kommer till skolan och vill vara här nu, det ville hon inte innan. Är det inte
good enough nu ett tag. Vi måste se vad som blivit bättre steg för steg. Vi behöver plocka bort konflikter och
prestige och bygga på tillit och relationer.
Läraren uttrycker att han har en bra relation med eleven och att hon brukar följa efter och se vart
han går om han ska ha en annan klass. Kuratorn säger att de måste välja sina strider nu och att
alla måste gå runt problemen och inte ställa för höga krav i nuläget utan bekräfta att så mycket
positivt har skett. Lärare, kurator och speciallärare bestämmer att de ska ha ett gemensamt möte
med föräldrarna för att fokusera på att allt är så mycket bättre, eleven kommer till skolan men vad
är nästa steg för att eleven ska visa vad hon kan. Alla är överens om att hon kan mer än hon
visar. Även dessa åtgärder tyder på att elevhälsoteamet har ett salutogent och relationellt
förhållningsätt till sitt arbete.
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Sammanfattande analys av teamet bemötande av lärares problembeskrivningar
Lärarna kommer till elevhälsoteamet för att de önskar få hjälp med olika problem runt elever.
Deras sätt att prata om elevernas problem kan jämföras med kategoriskt perspektiv eftersom
bristerna är i fokus (Nilholm 2007, Emanuelsson, Atterström & Persson 2000, Persson &
Rosenkvist 2001). Lärarna använder kategoriserande uttryck om eleverna som; svagt begåvad,
biologisk svårighet eller jättesvårt med socialt samspel, vilket är ett sätt att prata om elevers skolproblem i
termer av personliga egenskaper eller intellektuella förutsättningar. Detta sätt att tala om elever på
individnivå, benämner Hjörne och Säljö (2013) i sin forskning som bekymmersprat/trouble-talk.
Vid enstaka tillfällen rapporterade lärarna om positiva resultat av insatser som skett men oftast
önskar de insatser i form av åtgärder av olika slag. Elevhälsoteamets olika professioner strävade
efter att lyfta flera av de av lärarna beskrivna elevproblemen till att se på omgivningsfaktorer och
hitta lösningar genom att förändra lärares förhållningsätt, undervisning eller organisation. Detta
kunde ske genom att de handledde lärare men även genom att ge stöd till enskild elev eller
elevgrupp eller vårdnadshavare. Vid flera tillfällen samtalade elevhälsoteamet om vikten av att
skapa tillit och relation mellan lärare och elever samt uppmuntra styrkor hos elever vilket kan ses
som ett uttryck för det relationella perspektivet (Atterström & Persson 2000, Emanuelsson,
Persson & Rosenkvist 2001, Nilholm 2007). Teamet återkom ofta till vikten av att bygga på
styrkor och det som fungerar och att använda ett salutogent förhållningssätt till elever vilket
Antonovsky (1996, 2005) och Guvå och Hylander (2017) beskriver att ett hälsofrämjande
förhållningssätt. Elevhälsoteamet var även med vid upprättandet av åtgärdsprogram och kom in i
elevärenden tidigt till skillnad från det Einarsson (2011) såg i sin forskning om den så kallade
Ärendetrappan. Det fanns rutiner, modeller och arbetssätt som var välkända för elevhälsoteamet
och de lärare som är med på dessa möten. Vid flera tillfällen hänvisar elevhälsoteamet till de
rutiner de har, arbetssätt och metoder som är befästa på skolan. Detta skiljer sig åt från det
tidigare forskning som visat att det ofta saknas kartor, rutiner och arbetssätt för hur
elevhälsoteam ska arbeta (Thornberg 2008, Einarsson 2011, Törnsén 2012, Höög 2013, Hjörne &
Säljö 2013, Guvå & Hylander 2017). Elevhälsoteamet serverade heller inte åtgärder och lösningar
utan reflekterade oftast länge över ärendet och möjliga lösningar tillsammans med lärarna. Detta
skiljer också från tidigare forskning som visat på att elevhälsoteamsprofessioner oftast kommer
fram till konsensus snabbt och inte reflekterar över olika, tänkbara åtgärder (Thornberg 2008,
Hjörne & Säljö 2013, Guvå & Hylander 2017). Senge (1995) menar att om organisationer och
team ska utvecklas och lära sig av erfarenhet är det viktigt att reflektera tillsammans, först då blir
nya kunskaper bestående. Han menar vidare att för att utveckla lärande organisationer måste man
ha en gemensam vision samt våga utmana tankemodeller som t.ex. kan bestå i invanda,
omedvetna eller medvetna mönster och rutiner. Detta team återkom ofta till att de önskade
”tänka utanför boxen” och våga prova och erbjuda nya arbetssätt. Elevhälsoteamets olika
professioner erbjöd många samtal tillsammans med elever och vårdnadshavare som enligt
70

forskning kan kopplas till förebyggande arbete, till exempel att minska riskfaktorer på individnivå
samt stärka begripligheten, meningsfullheten och hanterbarheten för eleverna (Antonovsky 2005,
Guvå & Hylander 2007). Jag kunde se att elevhälsoteamet arbetade som ett interprofessionellt
team. De hade ett nära samarbete och kunde överlappa för varandra (Thylefors 2013). Det var
högt i tak och allas röster var lika viktiga, vilket är framgångsfaktorer för att elevhälsoteam ska
kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande (Hjörne 2018). Andra framgångsfaktorer är att
teamets deltagare har fokus på det positiva och att det finns en samsyn och samverkan mellan
pedagoger och elevhälsoteam. Vidare att det åtgärdande arbetet fokuserar på pedagogernas
ansvar och strategier istället för på elevens svårigheter. Hjörne (2018) beskriver även värdet av att
fritiden ses som viktiga arenor och att den enskilde eleven diskuteras i sista hand.

Analys av deltagande observation i reflekterande
elevhälsoteamsmöten utan lärare
Teammöten med tid för gemensam reflektion
Min analys är att det faktum att elevhälsoteamet regelbundet reflekterar tillsammans över sitt
arbete är en viktig förutsättning för att de utvecklat och upprätthåller ett förebyggande och
hälsofrämjande arbetssätt. Detta är i linje med Senge (1995) och Thylefors (2013) som pekar på
vikten av att team reflekterar över sitt arbete, de menar att först då utvecklas och befästs
kunskaper. De menar också att viktiga lärdomar kan göras om team vågar reflektera över misstag
och svårigheter. De teman som framkom i analysen av reflekterande aktiviteter i
elevhälsoteamsmöten, via deltagande observation, har sorterats enligt följande: elevernas perspektiv,
reflektion över rutiner och riktlinjer som behöver ses över i samarbetet, informationsutbyte, samt spontan samvaro.
1. Elevernas perspektiv
Under de tre mötena jag observerar uppkommer vid varje möte en reflektion om något flera
elever uttryckt i olika samtal. Alla elever i år sex har efter övergången till högstadiet (högstadiet
omfattar år 6-9) uppföljningssamtal i smågrupper med personal från elevhälsoteamet. Dessa
samtal skedde varje dag under en två veckors period. När de avslutats följde en diskussion i ett
reflekterande elevhälsoteam om vad som uttryckts i dessa samtal. I samtliga samtal hade eleverna
framfört önskemål om att få utrymme för lek och friare samvaro och uppgett att de saknade detta
nu jämfört med i år 5. Elevhälsoteamets professioner tolkade detta som att de önskade mer tid
för att skapa relationer och vara med kamrater och diskuterade hur detta önskemål skulle kunna
uppfyllas. Elevhälsoteamet var överens om att de schemalagda tiderna med kontaktlärarna varje
vecka skulle kunna användas till sådana saker och bestämde sig för att lyfta frågan med
ledningsgruppen på skolan där alla arbetslag var representerade. Ett ytterligare exempel på vad
som kommit fram i samtal med elever både hos kurator, skolsköterska och speciallärare och
specialpedagog var talängslan. Vid ett reflekterande elevhälsoteamsmöte hade kurator på förhand
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mailat ut till övriga professioner att han önskade använda tid till att reflektera över detta problem
att så många elever upplevde följande. Kuratorn säger:
Ja flera elever uttrycker hos mig att de är rädda för att prata inför klassen, inte vanlig nervositet, utan mer som
talängslan, de vill inte komma till skolan för de har panik för detta. Vet vi hur lärarna hanterar detta? Vilka
strategier har de för att stötta eleverna som upplever det så olustigt?
Specialpedagogen som arbetar med dessa elever berättar att lärarna gör olika. En del låter
eleverna prata ensamma inför dem först, sedan kanske med en kamrat som de fått välja och
kanske sedan i större grupp. Andra lärare anpassar inte på samma sätt. Teamet bestämde att lyfta
denna fråga i ledningsgruppen så att lärare kan diskutera om lämpliga strategier för att stötta
eleverna i detta. Min analys blir här att elevers perspektiv, det elever uttrycker i olika sammanhang
tas tillvara och blir föremål för teamets gemensamma reflektioner, vilket kan resultera i att skolan
förändrar arbetssätt. Genom att arbeta på detta sätt tillskrivs inte elever skolproblem utan fokus
blir på pedagogernas förändrade strategier i undervisningen.
2. Reflektion över rutiner och riktlinjer som behöver ses över i samarbetet
Teamet återkommer ofta till diskussioner om hur de arbetar, vilka effekter deras insatser får på
skolan och hur de ser på sitt samarbete med pedagoger och relationer till elever. Eftersom
rektorn hastigt slutat och att elevhälsoteamet, som de uttrycker det, måste hålla sig lugna, visa på
och hålla i de rutiner och riktlinjer som finns och inte tappa fotfästet, nu när lärarna är oroliga för
hur det ska bli. Det kan handla om rutiner för hur kontaktlärarna som är ansvariga för eleverna
som går i de särskilda undervisningsgrupperna ska förse speciallärare och specialpedagogerna i
dessa grupper med material och uppgifter som de använder i undervisningen. De reflekterar över
hur nyanställda ska få information om hur elevhälsoteamet arbetar. Ett annat område de
reflekterar över är hur de ska kunna stötta lärare att skapa tillit till nyanlända elever som har varit
utsatta för trauman. De samtalar även om lärares och elevers stress som de upplever ökar hela
tiden. Kuratorn säger:
Hur kan vi mer jobba förebyggande och främjande för elever som är stressade. Vad är psykisk ohälsa, vad är
stress, vad är koncentration och vad är annat? Eleverna måste få mer begriplighet istället för att mata dem med
kunskaper. Vi har en massa elever som i dagsläget inte når kunskaper för att de är stressade i skolan.
En diskussion uppstår om huruvida alla lärare anpassar undervisningen efter elevernas
utgångspunkt och de anser att detta ser olika ut. En del lärare anpassar individuellt medan andra
ger samma material och samma läxor till alla elever i klassen, vilket elevhälsoteamets professioner
anser borde förändras eftersom detta stressar eleverna. Fritidsledaren undrar:
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Måste vi ha matriser, som det är nu? Lärarna fyller i och är jättestressade. Eleverna med.
Studie- och yrkevägsledaren berättar att detta är något lärare, rektorerna och elevhälsoteamets
professioner har valt tidigare. De har klippt och klistrat och gjort matriser om de olika delarna i
kunskapskraven för att det skulle vara enkelt för lärarna att ha följa elevernas kunskapsutveckling.
Diskussionen fortsätter om vad som skulle kunna lyfta stress från lärare och elever. Några anser
att mer ämnesövergripande undervisning kan minska stressen hos både lärare och elever.
Diskussionen fortsätter om ökad undervisning om studieteknik skulle minska stressen hos
eleverna.Specialpedagogen i år 6-9 säger:
Nu reflekterar vi över vad vi anser lärarna ska göra, vet vi vad deras egen önskan är? Kan vi inventera vad de
anser i arbetslagen och be dem reflektera över hur de vill ha det. Så kan de lyfta detta i ledningsgruppen sedan?
Diskussionen avslutas med att de bestämmer sig för att först kartlägga de olika delarna och sedan
lyfta det till ledningsgruppen för beslut. Ovanstående citat visar teamets reflektioner kring att
utveckla och förändra arbetssätt och modeller. Elevhälsoteamet vill också samarbeta med lärarna
och inte ta beslut utan att de är delaktiga. I tidigare forskning har det visat sig att elevhälsoteam
anser att lärare ska utföra saker utan att de deltagit i besluten (Guvå 2009, 2013, Einarsson 2011).
3. Informationsutbyte
Under samtliga möten utbyter de olika professionerna olika slags information med varandra. Det
kan handla om att någon ska vara borta en dag, föräldrar eller lärare som önskar något av dem,
tider som ska planeras eller om praktiska saker som grupprum, raster eller en fortbildning någon
ska delta i. De börjar med reflektion i mötet och sparar information till sist eftersom de annars
anser att de inte får tid att reflektera. I mina observationer kan jag se att om någon börjar med att
vilja sätta en tid påminns den snabbt med att vänta med det. Detta sätt att avgränsa teammöten
till att först samtala om hur de kan arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att sista delen av
mötet utbyta praktisk information verkar vara karaktäristiskt för elevhälsoteamets arbetssätt.
4. Spontan samvaro
Vid samtliga tre möten uttrycker flera att dessa möten är ett andhål för professionerna och alla
håller med om det. De uttrycker behov av att träffas själva utan pedagoger för att hinna prata
med varandra. Detta för att kunna reflektera och planera tillsammans utan pedagoger eller rektor
men även för att uppleva att de är ett arbetslag. De återkommer ofta till vikten av att få skratta
och fika ihop under friare former. De anser att detta är grunden till att de kan samarbeta bra med
varandra, vilket de anser sig göra, samt att de kan återhämta sig eftersom de anser att det är
påfrestande ibland att ha så mycket besök av pedagoger med olika problem under ordinarie
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elevhälsoteamsmöten. Under ett teammöte uppstår en diskussion om vad elevhälsoteamet
professioner gör för att vara så tillgängliga som de är på skolan. Fritidsledaren säger:
Det här är mitt arbetslag, lärarna har sina där de kan prata och fika. Här kan vi prata och fika och skratta
ihop. Vi har ett högt tempo på våra möten och vi hinner inte alltid prata med varandra efter att lärarna varit inne
hos oss. Här fyller vi på varandra och laddar batterierna. Vi har högt i tak och kan vara oss själva. Det är bra.
Under mina observationer såg jag att teamet ena stunden kunde diskutera allvarliga problem på
skolan men efteråt verkade de kunna slappna av och ha en stund av trevlig samvaro tillsammans.
Sammanfattande analys av observation i reflekterande elevhälsoteamsmöten
Den sammanfattande analysen visar att elevernas perspektiv är viktigt för elevhälsoteamet. De
återkommer ofta till vad elever uttryckt i olika samtal och ger uttryck för hur dessa tas på största
allvar och leder till olika förändringar i undervisningen. Dessa elevhälsoteamsmöten skiljde sig åt
från de där lärarna deltar. Skillnaden är att i dessa samtal förekommer inte bekymmersprat/
trouble talk utan samtalen bygger på elevers styrkor och på det salutogena förhållningssättet även
om det är problem runt elever eller grupper som ska lösas (Antonovsky 1996, 2005, Guvå &
Hylander 2017, Hjörne 2018). Elever diskuteras utifrån det relationella perspektivet där
lösningarna går att hitta genom att förändra faktorer i omgivningen (Nilholm 2007, Atterström &
Persson 2000, Emanuelsson, Persson & Rosenkvist 2001, Guvå & Hylander 2011). Om
elevhälsoteam ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande är elevinflytande viktigt (Einarsson
2011). Min analys blir att detta elevhälsoteam strävade efter att ha med elevernas perspektiv i sitt
arbete. Stor del av dessa möten gick åt till att reflektera över rutiner, riktlinjer och samarbetet
med pedagoger. Att reflektera över sådana saker behöver utvecklas eller förändras är grunden till
att kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande i elevhälsoteam (Törnsén 2012, Höög 2013,
Hjörne & Säljö 2013). Att låta teamsamarbetet ta tid, prioritera gemensamma träffar för att
samarbeta om modeller, metoder, arbetssätt och synsätt, är framgångsfaktor för team som vill
arbeta förebyggande och hälsofrämjande (Soan 2012, Thylefors 2013, Guvå & Hylander 2017).
Elevhälsoteamet reflekterade ofta över olika åtgärder som förekom på skolan men strävade i
dessa reflekterande elevhälsoteamsmöten över hur de kunde lyfta åtgärder till en förebyggande
och hälsofrämjande nivå. Denna samtalskultur samt att fokusera på att åtgärder ska lösas genom
att pedagoger förändrar strategier är framgångsfaktorer för elevhälsoteams förebyggande och
hälsofrämjande arbete (Hjörne 2018). Törnsén (2012) och Höög (2013) menar att brist på tid för
att samarbeta i elevhälsoteamen utgör en risk för att metoder och modeller sällan utarbetas. En
konsekvens blir då att det är svårt eller omöjligt att utvärdera arbetet. De anser att det är en av
orsakerna till att elevhälsoteam har svårt att utveckla hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt.
Thylefors (2007, 2013) menar att om interprofessionella team ska ha ett gott samarbete behöver
de även ge tid för trevlig samvaro emellanåt. Min analys är att både informationsutbytet då de
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prioriterade tider i sina kalendrar för att kunna samarbeta och den friare samvaron med varandra
utgjorde en förutsättning för att teamet skulle kunna arbeta med sitt uppdrag.
Det var också tydligt att elevhälsoteamets personal strävade efter att använda sina olika
kompetenser, respekterade varandras olika roller, men samtidigt vågade ge sig in i diskussioner
inom andra professioners områden. Dessa reflektionsträffar kan även ses som en grund för att
utveckla en lärande organisation eftersom individens kunskap och erfarenheter delas med övriga
professioner och blir till befäst kompetens i hela organisationen (Senge 1995).

Analys av fokusgruppsintervju med elevhälsoteamet
Förebyggande och främjande insatser enligt elevhälsoteamet
Elevhälsoteamets beskrivning av vad de anser är förebyggande och främjande insatser kan
sammanfattas med följande lista över teman.
1. Komma in tidigt – proaktiva insatser
2. Elevcentrerat synsätt
3. Gott skolklimat
4. Olika sorters samtal
5. Stödjande aktiviteter för att uppnå kunskapskraven
6. Hög förväntan på lärarnas kompetens och på elevernas möjligheter att nå kunskapskraven
7. Komet - Hälsofrämjande föräldrastöd
1. Komma in tidigt – proaktiva insatser
Elevhälsoteamet använder ofta begreppet en väg in. De anser att denna rutin både främjar och
förebygger arbetet på skolan. En väg in betyder att lärarna kan komma in på ett
elevhälsoteamsmöte utan att ens formulerat vad de vill ha hjälp med, så att de enkelt och snabbt
kan få stöd av elevhälsans olika professioner när de så önskar. I samtalet återkommer de ofta till
att de vill sprida till lärarna på skolan att oavsett frågeställning är det till elevhälsan man kommer
med det man önskar och att man inte ska vänta tills saker och ting blivit problem. De beskriver
hur lärare ibland spontant börjar prata med dem i korridorer och personalrum om olika problem
och hur de då påminner lärarna om denna rutin. Röster i teamet säger följande:
Skriv upp dig på en tid på tavlan och kom in till elevhälsan. När de har gjort det och kommit till oss är de inte
längre ensamma med sina problem, de kan inte lämna över dem, men de är inte ensamma med dem längre.
Ett sätt att se på det är att vi har en låg tröskel till elevhälsan det i sig är ett förebyggande, lärare kommer tidigt.
Jag hörde en ny lärare som kom och undrade vilka papper man ska fylla i för att komma i kontakt med oss, men
de har vi slopat för länge sedan. De behöver inte ha gjort en massa dokumentation innan de kommer till oss.
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Ovanstående citat ledde till en diskussion där de bestämde att det behövs tydliggöras för nya
lärare hur rutinerna är och hur elevhälsan arbetar. Det lärarna önskar stöd för kan handla om
många olika saker på både elev-, klass- och skolnivå. Ibland kan lärarna uttrycka att de har bara
har en magkänsla om att allt inte står rätt till för någon i klassen. Andra gånger vill de reflektera
tillsammans med elevhälsans olika professioner för att få deras syn på saker och ting. Det kan
handla om ett svar i en trivselenkät som får en lärare att bli orolig över en elevs trivsel, stöd i
extra anpassningar eller särskilt stöd, att en elev verkar ensam, orolig, hungrig eller har smutsiga
kläder. Ofta handlar det om lärares oro för att eleven inte ska nå kunskapskraven i något ämne. I
samtalet återkommer de ofta till att de verkligen vill och tror att de uppfattas som lättillgängliga
för lärarnas olika behov. Följande citat visar att deras sätt att arbeta minskar akuta åtgärder.
Specialläraren i år F-2 säger:
Ja jag kommer från en skola där man kom in till elevhälsan var man redan på 10. 10 var katastrof och kaos.
Här kommer man in redan på 0,5…då är det långt till 10 och man följer eleven och klassen och hemmet med det
här att man lägger in stödet tidigt, så tidigt. När det är 10 är det så svårt att komma tillrätta med stödet för då
är det verkligen kaos.
Studie- och yrkesvägledaren säger:
Ja jag tänker på det du säger att vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande för ribban är så låg som 0.5, då är
det så, om vi skulle jobba på 10 så skulle vi bara få springa med brandsläckaren och jobba.
Citaten visar på ett kontinuum där det verkar som om att när ”de kommer in tidigt” blir
åtgärderna av mer förebyggande art. Akuta åtgärder och brandkårsutryckningar är inte samma sak
som planerade åtgärder. Även om inte lärare aktivt söker upp elevhälsoteamet finns det en rutin
som handlar om att alla lärare kommer in till teamet minst två gånger om året. Syftet är att lärarna
ska få en naturlig och regelbunden kontakt med elevhälsan samt att behov fångas upp tidigt innan
de blivit problem. Detta sätt att organisera regelbundna möten med alla lärare beskrivs som
förebyggande. Specialläraren i år 6-9 säger:
Ja barnet kan inte ramla mellan stolarna, nej det kan det inte, skolan är en enhet och det tror jag också är
förebyggande, därför tappar man inte bort någon.
De beskriver även hur de anser att en väg in inte bara beskriver strukturen hur lärarna ska få
kontakt med dem utan även att det handlar om hur de samarbetar med varandra. Om det behövs
samordning mellan olika lärare eller vårdnadshavare är det inte flera kontakter som tas utan allt
samordnas genom elevhälsan och kontaktlärarna (mentorerna). Fritidsledaren säger:
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Ja förebyggande är ju också detta med en väg in, vi är en skola, även om vi är många professioner inne och jobbar
med en elev och familj. Vi vet om varandra och vad vi gör och alla ringer inte hem. Vi samarbetar och har en
gemensam plan i det vi gör. Det är också både förebyggande och främjande och tryggt kan jag tänka mig som
förälder till exempel, men även som elev. Att man är sedd på ett sjyst sätt. Man behöver inte dra sin historia igen,
istället vet alla vad som gäller. Vi kommer in tidigt, inte när det redan hänt en massa saker. De är bra för alla.
Rutinerna kring en väg in verkar välkända för alla och det är en enkel väg för att få stöd av
elevhälsoteamet. Teamets sätt att samverka med alla delar i systemet; eleven, vårdnadshavare,
lärare och fritidspersonal gör att elevens behov inte kan hamna mellan stolarna vilket tidigare
forskning om elevhälsa visat kan ske (Backlund 2007, Einarsson 2011, Partanen 2012, Guvå
2013a). Senge (1995) menar att systemtänkande innebär att i komplexa situationer finns det sällan
enkla lösningar och betonar samspelets betydelse för de som ska lösa dessa situationer. Även
Bronfenbrenner (1979) menar att alla system runt en individ påverkar situationen och därför
behöver systemen samverka med varandra. Hjörne (2018) anser att en framgångsfaktor för att
arbeta förebyggande och hälsofrämjande i elevhälsoteam är att teamet samverkar inte bara med
varandra, utan med lärare, vårdnadshavare och fritidspersonal och att det är enkelt att ta kontakt.
2. Elevcentrerat synsätt
Elevhälsans professioner anser att de har elevernas behov i centrum och en helhetssyn på
elevernas behov. De betonar att de alla har det oavsett profession. De uttrycker att det är viktigt
att inte dela upp elevernas behov utan se till helheten. I samtalet beskriver de att de har höga
förväntningar på eleverna, att de kan lyckas och klara av att få betyg så de kan komma vidare till
gymnasiet. De beskriver att de har ett salutogent förhållningssätt där de strävar efter att bygga på
styrkorna hos eleverna. De uttrycker ofta att de har ett genuint intresse för eleverna och att
elevens bästa är i fokus i alla insatser som sker. Detta överensstämmer med ett salutogent och
relationellt förhållningssätt som är en förutsättning för att elevhälsoteam ska kunna arbeta
hälsofrämjande och förebyggande (Antonovsky 2005, Guvå & Hylander 2011, Hjörne & Säljö
2013). Röster i teamet säger om eleverna och lärarna:
Om vi hittar styrkorna hos våra elever blir resultaten motivation, trivsel och betyg
Vi har eleverna i centrum, deras mående, trygghet och lärande i centrum, det är därför vi jobbar här. Vi vänder
och vrider tillsammans på varenda sten för att varenda elev ska lyckas i skolan och må bra. Vi får aldrig ge upp
det.
Vi har ett genuint intresse för eleverna, ibland har vi saker vi måste fråga om, men det är ju också ett intresse om
eleverna. Jag önskar jag hade ännu mera tid att prata med eleverna om vad de ska göra efter skolan. Här på
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denna skola pratar vi med dem om att de ska härifrån en dag men innan dess ska ni få med er massa saker. Det
är återigen ett genuint intresse för eleverna som vi har här.
Ja håller med, det är en balansgång det där att de ska gå här men vara förberedda på vad som ska hända efter
skolan. Vi måste hjälpa lärarna att våga släppa eleverna lite också.
Jag tänker på det ärende som kom i morse om en elev i trean som tidigare inte varit på skolan men som kommer
nu och vill vara här, men inte presterar i ämnena ännu. Att våga stanna upp och tycka att det är ”good enough”
just nu och stötta läraren i att det räcker gott nu. Att bygga relation och se vilken jättestor vinst det är att eleven
kommer till skolan nu och låta det ta sin tid att börja ställa krav på att visa kunskaper. Att stötta lärarna i
detta, de är viktigt.
Ja lärarna har sina matriser och känner press med alla kunskapskrav för eleverna och då är det viktigt att vi
påminner dem om att skolan har två uppdrag, även de med de mjuka värdena, ja de är svårare att mäta, men
lika viktiga att värna om.
Elevhälsans professioner återkommer ofta till att de anser att lära och hälsa går hand i hand och
att de hela tiden påminner lärarna om att värna om värdegrundsarbetet. Elever som mår bra lär
sig och skolan ska därför inte enbart ska fokusera på kunskapskraven (Gustafsson 2009, Guvå &
Hylander 2011, Hjörne & Säljö 2013, Nilsson 2014, Persson & Persson 2016, Engström m.fl.
2017).
3. Gott skolklimat
Elevhälsans personal beskriver att det är många vuxna som är närvarande i korridorerna, på
rasterna och i cafeterian/ungdomsgården och att detta är både främjande för att skapa ett gott
klimat för alla elever på skolan men även förebyggande för att erbjuda och skapa gemenskap till
elever som inte har så många kamrater att vara med. De anser även att det är förebyggande arbete
för att inte kränkningar eller konflikter ska uppstå. De hejar på och småpratar med eleverna, de
kan spela pingis eller spel eller bara sitta med och fika i cafeterian. Eleverna kan äta frukost och
mellanmål, vilket de beskriver är främjande för att de ska orka skoldagen. Det finns även en
fritidsklubb med ordnade aktiviteter efter skoltid för de som slutat att gå på fritidshem, samt
andra aktiviteter som yoga för de som vill prova detta. De beskriver vidare hur arbetet ”sjyst
kompis” är strukturerat där elever i år 6-9 är kamratstödjare och extra ögon för att förebygga
kränkningar och konflikter. Kontaktlärarna träffar sina elever 10 minuter tre morgontider i
veckan för att stämma av saker och påminna om till exempel friluftsdagar och 50 minuter två
lektioner i veckan då syftet är bygga relationer. En speciallärare utrycker dock att det tyvärr blivit
för mycket läxläsning under dessa tider. En annan speciallärare utrycker att det ska vara varierade
gruppaktiviteter som friskvård och lek och att de nog borde ta upp detta med lärarna igen. De
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påtalar att de även samverkar med andra aktörer i samhället som till exempel Svenska kyrkan. De
erbjuder fritidsaktiviteter och har olika grupper tillsammans på fritidsgården. Fritidsledaren har
även utbildat lärare i gruppstärkande aktiviteter och salutogent förhållningssätt och anser att detta
främjar ett gott klimat på skolan. Fritidsledaren uttrycker följande om detta arbete:
En del lärare på högstadiet kunde först när vi började med det tycka att det var onödigt med så mycket tid med
eleverna och visste inte vad de skulle ha det till men jag kunde svara att; Du är bra på matte och jag är bra på
grupper. Vi är bra på olika saker.
Jag bygger förtroendekapital hos eleverna hela tiden för man vet aldrig när man behöver ta ut på det kontot.
Kuratorn säger:
Ja, vi behöver värna om det mjuka. Ja det är ett av skolans två uppdrag. Så är det. Vi når bara det mjuka med
bra relationer.
Specialpedagogen i år 6-9 uttrycker följande:
Ja eftersom vi vistas så mycket i korridorerna, kan man ju säga att när jag känner eleverna så väl är det inget
konstigt att jag kliver in i ett klassrum är det inget ovanligt utan att eleverna får olika slags stöd är inget konstigt
här.
Ett hälsofrämjande arbete om beskrivs är att alla elever i år 9 åker på en studieresa med rektor,
kurator, fritidsledare och även annan personal till Auschwitz i Polen. Förberedelserna pågår
under högstadiet och alla bidrar med att jobba på olika sätt, både på fritid men också i skolan, för
att få ihop fickpengar och på lektionstid studeras andra världskriget. Under studieresan får
eleverna mycket tid till att reflektera över värdegrund och demokrati. Detta bidrar även till en vikänsla för elever och personal både under förberedelser och under de nio dagar resan pågår.
Detta projekt startade 1997 då en elev under en historielektion om andra världskriget undrade om
det fanns något kvar att se från denna tid. Rektor beslöt då att genomföra projektet som går
under temat En människa gör skillnad. Att skapa ett gott klimat är värdegrundsarbete vilket kan
härledas till både förebyggande och hälsofrämjande arbete (Guvå 2009, Engström 2017). Att se
fritiden som en viktig arena är en framgångsfaktor för förebyggande och hälsofrämjande (Hjörne
2018).
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4. Olika sorters samtal
Informanterna inom elevhälsans professioner beskriver att olika slags samtal kan vara både
förebyggande och främjande beroende på syfte och innehåll. Detta anser även Guvå och
Hylander (2017). Följande samtalstyper beskrivs i fokusgruppintervjuerna med elevhälsans
professioner.
4a) Hälsosamtal
Hälsosamtalen sker med alla elever tre gånger under deras skoltid och de är hälsofrämjande anser
elevhälsoteamet. Efter hälsosamtalen erbjuder skolsköterskan och kuratorn samtalsgrupper om
kost, motion och vikten av rörelse, till elever som i hälsosamtalet visat behov av att samtala om
sådana saker. Dessa samtal kan anses som förebyggande. Skolsköterskan uttrycker:
Jag tycker vi har en bred verktygslåda med olika saker att erbjuda beroende på vad det är som kommer fram.
Studie- och yrkesvägledaren beskriver hur skolsköterskans hälsosamtal kan vara främjande när
eleverna ska välja prao och gymnasieprogram:
Ja i hälsosamtalen går det ju lite utanför som det ska vara, det är ju inte bara det som du måste fråga om (vänder
sig mot skolsköterskan) utan det hjälper mig en hel massa också. Något år efter att du hade börjat jobba här
visade det sig att när eleverna kom till mig för vägledning hade de redan tänkt så mycket. Det visade sig att de
med dig på hälsosamtalen hade de pratat så mycket om framtiden också. Det är ju ett främjande, jag tycker vi har
en väv av hälsofrämjande aktiviteter både på individ- men även organisationen gör att, ja att det finns mer
hälsofrämjande aktiviteter och en mer helhetssyn på den här skolan än många andra.
4b) Samtal för att lyssna på elevernas upplevelse vid övergången till högstadiet
Elevhälsans professioner beskriver även ett arbete då de varje höstterminen har samtal med alla
elever i år 6 för att undersöka hur övergången varit till högstadiet. Eleverna delas in i grupper om
tre-fyra stycken och det sker ett slumpmässigt urval vilken profession från elevhälsan som ska
träffa eleverna varje dag under två veckor. Dessa samtal beskriver de som hälsofrämjande
eftersom de innefattar alla elever. Alla professioner samtalar vidare om att de är mitt uppe i dessa
samtal just nu. Det har framkommit i flera av grupperna att eleverna i år 6 saknar tid för att leka
med varandra och de önskar att detta ska kunna förekomma under skoldagen. Fritidsledaren:
Vi skapar relationer och lyssnar in hur de har det. Vi tar deras åsikter på allvar.
Under samtalet diskuterar elevhälsoteamet att det är av stor vikt att elevernas åsikter angående
detta önskemål tas på allvar. De betonar hur viktigt det är att främja relationsskapande och
kamratskap mellan elever, som de menar sker till exempel under lek, och de bestämmer sig för att
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förmedla detta till ledningsgruppen på skolan så att de kan se över hur önskemålet ska kunna
genomföras.
4c) Samtal som leder till temadagar
De olika professionerna uttrycker även att de ordnar temadagar om värdegrundsarbete. De har
föreläsningar för att motverka främlingsfientlighet och även temadagar om sex- och samlevnad.
Elevhälsans professioner beskriver dessa temadagar som både förebyggande och hälsofrämjande
aktiviteter. Utifrån samtal med elevgrupper kan behov av andra temadagar ske.
Värdegrundsarbete för att minska eller eliminera risker är förebyggande arbete, och att beröra
ämnen som stärker hälsa och utveckling för alla elever är hälsofrämjande arbete (Engström m.fl.
2017, Guvå & Hylander 2017).
4d) Samtal för att lyssna på vårdnadshavares perspektiv
Under fokusgruppsintervjun beskriver elevhälsans professioner även samtal med elever och
vårdnadshavare som förebyggande arbete. Kuratorn säger:
Det är viktigt att vi har föräldrarna med oss i det vi gör, att de vet om och vi vet hur de tänker, inte bara veta om
hur deras barn som går här tänker och vill. Vi försöker få med föräldrarna tidigt i det vi gör både för deras barn
med också för klasser och för hela skolan. Att vi liksom drar åt samma håll är viktigt, ja jätteviktigt
För att kunna arbeta hälsofrämjande och förebyggande bör elevhälsoteams olika professioner
vara lyhörda för vårdnadshavares perspektiv och åsikter (Soan 2012, Hjörne & Säljö 2013).
4e) Överlämningssamtal
Elevhälsans olika professioner beskriver att bra överlämningar mellan stadier utgör en del av
förebyggande arbete. Specialläraren i år 6-9 säger:
Ja förebyggande från spec. – sidan (speciallärare/ specialpedagog) är ju att vi har bra överlämningar och vet
elevernas behov när de kommer och andra tar vid och överbrygga för svårigheter de kommer att möta
Skolsköterskan säger:
Ja, det gör vi, vi är måna om bra överlämningar
De beskriver att alla professioner från elevhälsan är med vid överlämningar till gymnasiet för att
förebygga att elever ska få svårigheter. Alla elever har rätt att nå kunskapskraven och
anpassningarna och stödet för att nå det har ingen gräns. Ibland får de höra från gymnasiet att de
ifrågasätter hur en elev kunde få betyg i nian. De resonerar om att de verkligen månar om att
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elever får möjlighet att få betyg. Det innebär att om det saknas färdigheter får eleverna många
olika möjligheter att träna på dem. En elev som riskerade att inte klara den muntliga delen i
engelska i nian fick mycket extra träning och stöd under hela vårterminen för att nå betyg.
Gymnasieläraren i engelska ifrågasatte sedan om det var rätt bedömt. Specialpedagog år 6-9:
Läraren pratade engelska med eleven så ofta det gick även utanför klassrummet, på eftermiddagstid och överallt
och eleven lärde sig och visade färdigheterna och fick betyg, men det klart om det inte uppehålls och ges samma
möjlighet till träning sen, då blir det svårt.
Att alla professioner i elevhälsoteamet finns med vid överlämningar till gymnasiet är
förebyggande. Detta minskar risken för att en elevs behov ska falla mellan stolarna, vilket annars
kan ske i elevhälsoteam om inte ansvaret för insatserna är tydliggjort (Backlund 2007).
5. Stödjande aktiviteter för att uppnå kunskapskraven
Den organiserade, frivilliga läxläsning som erbjuds alla elever varje vecka beskrivs som ett
främjande arbete eftersom den är tillgänglig för alla elever. De beskriver även att ibland kan
organiserad läxläsning vara åtgärdande för några elever eftersom de organiserat obligatorisk
läxläsning som en del i ett åtgärdsprogram och då är det inte frivilligt utan något eleven och dess
vårdnadshavare har samtyckt till att ha i åtgärdsprogrammet. I matematik, svenska, engelska och
idrott erbjuds eleverna under skoltid att delta i olika studiegrupper för att förebygga så att de når
kunskapskraven i dessa ämnen. Hur detta organiseras kan se olika ut. Ibland är det flera elever
som läser med en lärare. Vid andra tillfällen kan speciallärare eller specialpedagog komma till
klassen. Ibland kommer en elev eller grupp till specialläraren eller specialpedagogen. Under lov
erbjuds elever som riskerar att inte nå kunskapskraven att delta i lovskola, vilket elevhälsoteamets
professioner anser är en förebyggande insats som en del elever väljer. Att erbjuda elever
organiserad läxläsning, studiegrupper och lovskolor främjar deras möjlighet att nå
kunskapskraven i skolan (Persson & Persson 2012).
6. Hög förväntan på lärarnas kompetens och elevernas möjligheter att nå kunskapskraven
Elevhälsans professioner anser att de inte bara har höga förväntningar på att elever kan prestera
utan de har en hög förväntan och tilltro på att lärarna har god kompetens. De samtalar om att
detta är ett främjande arbete i sig.
Skolsköterskan säger:
För ett tag sedan hörde jag en rektor, på en annan skola, som sa att det är en naturlag att endast 85 % av alla
elever skulle nå betyg i nian. Att säga så är ju som att slå eleverna på truten. Finns det en skolledning, en
elevhälsa och lärare som säger; du kan, vi tror på dig och aldrig ger upp, då kan alla lyckas.
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Specialpedagog år 6-9 säger:
Det är ju inte så att vi inte har ett batteri av lärare här som inte kan, många har ju jobbat längre än vad vi har
gjort. Många är jätteduktiga. Alla elever kan klara av skolan och alla lärare kan självklart klara av sina jobb.
Elevhälsoteamet anser alltså att goda relationer till elever är viktiga om de ska lyckas i sitt lärande.
Att de tror på att eleverna kan lyckas och att de ser sig själva som en del i elevernas lärande och
välmående kan kännetecknas av det relationella perspektivets synsätt (Nilholm 2007,
Emanuelsson, Persson & Rosenkvist 2001, Guvå & Hylander 2017). Hjörne (2018) menar att en
förutsättning för att elevhälsoteam ska kunna vara hälsofrämjande och förebyggande är att de har
ett relationellt synsätt. Ett salutogent förhållningssätt är att ha tilltro till färdigheter och utveckling
hos både elever och lärare och att lyfta upp de styrkor som finns (Antonovsky 2005, Guvå &
Hylander 2011). Jarl, Blossing och Andersson (2017) och Persson och Persson (2012) förknippar
dessutom skolframgång med att ha höga förväntningar på elevers lärande.
7. Komet
Komet är ett hälsofrämjande program som är riktat till föräldrar som ett föräldrastöd. Eftersom
det erbjuds alla föräldrar som har förskole- eller skolbarn i grundskolan i denna kommun anser
kurator att det är ett hälsofrämjande program. Kurator och fritidsledare har utbildning i detta
program och cirka tre-sex föräldrapar deltar årligen i detta.

Elevhälsoteamets beskrivning av vilka åtgärder de arbetar med
Elevhälsoteamets beskrivning av vilka åtgärder de arbetar med kan sammanfattas i följande lista
av teman. Med åtgärd menar de att det är en reaktiv insats som sker efter en händelse.
1. Skapa arbetsro på klassnivå
2. Omtag
3. Samtal med rektor
4. Särskild undervisningsgrupp
5. Anpassad studiegång
6. ART
7. Utredningar och åtgärdsprogram
8. Läxläsning
9. Orosanmälningar
10. Remisser
1. Skapa arbetsro på klassnivå
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Elevhälsoteamet beskriver ett åtgärdsarbete som erbjuds klasser som har det stökigt går under
begreppet ”från kaos till ordning”. Det innebär att en lärare som anser att det är bristande
arbetsro i klassen kan be någon från elevhälsan komma till klassen och under två veckor arbeta
intensivt med att skapa arbetsro. Det finns en struktur för hur detta går till som den tidigare
rektorn varit med att skapa. Elevhälsans representant går in i klassen och stöttar eleverna med
hur de själva kan komma fram till hur de vill ha det i klassrummet. De gör en överenskommelser
och alla elever får vara delaktiga. Det går inte ut på att hitta några ”syndabockar” utan alla elever
bidrar så att överenskommelsen kan nås. Detta är en åtgärd för att återfå arbetsron i klassrummet.
2. Omtag
Elevhälsoteamet beskriver att 1-2 elever går om nian varje år. Det finns elever som börjar på
denna skola för att de har haft en lång och problematisk skolfrånvaro och saknar betyg.
Specialpedagogen i år 6-9 uttrycker:
Rektor brukar fråga oss om det är tid det beror på. Att eleven missat mycket tid och varit borta länge
De beskriver att om rektor, elevhälsans professioner och lärare anser att eleven kan nå
kunskapskrav och få betyg bara den får en extra chans att gå om ett år kan eleven erbjudas detta.
Det har även förekommit att elever i förskoleklass eller år ett går om ett år om rektor, lärare och
elevhälsoteamet är överens om att detta främjar elevens situation. Detta sker dock mer sällan och
de beskriver att det inte skett under de senaste två åren. Studie- och yrkevägledaren menar:
Ja, en elev mår faktiskt bättre här än att gå in och traggla på Individuella programmet på gymnasiet.
Detta är en åtgärd som sker efter att en elev varit borta länge från skolan och behöver ta igen tid.
3. Samtal med rektor
Elevhälsoteamet beskriver att samtal med rektor kan vara en åtgärd om en elev haft hög
skolfrånvaro eller vid kränkningar. Då kallas eleven med vårdnadshavare tillsammans med
kontaktlärare till rektorssamtal. Någon från elevhälsan kan även vara med beroende på innehållet
i samtalet. Syftet är inte ett strängt tillrättavisande från rektor utan att gemensamt komma fram till
överenskommelser och strategier. I elevintervjun i denna studie berättade en elev om sin positiva
erfarenhet av ett sådant rektorssamtal.
4. Särskild undervisningsgrupp
Elevhälsoteamet beskriver att det på skolan finns två särskilda undervisningsgrupper. En för år 35 med sex elever och en för år 6-9 med elva elever. Grupperna har utbildade lärare,
specialpedagog, speciallärare, elevassistenter och år 6-9 har även en beteendevetare med syfte att
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ha nära samverkan med socialtjänsten. Beteendevetaren och specialpedagogen ingår i
elevhälsoteamet. Eleverna tillhör även en ordinarie klass och kontaktläraren ansvarar för
innehållet i undervisningen. Eleverna som går i de särskilda undervisningsgrupperna på skolan
har haft olika problem under sin skolgång och flera har varit frånvarande från skolan under lång
tid. I samtalet uttrycks att detta är ett tydligt rektorsbeslut efter att allt annat är uttömt vad gäller
anpassningar och stöd. Samtliga elever i dessa undervisningsgrupper har fått behörighet till
gymnasieskolan. I elevintervjun i denna studie berättar två elever om hur det är att tillhöra dessa.
5. Anpassad studiegång
Elevhälsoteamet beskriver att anpassad studiegång är en åtgärd som används väldigt sällan på
skolan och för närvarande är det en åtgärd för några få elever som går i de särskilda
undervisningsgrupperna. Det kan handla om att förkorta skoldagarna som en övergång om
eleven varit frånvarande från skolan en längre tid. Eller ta bort några ämnen för en elev som har
mycket kunskaper att ta igen. Studie- och yrkesvägledaren säger:
En del elever som har mycket kunskaper att ta igen i olika ämnen kan säga att de vill plocka bort biologi, kemi
eller fysik för de tror inte de kommer att ha så stor nytta av dessa ämnen senare i livet. Så kanske de kommer in
på vård- och omsorgsprogrammet och inte vet vad en cell är för något. Då blir det svårt att hänga med, därför
försöker vi in i det längsta att inte plocka bort ämnen för eleverna utan ge dem stöd att klara av dem istället.
Citatet pekar på att det som i stunden verkar vara det bästa för eleven, att minska antalet ämnen
för att fokusera på de allra viktigaste, kan få stora konsekvenser när eleven går på
gymnasieprogram och saknar kunskaper för att tillgodogöra sig ny kunskap.
6. ART
Aggression Replacement Training (ART) och är en metod som fritidsledaren och en av
specialpedagogerna i elevhälsoteamet, samt en ytterligare fritidsledare på skolan, har utbildning i.
Metoden har som syfte att både åtgärda och förebygga på individ- eller gruppnivå så att elever får
självkontroll i olika situationer. Kurator beskriver att för närvarande finns ingen sådan grupp och
menar att lärare lika ofta kan få stöd från elevhälsan så att de kan vägleda elever i situationer då
de riskerar att tappa självkontrollen. Metoden beskrivs i intervjun eftersom den kan erbjudas.
Engström m.fl. (2017) är dock kritisk till sådana program då de inte alltid överensstämmer med
värdegrunden eller barnsynen i läroplanen. De menar vidare att det ställer stora krav på rektorer
att avgöra om vilka program som är bra för elever samt se till att personal får utbildning i dessa.
7. Utredningar och åtgärdsprogram
Elevhälsoteamet beskriver att ibland utreds elever. Det kan handla om utredningar för att se om
en elev har rätt till särskolan, en läs- och skrivutredning eller upprättandet av åtgärdsprogram.
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Specialpedagogen i år 6-9 säger:
Ja för oss som spec. är ju åtgärder ganska tydligt. Det är ju när vi riktar åtgärder i arbetet tillsammans med en
elev eller flera. Vi kan ju komma in på olika sätt och när det gäller kunskapskraven är det tydligt att vi kommer
in. I åtgärdsprogram naturligtvis. Där är vi ofta med.
8. Läxläsningsgrupp
Elevhälsoteamet beskriver att deltagande över tid i en läxläsningsgrupp kan vara en åtgärd om det
står i åtgärdsprogrammet. Då ska eleven delta i dessa med syfte att kunna nå kunskapskraven.
9. Orosanmälningar
Orosanmälningar till socialtjänsten är en åtgärd. Elevhälsoteamet beskriver att det i
elevhälsoteamsmöten med lärare ibland tas beslut om att göra orosanmälan till socialtjänsten.
10. Remisser
Skolsköterskan beskriver att hon även skriver remisser till barnklinik, logoped eller barn- och
ungdomspsykiatri. Enligt henne kan skolpsykologerna även göra det. Det sker alltid med
samtycke av vårdnadshavarna. Elevhälsoteamet menar att detta är en åtgärd som sker efter att
olika insatser prövats.
I slutet av fokusintervjun uppstår det en diskussion om hur de olika professionerna sammantaget
ser på de åtgärdande insaterna respektive förebyggande och främjande arbetet som de har
diskuterat under intervjun. Kurator gör en kritisk reflektion:
Utifrån min roll omkring det i psyko-sociala kanske vi brister i det strukturerade arbetet. Vi kan inte uppge så
många saker som är strukturerat inom förebyggande och främjande alltså hälsofrämjande kring psykisk hälsa, de
bitarna vi gör. Vi har pratat mycket om det, att till exempel göra ett årshjul om vad det är vi egentligen gör. Vi
behöver fylla på med en del aktiviteter och sådana saker. Om vi skulle nedteckna vad vi gör skulle alla kunna
säga att de här sakerna gör vi eller bara vissa? Har alla förstått det? Tycker alla att det är hälsofrämjande och
förebyggande? Vi har diskuterat detta mycket med vår rektor under många år men han tycker ändå att det som
görs av oss är hälsofrämjande och förebyggande och det går ju se det så. Och så handlar det ju om begreppen. En
tidig kontakt med mig kan ju vara både hälsofrämjande eller förebyggande beroende på vad det är. Ja det beror på
hur man vill kategorisera sitt arbete.
Citatet visar på att det råder en viss oklarhet om vad som är förebyggande respektive
hälsofrämjande arbete och en önskan om att elevhälsoteamet ska reflektera över detta ytterligare.
Min analys blir att kuratorn uttrycker en viss frustration över att rektor ansett att deras arbetssätt
till stor del är hälsofrämjande och förebyggande medan kuratorn hade önskat diskutera ännu
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mera om vilka insatser som kan räknas till de olika begreppen. Det verkar som kuratorn hade en
önskan om att strukturera upp dessa så de framträder ännu tydligare i elevhälsoteamets arbete.

Elevhälsoteamets uppfattning om vilka faktorer som påverkat att deras
arbetssätt uppstått
De menar att rektorernas ledarskap, omorganisationen att öppna dörrarna och bjuda in lärarna på
elevhälsoteamsmöten samt att skolans fritidsdel inkluderas i elevhälsoarbetet utgör grunden för
att det nya arbetssättet att arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande skulle kunna uppstå.
Rektorernas ledarskap
Elevhälsoteamet beskriver en tydlig förändring på skolan som tog sin början 2004. De två
rektorerna som arbetade då slutade. Den ena gick i pension och den andra blev hastigt sjuk.
Elevhälsoteamet anser att de som kom att bli rektorer istället för dem utgör grunden till
förändringen. Sedan 1997-98 hade de arbetat på skolan som lärare i olika ämnen. De hade tidigt
en vision om att de skulle dela ansvaret mellan sig men strävade mot samma mål. Den ena
rektorn hade redan som lärare varit mycket intresserad av värdegrundsarbete och arbetade
mycket med att förebygga kränkningar. Han startade till exempel arbetet med kamratstödjare och
var intresserad av att arbeta med relationsskapande aktiviteter och arbetade ofta med att skapa
arbetsro i klassrum. Han var även duktig på att lägga schema, IT-frågor och blev chef för
elevhälsans personal. Den andra rektorn var intresserad av budgetarbete och fick ansvar över
budget samt personalansvar för alla lärare. De båda rektorerna fördelade ansvaret mellan sig på
ett tydligt sätt utifrån intresse, men de var tydliga med att de hade samma vision om skolans
elevhälsoteam. Elevernas måluppfyllelse var 85 % och det tyckte många, både lärare och
föräldrar, var vad man kunde förvänta sig. Men dessa rektorer bestämde sig för att ha en tilltro till
att alla elever skulle kunna nå målen för sin utbildning. Det framkommer i samtalet mellan
professionerna att rektorerna redan från början hade en tydlig vision om att elevhälsoteamets
arbetssätt var en viktig del i detta förändringsarbete och skulle utgöra ett nav på skolan. 2004
började de gå från ett mest åtgärdande arbete till ett mer förebyggande och främjande arbete.
Omorganisation av elevhälsan
De båda nya rektorerna hade en tanke om att det skulle vara enkelt för lärare att komma till
elevhälsoteamet med sina behov. De ansåg att detta var viktigt om lärare och elevhälsoteamet
skulle kunna arbeta mer förebyggande. Studie och yrkesvägledaren säger:
Innan de blev rektorer var det ett dike mellan elevvårdspersonalen och lärarna och inga visste riktigt vad man
gjorde inne i elevvården, det var stängda dörrar.
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Tidigare skulle till exempel kuratorn ha ett remissförfarande som inte fungerade så bra och jag menar, det var ju
lärare som kom och då var det kris när de kom, ja det var stor kris när man kom.
Remissförfarandet som beskrivs i citatet togs bort och rektorn och elevhälsoteamet öppnade
mötena och införde att lärarna kunde komma genom att de enkelt skrev upp sig på en
bokningstavla. Men i början kom inga lärare. Elevhälsoteamet beskriver hur de satt och väntade
och förstod det som att lärarna upplevde ett misslyckande om de kom in till elevhälsan med saker
de ville ha stöd med. Då införde rektorn att alla lärare skulle komma in till elevhälsan efter sina
utvecklingssamtal för att fånga upp elever som riskerade att missa ett kunskapsmål samt för att
redogöra för hur det såg ut i klasserna. Fritids- och ungdomsgården låg redan i skolan men hade
ingen länk till elevhälsoteamet. Den nye rektorn anställde fritidsledaren 2008 och beslöt att denna
profession skulle vara med i elevhälsoteamet för att knyta ihop skola och fritid. Fritidsledaren
utsågs även som ledare i värdegrundsarbetet och utbildade lärare i relationsskapande aktiviteter
som de kunde använda i undervisningen. Hjörne (2018) menar att en framgångsfaktor för att
elevhälsoteam ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande är att fritidspersonal och lärare finns
med på teammöten. Enkla vägar så att lärare tidigt kan komma till elevhälsoteamet är en grund
för att förebyggande och främjande arbete ska kunna ske (Einarsson 2011, Törnsén 2012, Höög
2013).

Faktorer som elevhälsoteamets personal anser upprätthåller deras arbetssätt
När elevhälsoteamet beskriver vad som gör att deras förändrade arbetssätt upprätthålls
återkommer de till fyra teman. De två första teman är samma som de anser utgjorde
förutsättningen för att det skulle uppstå; rektorernas ledarskap och att bjuda in lärarna på
elevhälsoteamsmöten. De uttrycker att två ytterligare teman har gjort att deras arbetssätt
upprätthålls, vilka är följande; att de avsätter tid för gemensam reflektion över sitt arbete samt att
de har ett nära samarbete och samsyn på sitt uppdrag. Vad gäller temat: rektorernas ledarskap har
jag valt att beskriva flera kategorier under detta tema eftersom jag anser dem intressanta eftersom
de ständigt återkommer till dessa beskrivningar under intervjun.
Rektorernas ledarskap
Följande kategorier framträder i fokusgruppintervjun när de talar om rektorernas ledarskap som
en faktor som upprätthåller ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt: personligt mästerskap,
tydligt och lyhört ledarskap, kunskap och närvaro.
Personligt mästerskap
Rektorn med ansvar för elevhälsan hade ett levande intresse och i samtalet nämns flera gånger att
de anser att han brann för elevhälsofrågor. Han hade inte bara en syn på att elevhälsoarbetet
ingick i hans ledarskap utan ville hela tiden fortsätta utveckla det. Han såg misstag som något
som man kan ta lärdom av. Lärande och reflektion blev en del av vardagsarbetet. Resultatet pekar
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på hur han såg till att elevhälsoteamet kontinuerligt utvärderade sitt sätt att arbeta med
elevhälsofrågor för att hela tiden bli bättre. Han ledde arbetet men visionerna delades gemensamt
mellan rektorerna. Studie och yrkesvägledaren säger:
Ja han brinner för elevhälsan och brinner för det vi pratar om. Ja det är inte bara meritvärden det pratas om utan
det är en väg som kantas av många olika saker som ska tas om hand om för eleverna. De ska må bra.
I samtalet återkommer elevhälsoteamet ofta till tidsfaktorn. Att låta saker och ting ta tid, inte bara
att förändra utan även att hålla i det man tror på. De uttrycker att rektorerna hade en tydlig tanke
redan från början om att det fick ta tid att förändra och utvecklas och hålla i det de trodde på.
Rektorerna stannade kvar på sina tjänster och stöttade elevhälsoteamet att arbeta långsiktigt.
Studie och yrkesvägledaren säger:
Det tog fem år innan lärarna i sina läsårsutvärderingar ansåg att de hade nytta av elevhälsan. Det är ju en
nyckelfaktor till att det fortfarande funkar. Om de inte vet vad de ska ha elevhälsan till blir det ju jobbigt.
Resultatet pekar på vikten av att de båda rektorerna stannat kvar på skolan så länge. Båda har
arbetat cirka 20 år på skolan varav 14 år som rektorer. Att båda rektorerna arbetat kvar och
kunnat utvärdera arbetssätt, förändra, förbättra, utveckla och hålla i och hålla ut är viktiga
faktorer till att arbetssättet upprätthålls. Två personer i elevhälsoteamet arbetade först som lärare
på skolan, de vidareutbildade sig och blev anställda i elevhälsoteamet. Den kompetens som
rektorerna enligt elevvårdsteamet utvecklat under sin tid på skolan, kan beskrivas med begreppet
personligt mästerskap, som beskrivs av Senge (1995) som ett av fem kunskapsområden om en
organisation vill kännetecknas av att vara en lärande organisation. Senge menar att i en lärande
organisation reflekterar medarbetarna över relationerna mellan systemet och dess olika delar. Han
menar vidare att en lärande organsiation behöver synligggöra vilka strukturer som finns och som
möjliggör föränderlighet och innovation. Dessa teorier går att applicera på detta elevhälsoteams
arbete. Om ett elevhälsoteam på en skola ska kännetecknas av att vara en lärande organisation
behöver de olika professionerna se över hur de samarbetar med varandra, med övrig personal på
skolan och med eleverna. För att hitta nya arbetssätt i sin strävan mot att arbeta främst
förebyggande och hälsofrämjande behöver elevhälsoteamet se över sina strukturer och hur dessa
kan vara ett stöd i det förändringsarbetet. Personligt mästerskap, menar Senge (1995) vidare,
innebär oftast ett långsiktigt engagemang och uthållighet i arbetet att nå visionen, vilket
kännetecknar detta elevhälsoteams arbete.
Tydligt och lyhört ledarskap
I samtalet uttrycker elevhälsoteamet att de båda rektorerna vet vart teamet är på väg någonstans
och då är det lätt att följa efter för de visar tydligt vägen. Röster i teamet säger om rektorerna:
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Men även om de är tydliga är de samtidigt väldigt lyhörda och lyssnar in vad vi tycker och tänker. Sedan tar de
beslut utifrån det de anser sammantaget blir bäst och vad ekonomin tillåter
De pekar mot målet att vi ska hit och de går i täten så kan vi gunga, vi kan sväva och vara osäkra men de står
för besluten och det är också väldigt tydligt ledarskap. Men man kan säga precis vad som helst och det kan låta
hur konstigt som helst utanför alla fyrkantiga boxar och trekantiga lådor som helst men det lyssnas på. Och det
finns ingen som tycker att du lilla gumman, utan man blir alltid lyssnad på och det finns alltid ax att plocka fram
så man blir bekräftad
Både Senge (1995) och Thylefors (2013) menar att team behöver ett tydligt, lyhört ledarskap som
både strävar efter att vara jämlikt med övriga teammedlemmar men på samma gång inte väjer då
de måste ta beslut som kanske inte alla professioner i teamet anser är de bästa besluten.
Kunskap
Elevhälsoteamet beskriver rektorn som kunnig och påläst om skollag och läroplan. Han är väl
isatt i forskning inom olika områden, inte bara om skolforskning och elevhälsofrågor.
Skolsköterskan uttrycker:
Ja som skolsköterska hör jag ju när vi pratar att han kan mycket om min bit också. Vad jag ska göra och inte
göra. Det tror jag inte är så vanligt att en rektor kan.
Fritidsledaren säger:
När föräldrar kommer och är upprörda kan han alltid lugnt svara dem så de lugnar sig, det känns tryggt med
någon som vet och förstår och ger klara besked.
Närvaro
I fokusgruppsamtalet återkommer de ofta till att rektorn var närvarande i korridorerna, cafeterian
och hade mycket kunskap om eleverna. Han samtalar ofta med elever, lärare och
elevhälsoteamets personal. Han kunde namnet på de flesta 600 eleverna och om någon behövde
något extra för att nå betyg. Han var väl insatt i familjesituationer och på vilket sätt det ibland
behövdes stöd. Röster från teamet säger om rektors närvaro:
Inga elever kunde hamna mellan stolarna eftersom han hade full koll.
Det blir trovärdigt när han dyker upp i klassrummet eller sitter med i cafeterian för då vet han vad vi menar när
vi pratar om saker.
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Resultatet pekar på att rektors roll att leda och utveckla elevhälsoarbetet har haft stor betydelse
för hur elevhälsoteamet har kunnat förändra sitt arbetssätt till att arbeta mer hälsofrämjande och
förebyggande. Törnsén (2012) och Höög (2013) menar att det oftast blir svårt för elevhälsoteam
att arbeta förebyggande och hälsofrämjande utan en rektor som leder och utvecklar arbetssätt på
ett tydligt sätt.
Regelbundna elevhälsoteamsmöten med lärare
Elevhälsans professioner anser att en viktig faktor för att ett förebyggande och hälsofrämjande
arbetssätt består är att de har regelbundna elevhälsoteamsmöten tillsammans med lärarna. Detta
underlättar även uppföljning av de planerade insatserna eftersom det erbjuds flera tider varje
vecka. Elevhälsomöten ställs aldrig in även om någon är sjuk eller borta av annan anledning. Då
möts de som är på plats på skolan. Att lärarna upplever att de enkelt kan få stöd genom att
besöka elevhälsoteamet när de önskar är också en framgångsfaktor för att upprätthålla
hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt.
Reflektionstid - elevhälsoteamsträffar utan rektor och lärare
Elevhälsoteamets professioner uppger att den reflektionstid de har varje månad, utan lärares eller
rektors deltagande, utgör en viktig faktor för att upprätthålla arbetssättet, särskilt med tanke på att
den rektor som varit pådrivande i utvecklingsarbetet precis har slutat. Röster i teamet säger:
Vi har sällan tid att prata och reflektera tillsammans när vi har vanliga elevhälsoteamsmöten med alla lärare.
Detta är för oss för vårt arbetslag att mötas, skratta och fika. Vi producerar och ger lösningar hela tiden och det
är ett högt tempo hela tiden. Vi behöver ha tid för att reflektera över vårt arbete tillsammans.
Särskilt nu när rektor slutat och det är lite gungigt i arbetslagen måste vi stå raka och starka och då behöver vi
luta oss lite mot varandra och möta oron. Vi förväntas att sitta mera med svar nu. Här fyller vi på varandra.
Nu när rektor har slutat behöver vi se över alla rutiner, en del kanske inte var nedskrivna och vi måste se till att
hålla i dem nu. Men denna tid för reflektion var lika viktigt för oss även innan rektorn slutade.
De anser att de även använder reflektionstiden till kollegialt lärande. Om någon ur elevhälsan
önskar diskutera en särskild händelse eller rutin kan denne skicka mail om detta innan mötet.
Kuratorn ger exempel på vad det kan handla om. Han mailade ut en fråga om vilka strategier
lärarna har för elever som upplever att de har talängslan inför att tala inför klass. Det blev en
givande diskussion under reflektionstiden som ledde fram till att de skulle ta frågan till
ledningsgruppen för att ta reda på vilka strategier lärarna använde för att stötta elever som
upplevde att de hade talängslan inför klasskamrater. Upprinnelsen var att flera elever kommit till
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kuratorn för att samtala om detta bekymmer under terminen. I samtalet berättade även
skolsköterskan att hon upplevt det. Att professioner i team prioriterar tid för att ses, samarbeta
och reflektera över sina rutiner och arbetssätt är en förutsättning för att organisationer ska
utvecklas (Senge 1995, Thylefors 2013).
Samsyn och samarbete
Senge (1995) och Thylefors (2013) menar att samsyn och ett nära och prestigelöst samarbete är
framgångsfaktorer för att team ska kunna utföra sina uppdrag. Min analys är att detta
elevhälsoteam kännetecknas av dessa faktorer. Det nära och presetigelösa samarbetet mynnar ut i
en samsyn som gör att de kan upprätthålla ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt.
Samtidigt som de olika professionerna ska hantera olika sekretess, vilket kan utgöra ett hinder.
I samtalet beskriver de att reflektionstiden är en förutsättning för dem att diskutera och få samsyn
om elevhälsoarbetet. Redan i anställningsintervjuerna har elevhälsoteamets olika professioner fått
frågan om hur de ser på olika saker som har med elevhälsoarbetet att göra. I intervjuerna
samtalade de först med rektorerna om hur de tänkte att ett förebyggande och hälsofrämjande
arbetssätt kunde gestaltas och sedan fick de gå in till elevhälsoteamet och få liknande frågor innan
de erbjöds anställning. Detta förfarande uppger alla, utom en speciallärare som anställdes på
sommarlovet då endast en rektor var på plats, har varit förfarandet för att anställas. De är ense
om att detta främjar deras samsyn om hur elevhälsoarbete bör gestaltas. Skolsköterskan säger:
Jag får ofta höra av andra skolor att i kommunen att vi har det så bra, men det jag slås av är att de inte har
samma samsyn som vi har. Jag hör ju hur de på andra skolor inte kan framföra sina åsikter i elevhälsoteamet för
det går inte. Vi säger inte; det går inte, vi säger: det går! Vi vill att det ska gå bra för alla elever och vi kämpar
tillsammans med det. Vi har olika kompetenser men tillsammans skapar vi en samsyn när vi samarbetar.
Jag ställer här en följdfråga om hur de hanterar att de inte får påverka vilka psykologer som
anställts. Psykologerna som deltar i elevhälsoteamet har inte anställs på skolan utan tillhör en
gemensam organisation i kommunen och har inte skolans rektor som chef. Röster ur teamet:
Det är inget problem, vi berättar och visar på hur vi jobbar och det är samma där. Rektorn sitter inte och väntar
på att psykologerna ska börja arbeta utan tar tag i dem och berättar hur vi jobbar och vill ha det.
Ja vi drog nog tag i dem snabbt och visade hur vi arbetar och ser på saker och det verkar som de köpte det och
tyckte det var bra. För varje gång de är här har de nya uppdrag med sig när de går härifrån utifrån samarbetet.
Dessa båda citat tyder på en samsyn mellan elevhälsoteamet på skolan och kommunpsykologerna
som regelbundet deltar i elevhälsoteamet. Samsynen handlar om hur elevhälsoteam bör gestaltas
för att vara förebyggande och hälsofrämjande och vad som gör att arbetssättet upprätthålls.
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Prestigelöshet i samarbetet
Elevhälsoteamet anser att de har högt i tak och att det råder en prestigelöshet mellan de olika
professionerna. Forskare menar att ett teamklimat som präglas av prestigelöshet främjar
organisationsutveckling (Senge 1995, Thylefors 2013). De olika professionerna uttrycker:
Vi har högt i tak och vi kan verkligen vända och vrida på allt och fundera för att få samsyn.
Ja vårt mål är inte att hålla vår egen fana högt och sätta oss på någon annan. Utan vi har den här eleven här som
är i fokus och då ska vi lägga pussel och alla får röra i alla bitarna, det är helt okay. Sedan kanske vi kommer
på att det är någon av oss som behöver gå in just med den biten, men vi har alla varit med och funderat på och
filosoferat på och allas röst är lika mycket värd, det är skönt.
Alla får vara med i rummet, det är ingen som måste gå ut för att vi ska prata om något som inte rör någons
område. Det gör ju att vi lär så mycket om varandra och av varandra. Sedan kan det ju vara; varsågod det är en
skolsköterskas bit, eller varsågod det är en kurators bit eller varsågod det är speciallärarens. Men det finns ingen
prestige, det har inget med prestige att göra utan det finns ett tillåtande att prata med varandra och ställa frågor
om varandra och tillåtande och accepterande av varandras kunskaper och det är heller ingen förlust att säga att det
där kan jag inte.
Hantering av sekretess i samarbetet
De samtalar vidare om vad som kan vara hinder för samsyn och samarbete och kommer in på att
olika professioner har olika sekretess. Skolsköterskan uttrycker:
En del kanske tycker det är svårt att samarbeta för sekretessen skull. Men den är det lätt att fråga föräldrar och
få samtycke om.
Citatet visar att de olika professionerna har reflekterat över många faktorer som ofta hindrar
elevhälsoteam från att arbeta hälsofrämjande och förebyggande.
Sammantaget visar analysen av temat samsyn och samarbete att de olika professionerna har en
samsyn på hur de vill arbeta, samt att det råder en presigelöshet mellan professionerna, vilket
främjar möjligheterna att upprätthålla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet (Hjörne
2018). Skolsköterskor uppger dock att sekretess ofta är ett hinder i samarbetet i elevhälsoteam,
men detta har skolsköterskan löst genom att fråga om samtycke (Guvå 2009, Partanen 2012).
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Sammanfattning av faktorer som upprätthåller ett förebyggande
elevhälsoarbete
De faktorer som upprätthåller det förebyggande elevhälsoarbetet på skolan i sin helhet är
följande: rektorernas ledarskap, regelbundna elevhälsoteamsmöten med lärare, reflektionstid i
elevhälsoteamsträffar utan rektor och lärare, samt samsyn och prestigelöshet mellan
professionerna. Törnsén (2012) och Höög (2013) anser att rektors roll är oerhört betydelsefull för
att både utveckla och upprätthålla ett förebyggande och hälsofrämjande arbete i
elevhälsoteamsarbete. De pekar på vikten av ett tydligt ledarskap där rektor är närvarande, leder
och fördelar arbetet i elevhälsoteamet för att hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt ska
fortgå. Det finns inga genvägar för elevhälsoteam att utveckla och upprätthålla ett förebyggande
och hälsofrämjande arbetssätt, utan långsiktigt idogt arbete där regelbundna gemensamma träffar
är en förutsättning för att uppdraget ska kunna genomföras. Detta bidrar även till ökad samsyn
och samarbete som måste till om elevhälsoteam ska arbeta förbyggande och hälsofrämjande
(Hjörne & Säljö 2013, Guvå & Hylander 2017). Hjörne (2018) menar att lärare deltar i
elevhälsoteamsmöten är en framgångsfaktor för att kunna arbeta förebyggande och
hälsofrämjande. Att elevhälsoteam även tar tid för att reflektera över vilka konsekvenser deras
arbetssätt får är en ytterligare framgångsfaktor för att nå uppdraget (Senge 1995, Thylefors
2013).

Psykologens uppfattning om elevhälsoteamets förebyggande och
hälsofrämjande arbete
Eftersom ingen av de två psykologerna hade möjlighet att delta i fokusgruppsintervjun av
elevhälsoteamet skulle psykologens röst endast presenteras i analys av de deltagande
observationerna med lärare. Detta faktum gjorde att jag genomförde en enskild intervju med en
av psykologerna. Jag var intresserad av att få höra psykologens uppfattning om både sin egen roll
samt synen på hela elevhälsoteamets hälsofrämjande och förebyggande arbete och presenterar
analysen här efter elevhälsoteamets fokusgruppsintervju dock utan att sammanfatta en egen anlys.
Vad gäller förebyggande arbete anser psykologen att hon ger konsultativt stöd till pedagogers
olika problem. De kan handla om många olika saker som sker i skolan, mest handlar det om att
förebygga olika saker på klass- och elevnivå, menar hon. Hon beskriver även att hon observerar
både på individ- och klassnivå när pedagoger önskar detta. Eftersom hon beskriver att hon oftast
kommer in tidigt innan problem vuxit sig stora anser hon att det är förebyggande att erbjuda
dessa konsultatationer, de minska risker av olika slag. Hon tror också att det faktum att
pedagoger får olika strategier i till exempel förhållningssätt gör att de kan använda dessa mer
generellt i undervisningen och då menar hon att det kan bli till ett hälsofrämjande arbetssätt. Ett
exempel kan vara att hjälpa pedagoger att se elevers styrkor istället för tillkortakommanden, att
bekräfta eleverna när de tar kontakt på ett adekvat sätt istället för att uppmärksamma när det bli
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konflikter. Hennes psykologkollega handleder regelbundet specialläraren, pedagogerna och
beteendevetaren samt resurspedagogerna i den särskilda undervisningsgruppen med elever i år 69. Denna handledning anser hon är både hälsofrämjande och förebyggande eftersom de
bekymmer pedagogerna tar upp på individnivå lyfts till vilka strategier pedagogerna kan ha i
undervisning och på raster. Hon skulle önska ännu mer tid till att ge handledning till pedagogerna
på skolan men menar att som skolpsykologer finns de med i åtta skolors elevhälsoteam och detta
begränsar deras tid till att arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande. Utredningar av elever för
att se om de har rätt att gå i särskola är ett av uppdragen som tar mycket tid från psykologerna.
Guvå och Hylander (2011) är kritiska till att skolpsykologer i elevhälsoteam främst används till
utredningar av olika slag och att detta tar mycket tid som skulle kunna användas till förebyggande
och hälsofrämjande arbete. De menar att skolpsykologer skulle kunna handleda pedagoger i
högre grad än vad som sker, så att hälsofrämjande och föreyggande arbetet fick större utrymme.
Uppfattning om hur elevhälsoteamsarbetet på skolan arbetar beskriver hon enligt följande:
Jag tycker mina kollegor i elevhälsoteamet är oerhört effektiva. De är bra på att stötta lärarna i problem på ett
effektivt sätt, de är intresserade och löser problemen positivt. Det är jätteskillnad inte bara mellan kommuner utan
mellan skolorna i denna kommun. Här tar alla i elevhälsoteamet ett gemensamt ansvar, alla är fokuserade och
engagerade och driver elevhälsoteamsmötena framåt och reflekterar. De hamnar inte i ett spår som inte leder
någonstans utan de leder arbetet framåt och löser problem på ett effektivt sätt. Jag tror det gör stor skillnad jämfört
med andra skolor, för både individer och deras familjer.
Citat pekar på att elevhälsoteamet tar ett gemensamt ansvar, är engegerade och samarbetar med
varandra, lärare, elever och vårdnashavare. Att lärare och elevhälsoteamspersonal har gemensam
samsyn och samverkar är en framgångsfaktor för förebyggande och hälsofrämjande arbete
(Hjörne 2018). Citatet visar även att de reflekterar om sitt arbetssätt även om det inte tydligt
pekar på att arbetet som utförs är förebyggande eller hälsofrämjande. Att de reflekterar över sitt
arbete en förutsättning för att kunna utföra sitt uppdrag (Hjörne & Säljö 2013, Thylefors 2013).
Hon kommenterar vidare att hon varit på en del klassrumsbesök och uttrycker följande:
Här har jag sett de bästa lektionerna jag någonsin observerat. Det är så skickliga lärare som jag inte sett tidigare,
de håller i relationerna med eleverna och bedriver undervisningen på ett mycket föredömligt sätt. Alla elever får
lyckas, lär sig och mår bra.
Citatet visar att dessa lärares undervisning kan kännetecknas av ett relationellt perspektiv. Att
lärare använder ett relationellt perspektiv är att arbeta hälsofrämjande Nilsson (2014). Det säger
dock inget om psykologens uppfattaning om elevhälsoteamet påverkat lärarnas arbetssätt.
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Avslutningsvis anser psykologen att detta elevhälsoteam i hög grad har planer, rutiner och
riktlinjer för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Hon anser att dessa planer är välkända
både inom teamet och bland lärarna på skolan. Att elevhälsoteam har välkända planer, rutiner
och riktlinjer är en framgångsfaktor för att kunna arbeta hälsofrämjande och förebyggande
(Törnsén 2012, Höög 2013, Hjörne & Säljö 2013, Guvå & Hylander 2017).

Analys av intervju med de två rektorerna
I fokusgruppsintervjun med elevhälsoteamet framkom det att viktiga faktorer som påverkat att
deras arbetssätt uppstått och upprätthålls hade att göra med rektorernas visioner och ledarskap.
Därför ansåg jag att det var av värde att intervjua de båda rektorerna som varit med sedan 2004.
Följande teman framträdde under intervjun: Startpunkten för förändringsarbetet, Faktorer som
upprätthåller utvecklingen av elevhälsoarbetet, Hälsofrämjande arbete, Förebyggande arbete, samt Åtgärdande
arbete.
Startpunkten för förändringsarbetet
Båda beskriver att de arbetade som lärare på skolan sedan 1997 respektive 1998. 2004 gick en av
de dåvarande rektorerna i pension och den andra blev hastigt sjuk. De tillfrågades då om de ville
vara tillfälligt förordnade rektorer och antog utmaningen, men var tydliga med att de inte i första
hand ville förvalta den organisation som elevvården var uppdelad i utan utveckla den. Dåvarande
uppdelning utgjorde två skolenheter; F-6 respektive 7-9 men rektorerna önskade hellre en
sammanhållen F-9 skola med ett gemensamt elevvårdsteam. Kommundelschefen var positiv till
deras visioner och redan efter ett år påbörjade de rektorsutbildningen. De hade delvis olika
intresseområden och gjorde en uppdelning av olika ansvarsområden utifrån dessa. Denna
uppdelning av ansvarsområden har de behållit fram till denna termin då en av dem slutat. Rektor
1 var ansvarig för elevhälsoarbetet samt var även ansvarig för övriga elevärenden samt
motsvarande inom förskoleverksamheten i kommundelen. Han var även chef för skolsköterska,
kurator, specialpedagog, speciallärare, elevassistenter, fritidshemmets och ungdomsgårdens
föreståndare. Han beskriver hur han hade en vision av att använda de erfarenheter han hade fått
som lärare. Då hade han arbetat med elever i behov av särskilt stöd på både individ- och
gruppnivå. Han hade utvecklat värdegrundsarbetet och hade som vision att främja och förebygga
elevers svårigheter på skolnivå. Rektor 2 fick ansvar över budget- och ekonomi, chef för lärare,
förskollärare, vaktmästare och skolassistent. Gemensamt har de ansvarat för frågorna om
organisation, verksamhet, politiska mål och pedagogiskt ledarskap. De är noga med att poängtera
att de har haft ett nära samarbete och hela tiden kunnat gå i och ur alla förekommande
arbetsuppgifter på skolan även om de hade delat upp ansvaret för olika områden. I samband med
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att de gick rektorsprogrammet fick de möjlighet att arbeta med den kommande läroplanen, Lgr
2011, när den var ute på remiss. När den väl var färdig var lärarna på skolan redan trygga med
hur de skulle arbeta efter denna. Båda beskriver att de 2004 upplevde en stor frustration över att
endast 85 % av eleverna på skolan uppnådde behörighet att söka vidare till gymnasiet. Den
allmänna synen, från både lärare och föräldrar, var att det var helt naturligt att 15 % av eleverna
inte kunde komma vidare till gymnasiet. Rektor 2 uttrycker:
Det fanns även en del föräldrar och även lärare för den delen, söm uttryckte att detta var en självskriven naturlag
och att dessa 15 % hade gått direkt till olika slags arbete efter år 9. Det tyckte inte vi, vi tyckte inte så.
Båda rektorerna beskriver hur de inte ville nöja sig med detta utan ansåg att alla elever skulle
kunna nå behörighet till gymnasiet. De är eniga om att visionen gick att genomföra bland annat
för att de hela tiden haft ett stort stöd ifrån kommunledningen. De upplevde att de hade stor
frihet att utveckla den inre organisationen enligt de visioner de hade. Rektor 1 som ansvarade för
elevhälsan säger:
Vi fick det fulla mandatet som en rektor har enligt skollagen men som tyvärr inte alla har i praktiken.
Elevvårdsmöten hölls 2004 bakom stängda dörrar och rektorerna hade en önskan om att
förändra detta sätt att omorganisera elevvården. Deras vision var att ha öppna
elevhälsoteamsmöten så att lärarna kunde komma och få stöd tidigt. Rektor 1 berättar vidare:
I början kom det inga lärare eftersom de nog trodde att de skulle kunna upplevas som ett misstag att komma inför
elevhälsan med sina misslyckanden, men efter att vi infört rutiner om att alla skulle besöka elevhälsoteamet
regelbundet började de skriva upp sig och boka in tider. Vissa oftare, andra mer sällan, utifrån deras behov.
Resultatet visar på vikten av att arbeta långsiktigt med utvecklingsarbetet. Att reflektera över
varför inte önskad effekt uppstår och då inte ge upp utan se om rutiner behöver förändras är
framgångsfaktorer i utvecklingsarbete (Senge 1995, Jarl, Blossing & Andersson 2017).
Faktorer som upprätthåller utvecklingen av elevhälsosarbetet
Resultatet pekar på att goda berättelser om erfarenheter av hur elevhälsoteamet stöttat elever så
de klarat av att få behörighet till gymnasiet utgör en viktig faktor till att utvecklingsarbetet fortgår.
Rektor 1 säger:
De erfarenheter som uppstår då vi på olika sätt anpassat och gett stöd ger oss kunskap som vi kan använda oss
av i andra, liknande situationer.
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En annan faktor anser de är att de stannat kvar så många år. De har tillsammans varit rektorer i
13 år och många lärare och flera i elevhälsan har stannat kvar på skolan i många år. Rektor 1:
Det blir som en dubbelriktad pil. Verksamheten skapar detta. Eftersom man är kvar länge, trivs och utvecklar
och håller i skapar detta en god verksamhet som sedan blir en sådan verksamhet man vill jobba kvar i.
De är överens om att även ett gott samarbete med föräldrar och vårdnadshavare gör att
utvecklingsarbetet upprätthålls. De säger att före 2004 var det färre föräldrar som såg skolan som
en samarbetspartner jämfört med nu. Föräldrarna har en förväntan om att skolan och föräldrar
ska samarbeta omkring eleverna. Föräldrarna vet att vi vill deras barn väl och att vi jobbar ihop.
En ytterligare framgångsfaktor är att de anser att de som rektorer är flexibla och kan komma med
okonventionella lösningar. De ger följande exempel. Rektor 2 berättar att hon denna dag haft
besök av en elev som varit borta länge men nu kommit till skolan. De har kommit överens om att
gå tillsammans till matematiklektionen nästa vecka. Rektorn ska möta upp eleven på morgonen
när hon kommer och ge eleven stöd under matematiklektionen. De anser att både lärare och
elevhälsoteamets professioner är bra på att hitta nya flexibla vägar till att stötta eleverna.
Hälsofrämjande arbete
De beskriver även det hälsofrämjande arbete de anser att de bedriver på skolan. Elevhälsoteamets
samtal med alla elever i år sex, ungdomsgården och cafeterian som mötesplats, som möjliggör
relationsskapande mellan elever och lärare samt alla vuxna som ständigt rör sig i korridorer,
matsal och samtalar och ser eleverna, är beskrivningar på hälsofrämjande arbete enligt rektorerna.
De uttrycker även att de själva ser sig som mycket närvarande rektorer på skolan. Rektor 2 säger:
Vi har öppna dörrar jämt för både elever och lärare. Det är alltid någon på plats och vi vill ha det så.
De beskriver att de ibland får frågan om hur de står ut med så mycket besök hela tiden. De
menar att det blir mycket mindre av akuta åtgärder när de finns nära verksamheten på olika sätt.
De anser att genom att skapa rutiner för alla de åtgärder som sker och genom att lyfta dem till
hälsofrämjande arbete på organisationsnivå, upprätthålls deras arbetssätt. Rektor 1 säger:
Alla de skolvardasgsrutiner vi har skapat på skolan som främjar alla elevers lärande och trygghet har uppkommit
genom att elevhälsan har gjort många åtgärder som de lyft upp till skolnivå och skapat till rutiner under året,
exempel på detta kan vara sexornas samtal, temadagar om olika saker och värdegrundsarbete.
Citatet tyder på att de åtgärder som kommer in på individnivå lyfts till rutiner på grupp- och
organisationsnivå. På detta sätt förändras åtgärdande insatser till att mer bli förebyggande och
främjande (Guvå & Hylander 2017).
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Förebyggande arbete
Vad gäller förebyggande arbete är båda rektorerna väl medvetna om vad begreppet står för och
beskriver att de först måste kartlägga risker för att kunna förebygga dem. De ger exempel på
stress, mobbning och kränkningar på nätet och beskriver hur förebyggande arbete kan innebära
att skapa grupper om hur man kan hantera stress eller hur man umgås på nätet. De uttrycker att
arbeta med Kamratstödjare är förebyggande eftersom man vet att kränkningar sker när inte vuxna
ser. De är noga med att poängtera att Kamratstödjarna inte ska ingripa när kränkningar sker men
vara extra ögon och öron och berätta för lärare och elevhälsoteam när något uppdagas. De
beskriver vidare hur elevernas trivselenkäter analyseras av lärare och elevhälsoteamet. Detta kan
resultera i att de förebygger otrivsel och otrygghet på olika sätt. De ger exempel på hur de
genomför Trygghetsvandringar då elever och lärare promenerar tillsammans i inomhus- och
utomhusmiljöer för att eleverna ska kunna beskriva hur de upplever olika miljöer. Genom dessa
vandringar har personalen fått kännedom om otrygga platser på skolan och förebyggt dessa.
Åtgärdande arbete
Båda rektorerna beskriver olika åtgärder som extra stöd av elevassistent, speciallärare eller
specialpedagog eller placering i särskild undervisningsgrupp. De menar att varje gång en lärare
söker upp elevhälsan för att få stöd är det en åtgärd på ett sätt, men att dessa kan lyftas upp på
klass- och skolnivå och bli förebyggande och främjande arbete. Rektor 1 säger:
Det är en enorm skillnad mot tidigare. Tidigare arbetade vi främst med åtgärder nu mer förebyggande och
hälsofrämjande. Det är en stor vinst att lärare kan få stöd av elevhälsoteamet så tidigt som det sker här. Det blir
ett förebyggande i sig och färre akuta åtgärder. Sedan kan vi se över de återkommande åtgärderna och förebygga.
Hjörne (2018) menar att om det åtgärdande arbetet fokuserar på pedagogernas ansvar och
strategier istället för elevernas tillkortakommande är det framgångsfaktorer för hälsofrämjande
och förebyggande elevhälsoteamsarbete.

Sammanfattning av fokusgruppsintervjun med elevhälsoteamet,
psykologintervjun och rektorernas intervju
Hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete i elevhälsoteamet
Resultaten visar att rektorerna mer tydligt kunde visa på skillnaderna i begreppen hälsofrämjande,
förebyggande och åtgärdande än de professioner i elevhälsoteamet som deltog i
fokusgruppsintervjun. En anledning till att begreppen blandas ihop kan vara att flera insatser,
beroende på syftet och hur de används, passar in under flera av begreppen. Ett exempel är att
elevhälsoteamet ansåg att olika samtal har olika syften och kan därför ses som hälsofrämjande,
förebyggande eller åtgärdande beroende på hur de organiseras. De beskrev de hälsofrämjande
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samtalen de hade med alla elever i år 6 med syfte att följa upp hur övergången till högstadiet varit.
Resultaten var bland annat att eleverna saknade tid till lek och fri samvaro i skolan. Detta lyftes
upp under ett reflekterande elevhälsoteamsmöte och beslut togs om att ta med elevernas
önskemål till ledningsgruppen. Utifrån ledningsgruppens beslut kunde en organisationsförändring
ske som innebar mer utrymme i schemat för hälsofrämjande aktiviteter. Andra samtal kunde vara
förebyggande och innebära att de olika professionerna träffade elever som befarades vara i
riskzoner av något slag eller så kunde samtal vara åtgärdande då en elev varit med om en konflikt,
hade hög frånvaro eller orsakat skadegörelse. Hälsosamtalen hos skolsköterskan kunde vara
antingen hälsofrämjande, förebyggande eller åtgärdande beroende på hur de utformades och till
vilka grupper av elever de riktades. En annan anledning till att begreppen blandas ihop kan vara
att det åtgärdande arbetet i elevhälsoteamets praktik beskrivs som ett kontinuum där så kallade
brandkårsutryckningar är exempel på akuta åtgärder som finns i ena ändan på ett kontinuum.
Elevhälsoteamet uppger att akuta åtgärder kan vara när elever kränker annan elev och det
behöver tas omhand omedelbart. I andra ändan på ett kontinuum kan det finnas planerade
åtgärder som kännetecknas av rutiner och riktlinjer som är välkända, till exempel upprättandet av
åtgärdsprogram. Åtgärden att upprätta åtgärdsprogram skulle då kunna ses även som en
förebyggande insats som sätts in för att undvika att en elev inte når kunskapskraven. Rektorerna
uppgav i sin intervju att elevhälsoteamet hela tiden försöker lyfta de återkommande åtgärderna till
en förebyggande och hälsofrämjande nivå. De strävar sedan efter att lägga in de hälsofrämjande
och förebyggande insatserna i det systematiska kvalitetsarbetet under året. Elevhälsoteamet och
rektorerna har planer för hur de ska arbeta, vilket är en förutsättning för att kunna arbeta med
hälsofrämjande och förebyggande arbete (Antonovsky 1996, 2005). Avsaknaden av planer gör att
elevhälsoteam till stor del arbetar med akuta åtgärder runt enskilda elever i skolan idag (Törnsén
2012, Höög 2013). Elevhälsoteamet anser att de har ett relationellt och salutogent perspektiv och
påminner ofta lärarna om att alla elever har styrkor som bör tas tillvara samt vikten av att skapa
tillit till eleverna. Psykologen uppger att hon har observerat att elevhälsoteamet och lärare på
skolan har ett relationellt och salutogent förhållningssätt. Även om lärare som kom in på
elevhälsoteamsmöten kunde vara stressade, uppgivna och beskriva elever utifrån individproblem,
som att riskera att inte få ett betyg, skolfrånvaro eller sociala svårigheter, fann både lärarna och
elevhälsoteamet att lösningarna oftast kunde organiseras genom lärares förändrade
förhållningssätt eller organisation av undervisningen. Detta kunde de få hjälp med av
elevhälsoteamets professioner i handledning. Psykologen uppger att hon arbetar förebyggande
geenom att ge handledning till lärare, något som jag också observerar under elevhälsoteamsmöten
med lärare då detta erbjuds lärare. Både rektorer och elevhälsoteamets professioner anser att den
rutin de har byggt upp på skolan att lärare deltar på elevhälsoteamsmöten är ett förebyggande
arbete i sig. Lärarna uppmanas att komma in tidigt i en kedja av eventuella insatser för en elev
eller elevgrupp. Psykologern ger uttryck för att denna skola har kommit långt vad gäller hur
elevhälsoteamet arbetar och menar att de planer och modeller de har för sitt arbete är tydliga.
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Hjörne (2018) menar att detta sätt att arbeta, där lärare deltar på teammöten för att skapa en
gemensam samsyn och åtgärderna fokuserar på pedagogernas ansvar och strategier, är
framgångsfaktorer om elevhälsoteam ska vara främjande och förebyggande. Senge (1995) anser
att om en organisation ser ett problem i en del i systemet och hittar en lösning på detta så att
denna del i systemet börjar fungera bättre kan motvikt ske, det vill säga ett annat problem tornar
upp i en annan del av systemet. Elevhälsoteamet beskriver flera exempel på detta. En morgon
kom en elev sent till skolan, hade inte ätit frukost, var trött och hungrig samt hade svårt att
koncentrera sig på lektionen. Läraren tog då med eleven till cafeterian för att eleven skulle få en
smörgås, småprata lite och landa in i skolan, vilket ledde till att eleven kunde återvända och delta i
undervisningen. Detta är en åtgärd. Kuratorn menade då att detta utgör ett dilemma i skolan.
Självklart ska en elev som inte ätit frukost få en smörgås så att hen kan koncentrera sig på
lektionen, men ska det ske på bekostnad av att övriga elever i klassen blir utan lärarledd
undervisning halva lektionen? Vad händer då i den delen av systemet? System är komplexa och
situationer har inga enkla lösningar menar Senge (1995). Diskussionen slutade med att
fritidsledaren i fortsättningen ska möta upp eleven om en sådan situation uppstår igen samt
beslut togs om att erbjuda ett samtal med vårdnadshavare och eleven om hur situationen kan
förebyggas, kanske genom att ha med en smörgås till skolan. Eller eleven kan få ta med sig
pengar till frukost som finns att köpa för alla elever i cafeterian, vilket blir en hälsofrämjande
aktivitet. Öquist (2008) menar att systemtänkande innebär att se världen i sin helhet och
elevhälsoteamet uttryckte i fokusgruppsintervjun att de vill se elevernas skolsituation utifrån en
helhet där skola, fritid och hemförhållanden påverkar varandra ömsesidigt. De ansåg därför att
det var viktigt att förebygga och främja inom alla de olika områdena. Både elevhälsoteamets
professioner och rektorerna uppgav i sina respektive intervjuer att de därför organiserade både
ungdoms- och fritidsgården på skolan samt strävade efter att ha ett gott och nära samarbete med
både eleverna och deras vårdnadshavare. De ansåg även att detta var både främjande och
förebyggande arbete. Att arbeta med goda överlämningar när eleverna ska över till nästa system,
gymnasieskolan, uppgav de också var exempel på förebyggande arbete. De menade att de
förebygger problem i elevernas skolsituation på många olika sätt, både vad gäller att uppnå betyg
för att få behörighet till gymnasiet och vad gäller trygghet och trivsel. Värdegrundsarbete som
trygghetsvandringar, temadagar om sex och samlevnad, kost och motion, främlingsfientlighet,
och resan till Polen för högstadieeleverna är hälsofrämjande arbete (Guvå 2009, Engström m.fl.
2017). Men när problem uppstår anser de, som de uttryckte det i en metafor, vänder vi på varenda
sten, så att varje elev ska lyckas i sitt lärande utifrån sina förutsättningar. Deras resonemang om att
elever behöver begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet i sin skolsituation för att må bra
och lära kan härledas till KASAM-begreppet och är ett hälsofrämjande förhållningssätt
(Antonovsky 2005, Guvå & Hylander 2017). Att elevhälsoteam har fokus på möjligheter istället
för hinder är enligt Hjörne (2018) stragetier för att de kunna arbeta hälsofrämjande och
förebyggande.
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Utveckling av elevhälsoarbetet och vad som upprätthåller detta arbete
Gemensam vision
Resultatet av intervjuerna med elevhälsoteamet och rektorerna pekar på att det fanns en tydlig
startpunkt 2004 då utvecklingsarbetet startade. (Psykologen hade svårt att uttala sig om detta
eftersom hon endast arbetat i teamet ett år.) Då skedde ett rektorsbyten och de två rektorerna,
som sedan dess arbetat på skolan, har varit betydelsefulla för att både utveckla och upprätthålla
detta arbetssätt. När de anställdes var de tydliga med att de inte ville förvalta elevvården som den
såg ut då, utan förändra den. De hade en tydlig vision om att alla elever skulle vara trygga, trivas
samt vara behöriga till gymnasiet när de slutade grundskolan. Senge (1995) beskriver vikten av att
en vision hos en ledare inte stannar där utan sprider den till en gemensam vision bland sina
medarbetare. Även Granberg och Ohlsson (2014) menar att när ledare i organisationer
bestämmer sig för att utveckla en lärande organisation genom att endast dokumenta en tidsplan
är det på förhand dömt att misslyckas. För att uppnå en lärande organisation behöver visioner
spridas och anammas av medarbetare i organisationen. Resultatet i undersökningen pekar på att
trots att rektorerna hade delat ansvarsområden mellan sig hade de ett tydligt ledarskap och tydliga
gemensamma visioner och mål som de samarbetade omkring sedan 2004. Specialpedagogen för
år 6-9 som arbetar i elevhälsoteamet arbetade som lärare på skolan vid denna tidpunkt och hon
uppger att rektorerna hade en tydlig vision redan från början. De stakade ut vägen men de delade
mål och visioner samt utarbetade strukturer och rutiner tillsammans med elevhälsoteamet så att
det blev en gemensam vision som även lärarna anslöt sig till. Rektorerna genomgick
rektorsutbildningen några år efter att de tillträtt som rektorer och fick då möjlighet att
tillsammans med elevhälsoteam och lärare prova nya läroplanen och nya skollagens uppdrag,
medan dessa fortfarande var ute på remiss. Detta gjorde att även de utbildningspolitiska målen
och uppdragen utgjorde en viktig del i utvecklingsarbetet. Senge (1995), Hanson (2001) och
Thylefors (2013) poängterar att utvecklingsarbete, teamarbete och visioner tar tid och inte är
någon quick-fix. Resultatet pekar på att rektorerna hade en fast övertygelse att det skulle ta tid att
förändra och att de behövde hålla fast vid sina visioner. Denna övertygelse förankrade rektorerna
hos elevhälsoteamet och lärarna. Det tog tre år innan de såg resultat. 2007 hade antalet elever
som var behöriga till gymnasieskolan stigit från 85 % till 92 %. Sedan 2010 har alla elever på
skolan behörighet till gymnasieskolan. Rektorerna har valt att stanna kvar och hållit i sin vision
under 17 år. Flera professioner i elevhälsoteamet och lärare har arbetat på skolan 10 år eller mer.
Senge (1995) menar är ledarens utmaning är att föregå med gott exempel vad gäller visionen.
Resultatet pekar på att dessa rektorer lever som de lär, ett exempel är att de poängterar vikten av
ett relationellt perspektiv och själva lägger mycket vikt på att skapa goda relationer med elever,
lärare, elevhälsoteam och vårdnadshavare. Även elevhälsoteamet betonade vikten av att arbeta
utifrån ett salutogent perspektiv och ha höga förväntningar på både elever och lärare. De
uttryckte att alla elever kan lyckas i sitt lärande och att alla lärare är kompetenta att utföra sitt
uppdrag.
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Tydligt och lyhört ledarskap
Rektorerna i undersökningen använder sin makt på det sätt Thylefors (2013) beskriver − istället
för att utöva makt och placera sin ledarroll högst upp i hierarkin, använde de den tillskrivna
makten som rektorer till att motivera sina medarbetare. Elevhälsoteamets samtliga professioner
återkommer ofta till att rektor 1 med ansvar för elevhälsan hela tiden brunnit för sina visioner
och motiverat medarbetarna i utvecklingsarbetet. Senge (1995) ifrågasätter om det är möjligt för
en ledare att gå ifrån sin plats i hierarkin, men menar att det bör vara varje ledares strävan
eftersom dialogen och ömsesidigheten som då kan uppstå är långt viktigare för att uppnå visioner
och mål än att behålla sin plats i den hierarkiska ordningen. Både Senge (1995) och Thylefors
(2013) menar att framgångsrika ledare i tvärprofessionella team är de som engagerar sig i sitt
verksamhetsområde, har en bred generell kunskap om den verksamhet de ansvarar för samt är
prestigelösa på det sättet att de kan rådfråga teaammedlemmarna och lita på deras expertkunskap.
Resultatet pekar på att dessa rektorer både använde sin makt till att motivera medarbetarna och
var prestigelöst lyhörda för deras åsikter och kunskaper. Elevhälsoteamets professioner uttryckte
att de ansåg att rektor har en bred kunskap, inte bara om skollagen, läroplanen och skolforskning
utan även om andra områden. Skolsköterskan uttryckte i elevhälsoteamets fokusgruppsintervju
att rektorn som har haft ansvar för elevhälsoteamet även kan mycket om hennes
professionsområde. Elevhälsoteamets professioner uttryckte vidare att de blir lyssnade på oavsett
vilken åsikt de förde fram. De upplevde en prestigelöshet som gjorde att de vågade tänka högt
tillsammans utan att alltid behöva vara välformulerade. Thylefors (2013) menar att när ledaren är
lyhörd och prestigelös tillsammans med sina teammedlemmar är det inte detsamma som att
ledaren abdikerar från sin legitima makt. Ledaren måste kunna fatta beslut även i frågor som inte
teammedlemmarna håller med om. I fokusgruppsintervjun med elevhälsoteamet framkom det att
rektorn, när han var ansvarig för elevhälsan, oftast var med i elevhälsoteamsmöten. Han
grundade sina beslut utifrån vad elevhälsoteamets professioner ansåg, utifrån lagar och
förordningar, hans egen bedömning samt vad ekonomin tillät. Vad gäller beslut om en elev är i
behov av särskilt stöd är det endast rektor som kan fatta detta och eftersom rektorn satt med vid
bordet i elevhälsoteamsmöten kunde dessa beslut tas utan dröjsmål. Att rektor har en tydlig roll
och leder och utvecklar elevhälsoarbetet anser Törnsén (2012) och Höög (2013) är en
förutsättning för att elevhälsoteam kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande.
Systemtänkande, tankemodeller, tid till samarbete och reflektion
Senge (1995) menar att för att skapa en lärande organisation behövs ett systemtänkande om att de
olika delarna på en skola hör ihop och att de påverkar varandra. Detta stämmer väl in på
Bronfenbrenners (1979) ekologiska utvecklingsmodell om att de olika nivåerna i skola och
samhälle påverkar en individ och hur individen i sin tur påverkar dessa system. Resultatet pekar
på att rektorernas vision 2004 var att genom att låta elevhälsoteamets utvecklingsarbete ta tid, för
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att få med sig alla olika delarna som tillhör en skola i den gemensamma visionen; elever, lärare,
personal på ungdoms-och fritidsgården, vårdnadshavare och inte minst samarbeta med
förvaltningsnivån i kommunen. Rektorerna uppger att det fanns både vårdnadshavare och lärare
som 2004 ansåg att det var en naturlag att endast 85 % av eleverna kunde få behörighet till
gymnasiet. Rektor 1 med ansvar för elevhälsoteamet hade en tydlig vision om att elevhälsan skulle
utgöra ett nav på skolan och att värdegrundsarbetet och kunskapskraven skulle gå hand i hand.
Före 2004 hade det varit byråkratiska vägar för lärare att få stöd av elevhälsan och elevhälsans
professioner hade inget upparbetat samarbete med vårdnadshavare. Rektor beslöt då att slopa
remisser och öppna upp elevhälsotemasmöten för lärare att komma och delta. Ett hinder var att
lärarna först inte kom för att de upplevde det som ett misslyckande att behöva ta stöd av
elevhälsoteamet. Rektor ändrade då rutinerna för att få lärarna att komma och besöka
elevhälsoteamet vilket gav resultatet. När lärarna förstått vilket stöd de kunde få av
elevhälsoteamet var hindret borta och alla lärarna började bokade in sig efter behov. En del lärare
kommer ofta andra mer sällan. Elevhälsoteamets professioner och rektorerna uppmuntrar lärarna
att komma in till elevhälsoteamet med olika frågeställningar och innan saker och ting blir till stora
problem. Stedt (2013) har sett i sin forskning att lärare kan välja bort samarbete och att detta inte
är något självklart som lärare anser sig ha tid att ägna sig åt. Detta exempel i resultatet stämmer
med Senges (1995) tankemodeller, vilket kan vara omedvetna eller lagar eller rutiner som utgör
hinder för utveckling i system eftersom de håller kvar både strukturer och kulturer. Senge menar
att det krävs mod och tid för att utforska och reflektera över dessa tankemodeller och över
samspelet mellan människor i komplexa situationer. Med systemtänkande menar Senge att om en
förändring ska ske i ett komplext system måste hela systemet genomlysas, det räcker inte med en
enskild del eftersom allt hänger ihop. Senge är tydlig med att det sällan finns enkla lösningar eller
tydliga orsaker. Han menar att man istället behöver se samband och processer. Rektorerna har
skapat tid för elevhälsoteamet att reflektera över effekterna av vad de gör, samt förstå hur
tankemodeller uppstår och påverkar handlingar. Det fanns tid för reflektion direkt efter att lärare
varit på besök i elevhälsoteamet samt vid ett eget reflekterande elevhälsoteamsmöte en gång i
månaden. Under dessa reflekterande elevhälsoteamsmöten gavs även tillfälle till att reflektera över
de dagliga rutinerna och det som hände på skolan. När elevhälsoteam utför dagliga rutiner
reflekterar de sällan i stunden över vad de gör eller vilka konsekvenser handlingarna får. EastbySmith (1997), Vince (2002), Slotte m.fl. (2004), samt Höyrup och Elkajer (2006) menar att dessa
rutiner är så kallade singel-loopar som endast löser de vardagliga problemen men inte leder till
utveckling av organisationer om inte de lyfts upp på en så kallad dubbel-loops nivå. Det är först
på denna nivån då medlemmarna reflekterar över sina handlingar och rutiner och ifrågasätter
dessa som en förändring kan ske. Hanson (2001) menar att skolor borde reflektera mera på en
dubbel-loops nivå över hur de kan förbättra elevers betyg långsiktigt istället för att som ofta sker
ta till sig trendiga pedagogiska metoder som ofta blir kortsiktiga och inte ger resultat. Även
Thylefors (2013) menar att det är viktigt med tid för reflektion i tvärprofessionella team så att de
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kan kommunicera och samarbeta om sitt uppdrag. Även hon menar att tid till reflektion utgör
grunden till att organisationer utvecklas, något som medlemmarna i elevhälsoteamet lyfte upp
som en faktor som både utvecklat och upprätthåller deras sätt att arbeta. Brist på tid för att
samarbeta är ett återkommande hinder i elevhälsoteam (Tornberg 2008, Soan 2012, Törsén 2012,
Höög 2013, Guvå och Hylander 2017).
Personligt mästerskap och teamlärande
Personligt mästerskap beskrivs i Senges teori (1995) som en enskild medarbetare kompetens och
engagemang. Han menar vidare att medarbetare med personligt mästerskap ofta har ett livslångt
engagemang eller lång uthållighet och tålamod. Detta kännetecknade både rektorerna och lärarna
och de återkom ofta till sådana beskrivningar. För att upprätthålla arbetssättet var de måna om att
när nya medarbetare skulle anställas i elevhälsoteamet skulle de anamma detta synsätt. De uppgav
att redan i anställningsintervjuerna ställs frågor för att ta reda på om personen stämmer in på
teamets och rektorernas synsätt och arbetssätt. Senge menar vidare att personligt mästerskap
innebär att medarbetare värnar om varandra, vilket professionerna själva uppgav i
fokusgruppsintervjun och jag kunde ofta observera detta på olika sätt under teammöten. Samtliga
professioner återkom ofta till att i elevhälsoteamet kände de en samhörighet för det var deras
arbetslag. Teamlärande är Senges fjärde disciplin och innebär att dialogen mellan de enskilda
deltagarnas i ett team kan bli till ett gemensamt lärande. Han menar inte att man behöver bryta
perspektiv utan ha en öppen dialog som leder fram till samsyn och konsensus och liknar detta
synsätt med att ha konsensus vid en laserlampas fokuserade sken. Elevhälsoteamets medlemmar
uppgav att så sker i temamöten. De lär av varandra och menade att detta sätt att öppet och
prestigelöst kommunicera med varandra ger kunskap som gör att de kan gå in på varandras
områden. Här skiljer sig Senge (1995) från Granberg och Ohlsson (2014) som istället menar att
det är gynnsamt för lärande i organisationer att de olika medlemmarna vågar bryta åsikter med
varandra och inte alltid tycker lika. Även Thylefors (2013) anser att team oftast tycker för lika och
att detta kan hämma både utveckling och att olika professioners kompetens tas tillvara. Hon
anser vidare att det ofta finns en inneboende konflikt mellan att värna om sin egen profession
och dess kompetens eller värna om teamets samsyn och gemensamma kompetens och uppdrag. I
tidigare forskning om elevhälsoteam har ett problem varit att teammedlemmarna alltför snabbt
har kommit till konsensus istället för att bryta perspektiv med varandra (Thornberg 2008, Hjörne
& Säljö 2013, Guvå & Hylander 2017). I elevhälsoteamets fokusgruppsintervju uppgav de olika
professionerna att de hade en samsyn men att de även kunde tillåta varandra att ha olika åsikter
och förhandla om olika perspektiv. Thylefors (2013) har definierat fyra olika typer av
tvärprofessionella team: Multiprofessionellt, Interprofessionellt, Transprofessionellt och
Proffesionsupplöst. (Dessa definitioner beskrivs på sid. 32 i denna undersökning.) Guvå och
Hylander (2017) menar att om elevhälsoteam ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande bör de
gå från att vara ett Multiprofessionellt team till att kännetecknas av att vara ett Interprofessionellt
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team. Thylefors, Persson och Hellström (2009) såg i sin studie att de flesta elevhälsoteam i
Sverige går att beskriva med begreppet interprofessionella team. Elevhälsoteamet i denna
undersökning kan uppfattas som en blandning av det som beskrivs som interprofessionella team
och transprofessionella team (Thylefors 2013). De visade upp faktorer som stämmer överens
med det transprofessionella teamet där samarbetet är väldigt nära och intensivt och
teammedlemmarna stöttar varandra, har gemensamma mål och ser varandras kompetenser som
lika viktiga. De återkom ofta till teamets gemensamma uppdrag och att de arbetar prestigelöst
och kan täcka upp för varandra och vara rollöverskridande om så behövs. Eftersom rektor slutat
och inte var med på teammöten under hösten hade de ett delat ledarskap under temamöten.
Även deras egna utsagor i elevhälsoteamets fokusgruppsintervju stämmer med denna bild. Men
teamet stämmer även in på interprofessionellt teamsamarbete eftersom de hade ett tätt samarbete
och samspel, öppen kommunikation och konsulterar varandra ömsesidigt. De respekterade
varandra, coachade varandra och lärde av varandra. Möjligen var skillnaden att de hade ett större
rollöverskridande och kunde gå in för varandra mer som generalister än vad som vanligtvis
förknippas med det interprofessionella teamet. De uttrycker själva att detta sätt att arbeta utgör
viktiga faktorer för att arbetssättet i elevhälsoteamet har utvecklats och fortlöper.
Elevhälsoteamets professioner och de båda rektorerna uppgav i sina respektive intervjuer att de
ansåg att en tidig, enkel, välkänd väg in till elevhälsoteamet för lärare var viktiga faktorer för att
elevhälsoteamet utvecklat och upprätthåller sitt hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt. Till
skillnad från före 2004 då det behövdes remiss av lärare för att komma i kontakt med
elevhälsoteamet. Arbetet handlade då mest om att ta hand om akuta åtgärder.

Analys av fokusgruppsintervju med eleverna
Elevernas uppfattning av sin skolsituation
Som jag beskriver under Metodkapitlet i denna undersökning ville jag få med elevernas åsikter
om hur de upplevde sin skolsituation. Dilemmat var hur jag skulle få kunskap om elevernas
uppfattning huruvida elevhälsoteamet arbetade förebyggande och hälsofrämjande, vilket är
undersökningens frågeställningar. I Diskussionskapitlet reflekterar jag över om jag istället för att
intervjua en grupp elever med åtgärdsprogram skulle ha gjort en enkät till skolans alla elever för
att få kunskap om detta. Min analys är att jag trots detta metodval fått en uppfattning om
elevernas upplevelser av sin skolsituation även om det inte resultatet direkt går att knyta till hur
elevhälsoteamets arbete gestaltas. Resultatet pekar på följande teman: Får stöd i lärandet, Får vara
olika, Blir lyssnade på, Bra relation till rektor, God trivsel och trygghet samt vad eleverna: Vill förbättra
angående skolmat och matsal.
1. Får stöd i lärandet
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Alla sex elever uttrycker att de får stöd i skolarbetet. Det kan handla om ha olika slags uppgifter,
olika böcker, lyssna på musik för att kunna koncentrera sig på lektioner, använda dator som
skrivhjälpmedel eller gå på läxläsningsgrupp. Samtliga uttrycker även att lärarna ger bra stöd.
En diskussion uppstår om huruvida alla elever skulle få ha tillgång till mobiler och datorer under
lektionstid eller inte. Två elever ger uttryck för detta när de säger följande:
Vi får inte ha våra mobiler på under lektioner och lyssna på musik om inte det är godkänt av lärare, det borde
alla få för det hjälper många.
Om vi ska få skriva på en dator hela tiden måste vi ha specialintyg att vi har dyslexi, en del har det. Jag skulle
också vilja ha dator och skriva hela tiden för det är lättare då.
Två av eleverna går i särskild undervisningsgrupp och uttrycker att de får allt stöd och all hjälp de
behöver där. De berättar båda om lång skolfrånvaro och många skolbyten eftersom de flyttat
mycket med sina respektive familjer. En elev säger:
Vi i lilla gruppen måste göra allt som alla andra, vi kan inte hoppa över något, vi gör samma saker men med
mera hjälp och vi delar upp uppgifterna mera.
Man får bra hjälp här, fick inte samma på min förra skola. Jag har också flyttat mycket och missat skolan en
del.
Två elever anser att de kommer hem försent om de går till läxläsningsgruppen. Den ena eleven
tycker det är stressigt i skolan då många lektioner ligger tätt och att de ibland kan ha fem läxor i
veckan. Eleven anser inte att han vill gå i läxläsningsgruppen, fast han borde, för då
kommer han hem klockan 17.00. Den andra eleven anser att hon måste åka hem och sköta om
sina husdjur och då inte har tid till att gå i läxläsningsgruppen som slutar kl. 15.00. Hon säger:
Jag tycker det är svårt att ta initiativ och plugga hemma, jag har svårt att koncentrera mig.
Två elever anser att man får skylla sig själv om man inte prioriterar att gå till läxläsningsgruppen.
Samtliga eleverna ger uttryck för att de erbjuds olika slags stöd i sitt lärande. Ett stöd är läxhjälp,
vilket två elever avstår på grund av stress eller långa skoldagar. Två elever skulle önska att alla fick
ha mobiltelefoner på med musik samt datorer för att skriva under lektionstid. De två eleverna i
den särskilda undervisningsgruppen jämför hur de nu får mer stöd att klara av skolan jämfört
med när de tidigare gick på en annan skola.
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2. Får vara olika
Fyra av eleverna anser att det är accepterat att vara olika både i klädstil och behov av extra
anpassningar i undervisningen. Två anser dock att man kan bli retad om man är alltför
utmärkande vad gäller kläder eller stil och extra anpassningar. Eleverna i den särskilda
undervisningsgruppen uttrycker att de har olika extra anpassningar och klädstilar, intressen och
att detta är accepterat. En av eleverna i den särskilda undervisningsgruppen säger:
I lilla gruppen är det helt okay att vara olika. Vi kan få eget rum. Man respekterar varandra för den man är och
man får vara sig själv jättemycket.
En av pojkarna som går i vanlig klass men med erfarenhet av en annan skola säger:
Ingen retar någon för att den har något extra i klassrummet, en del har märkeskläder för flera tusen men det bryr
jag mig inte om, man kan klä sig som man vill. Det är mycket värre på XX-skolan, där kan man bli retad för
sånt. Jag gick där innan. Här får man mera vara den man är.
Fyra av eleverna anser att det är helt accepterat att klä sig som man vill samt ha olika
anpassningar i klassrummet medan två elever reserverar sig och anser att det ändå finns gränser
för hur utmärkande man kan vara i fråga om klädstil och anpassningar för att bli accepterad.
3. Blir lyssnade på
Tre av eleverna upplever att vissa lärare lyssnar på deras åsikter och vissa inte. De två flickorna i
särskilda undervisningsgruppen upplever att alla lärare lyssnar på dem. En ytterligare elev
uttrycker att alla lärarna lyssnar på elevernas åsikter. De tre eleverna som upplever att inte alla
lyssnar säger att en särskild lärare som de namnger kan uppfatta åsikter som kritik och då
försvarar läraren sig. En elev ger följande exempel:
Vissa lärare lyssnar på oss, men inte alla. Om jag skulle säga en del saker kanske jag skulle få mail hem av
XX som skulle gå till mina föräldrar om att jag varit uppkäftig. Det har hänt och ibland vet man inte om det,
att mailet kommer, de är inget kul.
De är alla överens om att fritidsledaren i ungdomsgården och cafeterian som även ingår i
elevhälsoteamet är en god lyssnare och alla håller med om vad en elev uttrycker:
Ja, hon visar också alltid respekt, hon är lugn, snäll och lyssnar. Om hon inte förstår vad man menar så frågar
hon tills hon förstår, de är bra. Hon finns alltid där för oss.
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Två elever anser att de som är smarta elever favoriseras av en lärare och då får mer hjälp. Exempel
på hur de upplever detta är följande citat av en elev:
De som är smarta får mer hjälp på de lektionerna, de får prata mera och behöver inte göra mera på lektionerna.
De som är smartare än mig kan avbryta och prata själva och lärarna bryr sig inte men om jag avbryter de smarta
då får jag en tillsägelse.
När de får följdfrågor för att beskriva mera om hur ofta detta sker under lektioner är de överens
om att det gäller endast när de har en särskild lärare som de namnger. De får även följdfrågor om
påståenden att lärare skickar mail utan att eleverna vet om att detta och säger då att det handlar
om samma lärare. Tre elever upplever att alla lärare lyssnar på dem. De tre elever som upplever
att de inte alltid blir lyssnade på syftar på en särskild lärare.
4. Bra relation till rektor
Alla elever har många positiva saker att säga om den rektor som slutat. Fem av eleverna hade vad
de uppger en nära relation till den rektorn, medan en uppger att hon endast har småpratat med
honom i korridoren. De fem som anser att de kände honom uttrycker:
Han brydde sig om alla och han har mycket respekt. Han är tvärsaknad.
Han var snäll och lyssnade på oss.
När man ska gå och prata med rektor var det inte jobbigt, han skällde inte och han var lugn och tog sig tid att
lyssna.
Han hälsade alltid i korridoren, han hjälpte alltid till och frågade alltid hur man mådde, han visade alltid respekt
och frågade om hur det gick i skolarbetet.
Han både visade och gav ut respekt. Han var positiv till en även om man hade gjort något som inte var bra. När
vi slaget sönder ett skåp fick vi gå och prata med honom. Han ringde inte hem eller berättade för våra föräldrar
utan sa att händer detta igen måste han berätta det för våra föräldrar men han gav oss en chans att lösa det
tillsammans, och det gjorde vi. Det blev bra, vi löste det.
Citaten pekar på att rektor med ansvar för elevhälsan var närvarande bland eleverna och hade ett
relationellt perspektiv i sina möten med dem. De nämner inte något om den andra rektorn i
samtalet. När jag frågar om deras relation till denna rektor säger de att de inte har någon
uppfattning, varken negativ eller positiv.
5. God trivsel och trygghet
109

När jag visar en skala med nummer 1-10 och berättar att 1 är mycket lite och 10 väldigt mycket
uppger de sex eleverna var och en att de trivs och är trygga enligt följande skala; 8-9, 9, 10, 10, 10,
10. De säger att de kan vara trötta på morgonen men att det alltid känns bra att gå till skolan. De
är eniga om att de skulle rekommendera denna skola till någon som håller på och väljer skola och
de anser att detta är den bästa skolan i kommunen. Fyra av eleverna har erfarenhet av att ha gått
på andra skolor både i kommunen och i andra kommuner. De ser ibland elever som utsätts för
att de retas. När jag frågar vad de gör då säger de att de ibland säger till en lärare. Ibland upplever
de att läraren tar tag i situationen, ibland glöms det bort och ibland kan läraren säga tillbaka till
eleven att du måste ha gjort något först för att bli retad. En elev uttrycker och övriga instämmer:
Killarna småretas med varandra hela tiden, säger fula ord och puttar på varandra, men det är mest på skoj.
Tjejerna pratar mer skit om varandra i grupper, hela tiden. Det är stor skillnad på hur tjejer och killar är.
På min fråga om detta alltid upplevs som skoj av alla och hur eleverna skulle önska att detta
beteende hanterades på skolan uppstår en lång diskussion med olika förslag. En elev säger:
Det klart det går en gräns om vad som är skoj och inte, men vi håller på ändå. När vi börjar på gymnasiet
kommer vi att sluta, vi blir äldre och mognare och kommer inte ha tid till hålla på så här.
En annan elev anser att de borde prata mer om hur man är mot varandra på klassrumsnivå:
Ja när vi gick i förskolan pratade vi mer om hur man ska vara mot varandra, du vet de gör det där, pratar och
skriver upp på väggen och sånt, vi skulle göra samma här ibland.
Alla elever i intervjun vet vart de ska gå om de ser någon som utsätts för kränkningar eller om de
själva vill ha hjälp. De ger olika förslag på till vem de skulle gå till. En elev uttrycker:
Man kan gå till kuratorn, det har vi gjort.
De två eleverna i den särskilda undervisningsgruppen säger att de skulle gå till någon lärare där.
Övriga uppger att de skulle kontakta kurator, fritidsledare, rektor, speciallärare, specialpedagog,
skolsköterska eller kontaktlärare. De namnger dessa. Samtliga elever säger att de vet om att det
finns ett elevhälsoteam på skolan som kan ge stöd. Alla har haft kontakt med en eller flera av
dessa professioner under sin skoltid och uppger namnen på dessa och uttrycker att det varit en
positiv erfarenhet på olika sätt. Resultatet visar på att elevhälsoteamets olika professioner är
välkända för eleverna samt att kontakterna med dessa har varit positiva.
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6. Vill förbättra skolmat och matsal
På min fråga om vad de önskar för förbättringar på skolan är alla är ense om att det som ligger
överst på förbättringslistan är skolmaten som de upplever är dåligt kryddad och att det serveras
för mycket grytor. Enligt eleverna ska ris försvinna från menyn och det ska serveras matvete och
coscos istället, vilket alla sex menar att de inte tycker är en bra idé. Ytterligare en
förbättringspunkt enligt eleverna är städningen av matsalen. En elev säger:
Det är smutsigt också, särskilt om vi kommer efter förskoleklassen, kladdigt på borden och så, deras lärare borde
ta mer ansvar för hur de torkar upp och så.
En annan elev uttrycker:
Vi äter lunch alldeles försent. Vi slutar kanske 14.00 och äter lunch 12.00, precis innan vi slutar en del dagar.
Citaten visar på att samtliga förbättringspunkter har med menyn, matsalen och mattider att göra.
Eleverna uttrycker inga önskemål om förbättringar inom andra områden.

Sammanfattande analys av elevernas fokusgruppsintervju
Eleverna beskriver att de i mycket stor utsträckning trivs på skolan. Detta trots att de uppger att
pojkarna ofta småretas med varandra och använder ord som kan såra medan flickor mer i
grupper pratar nedvärderande om varandra. Alla sex anser att dessa beteenden kommer att gå
över av sig själva nästa läsår då de ska börja gymnasieskolan. Jarl, Blossing och Andersson (2017)
och Persson och Persson (2012, 2016) menar att i framgångsrika skolor har lärare goda kunskaper
om elevernas kunskapsnivå och utgångspunkter. Resultatet i denna undersökning pekar i hög
grad på detta. Samtliga eleverna uttryckte att de får det stöd de behöver i undervisningen och
även socialt. Två av dem uppger att de önskade att alla elever har tillgång till en del anpassningar
som behövs särskilt intyg för. Exempel på vad detta kan vara är att få skriva på dator för att
underlätta för skrivandet och lyssna på musik i mobilen för att underlätta möjligheten att
koncentrera sig. Einarsson (2011) menar att elevernas perspektiv helt saknas i elevhälsans sätt att
organisera sitt arbete i de verksamheter som hon har undersökt. Resultaten i denna undersökning
visar dock på att samtliga elever i detta urval av elever har haft kontakter med olika
professionerna i elevhälsoteamet och de uppger att dessa varit positiva. På grund av sekretess
ville jag inte gå djupare in på och fråga eleverna om vad dessa kontakter har handlat om. De anser
att det finns vuxna på skolan som de kan vända sig till om de själva behöver någon att samtala
med eller observerar någon annan elev som blir kränkt eller av annan anledning upplevs behöva
vuxenstöd. Samtliga elever anser att den rektor som varit ansvarig för elevhälsoarbetet var en
uppskattad rektor som såg eleverna och pratade med dem. Fem av de sex eleverna uppgav att de
hade en nära och god relation till rektorn och ansåg att han hade en hög grad av närvaro på
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skolan. En av eleverna hade haft erfarenhet av de rektorssamtal som elevhälsoteamet uppger i sin
fokusgruppsintervju ibland sker som åtgärd. Denna elev uppger att detta samtal var ett stödjande
samtal som ledde fram till en gemensam lösning på det problem han var kallad till rektor för att
samtala om. Jarl, Blossing och Andersson (2017) pekar på vikten av ett tydligt ledarskap och ett
öppet klimat. Resultatet av elevernas uppfattningar är att rektor varit en viktig person som brytt
sig om både elevernas hela skolsituation vad gäller kunskapskrav, betyg, trygghet och trivsel, och
elevernas sociala situation. När det gäller att bli lyssnad på av alla lärare i alla ämnen skiljer sig
elevernas uppfattningar åt. Hälften av eleverna uppger i intervjun att de blir lyssnade på medan
andra hälften uppger att det är vissa lärare som lyssnar, andra inte. Två av eleverna uppger att
lärare lyssnar mer på de som anses vara smarta i klassen. När jag ställer följdfrågor visar det sig att
det handlar om en lärare i synnerhet. De är eniga om att ett förbättringsområde på skolan är
skolmaten som de inte alltid tycker är god och det ibland är smutsigt på borden i matsalen när de
äter efter yngre elever. Eleverna uttrycker i hög grad av att de uppfattar skolan som en skola med
öppet klimat och hög trivsel och trygghet samt stöd i lärandet. De nämner relationer med lärare,
elevhälsoteam, rektor och fritidsledaren i ungdomsgården som betydelsefulla. Vidare pekar
resultaten på att rektor och fritidsledare har ett salutogent perspektiv då eleverna beskriver att
dessa vill dem väl, ser till deras behov, bekräftar och uppmuntrar styrkor. Trivsel, trygghet och
lärande går hand i hand och resultaten av elevernas utsagor pekar på att skolan är en plats där
detta sker i vardagen (Engström m.fl. 2017). Eleverna beskriver att de i hög grad har begriplighet,
meningsfullhet och hanterbarhet i sin skoldag, särskilt de två eleverna i särskilda
undervisningsgruppen. Detta tyder på att eleverna upplever en mycket hög känsla av
sammanhang (KASAM). Det är dock svårt att dra slutsatser från resultatet av
fokusgruppsintervjun med eleverna rörande om hela elevhälsoteamet främst arbetar
förebyggande och hälsofrämjande, eftersom eleverna har begränsade erfarenheter av hur de olika
professionerna arbetade.

Analys av enkäter till pedagoger
Under Metodkapitlet beskriver jag hur jag genomförde enkäten. Jag kommer här att presentera de
resultat och den analys som är relevanta utifrån de forskningsfrågor jag ställt. Svaren uppdelade i
fyra olika svarsalternativ; Instämmer inte alls (1), instämmer något (2), Instämmer ganska mycket
(3) och Instämmer helt (4). 45 pedagoger deltog i enäkten. För att läsa enkätfrågorna, se bilaga 8.
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Pedagogernas syn på elevhälsans arbete
Figur 3 och 4 nedan visar hur pedagogerna svarade på enkätfrågorna 33-37 samt 1-6. 96 %
(N=43) av pedagogerna som besvarade enkäten anser att de arbetar förebyggande för att minska
olika slags problem på skolan. Samtliga svarade att de samarbetar med elevhälsan om extra
anpassningar. Trots det önskar 49 % mer stöd av elevhälsan vad gäller extra anpassningar. 85 %
anser att de samarbetar med elevhälsan i upprättandet av åtgärdsprogram men 29 % anser att de
skulle önska att elevhälsan var med mer i upprättandet av åtgärdsprogram. 85 % anser att de får
det stöd de behöver av elevhälsan för att utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. 80 % vill
inte lämna över mer problem till elevhälsan. Även om 44 % anser att de inte håller med om att de
sällan gör brandkårsutryckningar när problem uppstår svarar 96 % att alla på skolan har rutiner
som de följer när problem uppstår. 55 % önskar att elevhälsan arbetade mer med direkt stöd till
elever.
Figur 5 och 6 nedan visar hur pedagogerna svarade på enkätfrågorna 22-26 samt 27-32. 91 %
(N=41) anser att rektor har bestämt hur elevhälsan ska arbeta medan 54 % anser att elevhälsan
har bestämt hur de ska arbeta på skolan. 47 % anser att de kan påverka hur elevhälsan ska arbeta
på skolan. 98 % vet hur de ska ta kontakt med elevhälsan och 97 % anser att det är lätt att få
kontakt med dem. 91 % uppger att alla lärare på skolan tar ansvar för hur elevhälsoarbetet
bedrivs. 89 % anser även att de får stöd när de kontaktar elevhälsan. På frågan om elevhälsan
kommer in tidigt i ärenden anser 93 % detta. 75 % har en uppfattning om att elevhälsan arbetar
med förebyggande insatser och 76 % anser att de arbetar med främjande insatser. 69 % anser att
elevhälsan arbetar mest med åtgärder. På frågan om de anser att alla på skolan arbetar
förebyggande för att minska olika slags problem anser 96 % att de gör det.

Figur 3. Pedagogernas svar på enkätfråga 33-37.

113

Figur 4. Pedagogernas svar på enkätfråga 1-6.

Figur 5. Pedagogernas svar på enkätfråga 22-26.

Figur 6. Pedagogernas svar på enkätfråga 27-32.
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Sammanfattande analys av pedagogernas enkätsvar
Det förefaller som pedagogernas uppfattning om hur elevhälsoteamet har organiserat sitt arbete
på denna skola skiljer sig åt mot tidigare forskning om elevhälsans arbetssätt på skolor både i
Sverige och internationellt. Detta både vad gäller att pedagogerna i denna undersökning upplever
att elevhälsan kommer in i ett tidigt skede i ärenden, att elevhälsan är lätta att få kontakt med och
att de upplever att de får stöd när de ber om det. Pedagogerna svarar även att de anser att
elevhälsan arbetar både främjande och förebyggande i stor utsträckning, när de får explicita frågor
om detta. Thornberg (2008), Einarsson (2011) samt Guvå och Hylander (2017) har i sin
forskning sett att pedagoger upplever att elevhälsan kommer in i ett sent skede när problemen
växt sig stora. De har även sett att pedagoger upplever det svårt och krångligt att ta få kontakt
med elevhälsan. Tidigare forskning visar även att elevhälsan mest arbetar med åtgärder när
problem redan uppstått och sällan förebyggande och främjande samt att lärarna oftast är
ensamma i upprättandet av åtgärdsprogram (Guvå 2013 c). Guvå och Hylander (2017), Törnsén
(2012) och Höög (2013) har även sett att det saknas kartor för hur man ska arbeta när problem
uppstår och att detta får konsekvensen att det ofta blir akuta brandkårsutryckningar. Pedagogerna
uppger i denna undersökning att de till stor grad har stöd av elevhälsan och att elevhälsan både
vad gäller arbetet med extra anpassningar, upprättandet av åtgärdsprogram och att de i övrigt får
stöd när de kontaktar dem. Detta hindrar inte att de önskar ännu mera stöd både vad gäller extra
anpassningar, upprättandet av åtgärdsprogram och stöd även i andra arbetsuppgifter. Lite drygt
hälften av pedagogerna uppger att de skulle vilja att elevhälsans professioner gav mer direkt stöd
till elever, trots att detta sker i stor utsträckning eftersom jag i mina deltagande observationer såg
att speciallärarna och specialpedagogen regelbundet träffar elever för att ge särskilt stöd både
enskilt och i grupp. Fritidsledaren, kurator, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare träffar
även elever individuellt och i grupp regelbundet. Även eleverna själva uppger i sin intervju att de i
stor utsträckning får det stöd de behöver, både av sina lärare men även av elevhälsans olika
professioner. De flesta pedagoger anser att alla på skolan arbetar förebyggande för att minska
olika slags problem och även att elevhälsan i stor utsträckning arbetar både förebyggande och
främjande. Det är i linje med Senge (1995) som beskriver vikten av att en gemensam vision inte
stannar hos en eller några professioner utan sprids och upprätthålls i organisationer om målen
som finns i visionen ska uppnås. Jarl, Blossing och Andersson (2017) pekar på vikten av att en
stark lärarkår och en rektor bildar en tydlig norm. För att skapa detta behöver rektor utöva ett
tydligt ledarskap och få med sig lärarna i sina visioner. Lärarna anser i hög grad att rektor bestämt
hur elevhälsan ska arbeta på skolan men de verkar ha anammat detta arbetssätt och uppvisar
därmed en samsyn. Hjörne (2018) menar att om lärare och elevhälsoteam har en samsyn och
samverkar är det en framgångsfaktor för att elevhälsoteam ska kunna arbeta förebyggande och
hälsofrämjande Vidare menar Jarl, Blossing och Andersson (2017) att en stabil lärarkår som
stannar kvar och arbetar över tid på skolan är lika viktigt som att rektor är kvar över tid. De
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menar att på framgångsrika skolor kan lärare och rektorer ha arbetat mer än tjugo år tillsammans
och hållit i utvecklingsarbetet. I enkäten uppgav 17 lärarna att de har arbetat mer än 10 år och 7
stycken mer än 20 år på skolan, detta verkar vara en framgångsfaktor.
Trots att pedagogerna anser att elevhälsans professioner arbetar förebyggande och
hälsofrämjande uppger ändå drygt hälften att elevhälsoteamets olika professioner arbetar mest
med åtgärder. Svaren visar att det kan råda en osäkerhet hur begreppen ska tolkas eller så menar
pedagogerna att trots att arbetet i hög grad är förebyggande och främjande sker ändå mycket
åtgärdande arbete. Det kan även tolkas som att alla de problem och utmaningar som pedagogerna
kommer med till elevhälsoteamets möten är situationer och företeelser som behöver lösningar
och detta är synonymt med åtgärder, oavsett om de sätts in före eller efter problem uppstått. En
insats kan på motsvarande sätt även kategoriseras som hälsofrämjande, förebyggande eller
åtgärdande beroende på syftet. (Se en diskussion i teorikapitlet om olika innebörder av dessa
begrepp.) I inledningen av enkäten beskrev jag begreppen men min sammantagna reflektion över
enkätresultaten blir att enkätsvaren hade behövt följas upp med ett urval av pedagoger i en
fokusgruppsintervju för att kunna fråga om hur de tolkar dessa begrepp mer ingående.

Sammanfattande och jämförande analys av delmaterialen
Jag kommer här att triangulera analysen genom att göra en jämförelse mellan de olika
delresultaten i ljuset av mina frågeställningar som jag har valt som underrubriker i kapitlet.

Elevhälsoteamets hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete
Rektorerna visar en hög medvetenhet om vad som skiljer begreppen hälsofrämjande,
förebyggande och åtgärdande arbete åt. De beskriver olika insatser och till vilket begrepp de anser
att de tillhör. Elevhälsoteamet är inte lika säkra på skillnaderna och de uppger att en del arbete
som sker på skolan kan kännetecknas av begreppen på olika sätt eftersom det beror på hur de är
organiserade och genomförs. Ett exempel kan vara de hälsosamtal som förekommer på skolan
som beroende på hur de organiseras kan vara hälsofrämjande, förebyggande eller av åtgärdande
karaktär. Vad gäller pedagogernas uppfattning av begreppen är det svårt att dra några tydliga
resultat av enkätsvaren. De allra flesta pedagoger anser att både de och elevhälsoteamet arbetar
hälsofrämjande och förebyggande och att de har ett nära samarbete med elevhälsoteamet i detta
arbete. Trots att de flesta anser detta uppger drygt hälften av pedagogerna att elevhälsoteamet
arbetar främst med åtgärder. I de deltagande observationerna av elevhälsoteamet där pedagogerna
deltog framkom det att pedagogerna ofta kom till elevhälsoteamsmöten med bekymmer runt
elever som de önskade stöd av elevhälsoteamet med. Min analys blir att de insatser som
bestämdes i dessa möten kan tolkas som åtgärder av olika slag av pedagogerna. Elevhälsoteamet
själva anser att de arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande även om de uppger att flera
insatser är åtgärder, en del av dem styrs av olika lagar som till exempel upprättandet av
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åtgärdsprogram, kränkande behandling och orosanmälningar till socialtjänsten. I de deltagande
observationerna av reflekterande elevhälsoteamsmöten utan lärare framkom att elevhälsoteamet
ofta återkommer till hur de kan förändra återkommande åtgärdande insatser till ett förebyggande
arbete. I flera av dessa möten reflekterade elevhälsoteamet över hur åtgärder på individnivå
kunde förändras till förebyggande eller hälsofrämjande insatser genom att flytta insatserna till
strukturella förändringar på klass- och skolnivå. Exempel på detta kan vara hur åtgärder för elever
med talängslan, stress inför kunskapskrav eller som uttrycker önskan om mer fri samvaro på
schemat lyfts till ledningsgruppens möten på skolan så att de kunde ta beslut om hur
förekomsten av dessa åtgärder kunde bli till förebyggande eller hälsofrämjande insatser. Även
rektorerna ger exempel på hur regelbundet åtgärdande arbete kan förändras till hälsofrämjande
och förebyggande insatser genom att se över det systematiska kvalitetsarbetet. Exempel på sådana
insatser framkom i elevhälsoteamets möten med lärare då insatser som att en elev behövde mer
stöd i ett ämne kunde hänvisas till läxläsningsgrupper som organiserades på skolan och erbjöds
alla elever. Elevhälsoteamet anser även att det finns ett kontinuum vad gäller det åtgärdande
arbetet. De menar att planerade åtgärder som till exempel planer för att motverka kränkande
behandling kan finnas i ena ändan av en händelsekedja och då ses som ett förbyggande arbete
medan akuta åtgärder till exempel omedelbara insatser när en elev upplever sig kränkt kan
förekomma i andra ändan av händelsekedjan. Vad gäller elevernas uppfattning av
elevhälsoteamets hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete uppger de att de har haft
kontakt med elevhälsoteamets olika professioner och att detta varit en positiv kontakt. De
uttrycker att rektor med ansvar för elevhälsan samt fritidsledaren har goda relationer med
eleverna, bryr sig om dem och att de ser möjligheter istället för hinder. Min analys blir att detta
kännetecknar ett salutogent förhållningssätt och ett relationellt perspektiv, vilket kan anses
känneteckna ett hälsofrämjande arbete. Eleverna uttrycker i hög grad att de trivs och är trygga på
skolan samt får det stöd de behöver i sitt lärande. Men ett par av eleverna ger även exempel på
önskemål som att alla skulle få tillgång till anpassningar som att skriva på dator och lyssna på
musik under lektioner, läxläsningsgruppen skulle förläggas på annan tid, skolmåltiderna skulle ses
över och en lärare skulle förändra sitt förhållningssätt. Elevhälsoteamet uppger att allvarssamtal för
elev med rektor är en åtgärd som finns på skolan. En av eleverna berättar om upplevelsen av ett
sådant och menar att det var ett vänligt samtal där de diskuterade hur de kunde lösa ett problem
tillsammans. Det går dock inte dra några tydliga slutsatser av elevernas utsagor till att
elevhälsoteamet arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande.

Faktorer som utvecklade det förändrade arbetssättet samt faktorer som verkar
upprätthålla detta
Elevhälsoteamet och rektorerna uppger att det skedde en brytpunkt 2004 då förändringsarbetet
startade. De uppger att den största orsakerna till förändringsarbetet var att det blev rektorsbyten.
De två rektorerna, som har arbetat kvar sedan dess, anställdes då på skolan. De hade en vision
om att förändra elevhälsoarbetet genom att bjuda in lärarna på elevhälsoteamsmöten för att öka
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samarbetet och arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande. Pedagogerna anser att rektor och
elevhälsoteamet har bestämt hur elevhälsoarbetet ska gestaltas, att det finns gemensam samsyn,
modeller och riktlinjer för arbetet samt att de som pedagoger kan påverka detta. Elevhälsoteamet
uppger att deras gemensamma tid till reflektion är en faktor som upprätthåller detta arbetssätt
och under mina observationer av reflekterande elevhälsoteamsmöten utan lärare framkommer att
elevhälsoteamet ofta återkommer till hur det hela startade, hur de nu ska hålla i detta arbete nu
när rektor för ansvar elevhälsoteamet hastigt har slutat. Rektorerna och elevhälsoteamet anser att
det tar flera år att förändra ett arbetssätt och att det gäller att hålla i och hålla ut och inte ge upp.
Rektorerna menar att en upprätthållande faktor är att genom att rektorer, lärare och
elevhälsoteamspersonal stannar kvar och arbetar länge på skolan får det dubbelverkande effekter.
Eftersom de tillsammans utvecklar det arbetssätt och den skola de anser vara bra för elevernas
lärande och välmående skapar det en organisation och arbetsmiljö som de själva vill arbeta kvar i.
Elevhälsoteamspersonalen och pedagogerna uppger att de trivs bra i sina arbeten. I
observationerna av elevhälsoteamsmöten med lärare framkommer att elevhälsoteamets olika
professioner påminner lärare om de modeller, rutiner och riktlinjer som de gemensamt arbetat
fram. Elevhälsoteamet uppger att det faktum att de i anställningsintervjuerna har fått frågor om
hur de tänker om det hälsofrämjande och förebyggande arbetssättet som elevhälsoteamet
upparbetat och huruvida de vill ansluta till ett sådant teamarbete är en faktor som upprätthåller
arbetet. De menar att en grundläggande samsyn och vision lever vidare tack vare att detta är saker
som diskuteras redan innan de anställs. Både elevhälsoteamet och rektorerna menar att viktiga
faktorer för att arbetet både uppstod och upprätthålls är att det är viktigt att nyanställda får
information om hur de arbetar och att det är enkelt att ta kontakt med elevhälsoteamet. I
deltagande observation av ett reflekterande elevhälsoteamsmöte utan lärare framkommer det en
diskussion om huruvida de nyanställda lärarna vet om rutinerna och man beslutar sig för att ta
reda på detta. Pedagoger och elever uppger att de vet hur de får kontakt med elevhälsoteamet.
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Diskussion
Studiens syfte var att skapa kunskap om hur elevhälsoarbete kan gestaltas för att vara främst
hälsofrämjande och förebyggande. I följande kapitel kommer jag först att diskutera metod och
metodval. Efter det diskuterar jag studiens resultat utifrån tidigare forskning, litteratur och teorier
som jag tidigare redogjort för under respektive kapitel. Avslutningsvis tar jag upp implikationer
för elevhälsoteamsarbete samt ger förslag till fortsatt forskning.

Metoddiskussion
Att operalisera sina forskningsfrågor är att ställa sig inför valet av vilka metoder som är
användbara för att få svar på dessa frågor. Imin undersökning har jag försökt att fokusera på
mina forskningsfrågor då många andra intressanta frågor om skolans verksamhet har dykt upp
under resans gång. Jag anser att de valda metoderna jag har använt mig av för att samla in data i
denna undersökning har varit relevanta för mitt syfte och mina forskningsfrågor. Det blev dock
uppenbart för mig hur mycket tid det tog att samla in empirin och sedan analysera de olika
delarna till en helhet, ett resultat. Att triangulera undersökningen och genomföra deltagande
observationer, fokusgruppsintervjuer, intervjuer och enkäter i den omfattning jag har gjort har
krävt oerhört mycket tid. Trots det är en reflektion är att jag efter lärarnas enkät skulle ha samlat
ett urval av lärare för en fokusgruppsintervju för att få djupare information om en del
enkätfrågor. Jag skulle även ha valt enkäter till alla skolans elever istället för att välja ut sex elever
med åtgärdsprogram till en fokusgruppsintervju. En annan reflektion blir att jag kanske skulle ha
nöjt mig med färre observationer av elevhälsoteamsmöten då dessa har tagit mycket tid i anspråk.
Men eftersom det i stort sett var olika konstellationer av lärare med på elevhälsoteamsmöten ville
jag försäkra mig om att jag i mina observationer nått en mättnad, med det menar forskare att man
slutar när man inte ser nya saker, vilket jag taget fasta på (Merriam 1994, Kvale 1997, Fangen
2005, Aspers 2011, Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014). De har varit intressanta utifrån mitt syfte
och mina forskningsfrågor men att transkribera dessa har tagit mycket tid. Jag såg en risk att det
inte skulle finnas tillräckligt med tid till analysen, vilket Kvale (1997) varnar för. Jag har försökt ta
fasta på det som står i metodböcker om att transkribera ljudfiler så snart det går efter intervjuer
och observationer samt att börja analysera parallellt med insamling istället för att spara analysen
som en egen enskild del på slutet (Merriam 1994, Kvale 1997, Fangen 2005, Aspers 2011). En
annan utmaning var att välja rätt bland teorier som jag kunde använda i analysen. För några år
sedan hörde jag en forskare som varnade för att inte göra samma misstag som hon hade erfarit.
Hon gick forskarutbildning och hade under ett helt år samlat in empiri och när denna fas var
avslutad hade hon inte funderat över vilken teori hon tänkte använda i analysen. Hon kände sig
vilse och visste inte hur hon skulle gå vidare i sin forskning, vilket Kvale (1997) varnar för kan
ske om forskaren inte har en teori. Samtidigt menar Aspers (2011) att det är klokt att inte ha för
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bråttom med val av teori eftersom forskaren då kan låsa fast sig vid en teori utan att ta hänsyn till
vad materialet under insamlingen visar på. Jag har tagit del av flera olika teorier och insåg att
systemteori är en enormt bred teoribildning. Efter ytterligare inläsning fastande jag för Thylefors
(2013) och Senges (1995) teorier som jag fann användbara vid analysen av mitt insamlade
material. Det var minst sagt spännande att se resultaten växa fram. Merriams (1994) liknar en
fallstudie med processen att bygga ett hus. Ritningen är skissad och metoderna är valda men man
kan inte veta vad slutresultatet blir på förhand.
Min största farhåga var att jag under mina deltagande observationer skulle ha svårt att hålla mig
objektiv (go native) eftersom jag själv under många år arbetat i elevhälsoteam och eftersom skolan
som verksamhet är väldigt välkänd för mig. Men jag förvånades över att jag med hjälp av att
medvetandegöra denna risk för mig själv, både innan och under studien, klarade av att ta en så
objektiv icke-deltagande roll som möjligt. Detta gjorde jag genom att dels läsa mycket om vad
litteraturen säger om vilka strategier en forskare kan ha för att undvika att bli ett med fältet samt
diskutera det med min handledare. Ganska snart kände jag mig trygg i min observatörsroll på
skolan. Enligt metodböckerna interagerar forskare alltid med fältet och det går inte att undgå att
de påverkar varandra ömsesidigt (Merriam 1994, Kvale 1997, Fangen 2005, Aspers 2011). Men
min strävan att vara en passiv observatör gjorde att de olika professionerna aldrig behandlade mig
som en jämlik kollega eller specialpedagog utan som en utomstående observatör. Jag blev aldrig
tillfrågad om något, varken råd eller hur jag såg på saker och ting, vilket underlättade för mig att
inte gå in i specialpedagogrollen. Första dagen jag besökte skolan fick jag veta att rektor hastigt
slutat vilket gjorde att jag först blev tveksam till att genomföra min studie. Det var ju rektors
information som gjort mig intresserad av att undersöka detta elevhälsoteams arbetssätt. I min
pilotundersökning hade jag sett indikationer på att denne rektor varit betydelsefull för
elevhälsoteamets förändrade arbetssätt. Jag blev därför orolig för att jag kanske inte skulle kunna
genomföra undersökningen och få svar på mina forskningsfrågor som planerat om rektor inte
deltog i de elevhälsoteamsmöten som skulle observeras i min undersökning. Så här i efterhand
kan jag tycka att det hade varit mycket intressant om rektor varit med på elevhälsoteamens möte
eftersom jag fick höra många berättelser om hur tydlig rektor var med sitt ledarskap och visioner i
intervjuer med elevhälsoteamets professioner, lärare och elever. Men nu när rektor inte var med
kunde jag undersöka om elevhälsoteamet verkligen bar den gemensamma visionen vidare utan
denna rektors närvao. Jag skulle få se om de arbetade främst hälsofrämjande och förebyggande
eller om det bara var rektors retorik. Jag är medveten om att det endast var under en termin min
undersökning pågick men det var ändå intressant att ta del av vad de ansåg att de gjorde
annorlunda och vad de forsatt att göra lika nu när de skulle arbeta utan den så närvarande
rektorn. Elevhälsoteamet ansåg att de inte lika ofta gav direkta råd till lärare och att besluten inte
gick lika snabbt när rektor inte var med i elevhälsoteamsmöten eftersom ingen mer än en rektor
kan ta beslut om till exempel särskilt stöd i elevhälsoteam. De uppgav i fokusgruppsintervjun att
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de istället mer reflekterade tillsammans med lärarna än gav handfasta råd. Jag är även tacksam till
att jag i slutfasen av undersökningen fick möjlighet att genomföra en intervju med både den
rektor som slutat samt den som arbetade kvar. I denna intervju kunde jag få svar på vad de som
rektorer hade för uppfattning och berättelser om hur utvecklingsarbetet hade startat och
resultatet på mina forskningsfrågor kunde stärkas. Att intervjua elevgruppen ansåg jag var viktigt
eftersom jag ville få med deras perspektiv. Elevernas röst finns sällan med i undersökningar om
elevhälsoarbete eller annat som rör deras skolsituation (Nilholm & Alm 2009, Einarsson 2011,
Persson & Persson 2016). Det var mödosamt att samla in samtycke från eleverna och deras
vårdnadshavare men efter flera påminnelser i brev och telefonsamtal fick jag in blanketterna.

Resultatdiskussion
I undersökningen har triangulering använts vilket innebär att jag hämtat in material från olika
källor för att få flera perspektiv på mina forskningsfrågor och kunna jämföra resultaten.
Materialet blev därför omfattande. Jag ska här diskutera resultaten från de olika intervjuerna,
deltagande observationerna och enkäterna genom att lyfta upp några viktiga aspekter i
elevhälsoteamets arbete med koppling till studiens teoretiska utgångspunkter samt till den tidigare
forskningen om elevhälsoteams arbete som beskrivs i denna undersökning. Guvå (2009)
beskriver ett gap mellan retorik och praktik och menar med det att elevhälsoteams professioner
uttrycker att de vet om sitt uppdrag att arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande. Men i
praktiken arbetar de mest med åtgärder och har ett patogent sätt att samtala om elever. Resultatet
i min undersökning pekar på att både rektorer, lärarna på skolan och elevhälsoteamet själva
uppger att de arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande samtidigt som de reflekterar i
fokusgruppsintervjun över att olika insatser kan härledas till de olika begrepp beroende på hur de
organiseras. I fokusgruppsintervjun uppgav elevhälsoteamet att till exempel elevsamtal med
kurator eller skolsköterska kan både vara hälsofrämjande, förebyggande eller åtgärdande
beroende på syfte och organisationering av dessa. Eftersom studien även innefattar deltagande
observationer kunde jag på skolan själv se de insatser elevhälsoteamet beskrev som
hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete och därför konstatera att det inte var endast
retorik, något de endast pratade om under sin fokusgruppsintervju. Endast vid två tillfällen under
de 13 observationerna i elevhälsoteamsmöten diskuterades så kallade akuta åtgärder. Eftersom
lärararna oftast kom in till elevhälsoteamet tidigt, innan problemen växt sig stora, kan åtgärderna
mer liknas vid förebyggande insatser. Planerade åtgärder kan placeras i ena ändan av ett
kontinuum av åtgärder där de akuta brandkårsutryckningarna sker i andra ändan av detta
kontinuum. Om lärare kom in till elevhälsoteamet med uttalade problem på individnivå beskrev
de ofta eleverna med brister och utifrån svårigheter. Men när elevhälsoteamets professioner
sedan reflekterade tillsammans med lärarna handlade de åtgärder de kom överens om mest om
hur pedagogerna kunde förändra strategier och förhållningssätt istället för att lägga allt på
elevernas tillkortakommanden. Hjörne (2018) menar att detta sätt att arbeta är framgångsfaktorer
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för elevhälsoteam som vill arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Det återkommande
åtgärderna lyftes upp till hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter som återkom under året.
Det fanns rutiner, planer och kartor på hur elevhälsoteamet skulle arbeta, vilket är en
förutsättning för att kunna arbeta hälsofrämjande och förebyggande (Törnsén 2012, Höög 2013,
Hjörne & Säljö 2013, Huvå & Hylander 2017).
Guvå (2009) såg att skolsköterskor använde minst talutrymme och själva uppgav att de inte
kunde delta i diskussioner på samma sätt som de övriga professionerna på grund av sin sekretess.
Resultatet i denna undersökning skiljer sig från det Guvå såg. I denna studie är skolsköterskan
den som är mest aktiv och använder mest talutrymme både i elevhälsoteamets möte med lärare
och i deras reflektionsteamsmöten. Skolsköterskan uttrycker i fokusgruppsintervjun att den
stränga sekretess skolsköterskor har kan hanteras genom att få samtycke av vårdnadshavare.
Skolsköterskan säger vidare att vad gäller den enskilda professionella rollen fördjupas den i möten
med andra skolsköterskor i kommunen. Elevhälsoteamet är ett arbetslag där både förhandlingar
och utbyte av perspektiv sker parallellt med att skapa samsyn och till en del vara generalister och
att det inte fanns någon motsättning i detta. Guvå såg även en tydlig hierarki i elevhälsoteamets
möten men jag inte kunde uppfatta detta i min undersökning. Thylefors (2013) och Senge (1995)
menar att det är en utmaning för team att vara prestigelösa och tillåtande och att sträva efter och
reflektera över hierarkiska strukturer som kan finnas uttalat eller outtalat i team. Dessa hierarkier
kan försvåra både samarbetet och hindra att mål och visioner uppnås. Elevhälsans uppdrag
förändrades i nya skollagen genom att de olika professionerna skulle bidra med sina olika
kompetenser och därigenom skapa en mer holistisk syn på eleverna (Guvå & Hylander 2017). I
tidigare forskning har man sett att så inte blivit fallet. Elevhälsans olika professioner radar alltför
ofta upp sina likadana bilder bredvid varandra och kommer oftast snabbt fram till konsensus
istället för att förhandla och bryta perspektiv med vararandra (Hjörne 2004, Thornberg 2008,
Hylander 2011a, Hjörne & Säljö 2013). I fokusgruppsintervjun uppgav de olika professionerna att
de ansåg sig kunna ha olika åsikter och förhandla utifrån sin egen professionskompetens, de
uppgav även att de kunde ha en annan åsikt än rektor och bli lyssnade på, men i praktiken såg jag
att de ofta kom fram till konsensus relativt snabbt. De kunde uttrycka olika åsikter i en diskussion
men eftersom de även ansåg sig vara generalister blev det ibland på bekostnad av att åsikterna
sällan skiljde sig åt.
Tidigare forskning beskriver att lärare ofta ansåg att när de lämnat över ärenden om elever till
någon i elevhälsoteamet så kunde de släppa ansvaret för ärendet och inte engegera sig mer i det
(Guvå 2001, Einarsson 2011, Partanen 2012, Guvå 2013 a). Elevhälsoteamets beskrivning av
arbetet på skolan skiljer sig från tidigare forskning på denna punkt. Båda rektorerna och
elevhälsoteametets professioner uppgav i sina respektive intervjuer att rutinen var att lärarna kom
med önskan om stöd till elevhälsoteamet men de lämnade inte över bekymret utan de fortsatte
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arbeta tillsammans omkring lösningar. Detta såg jag även hände i de deltagande observationerna
av elevhälsoteamsmöten. I de reflekterande elevhälsoteamsmötenena samtalades det ofta om hur
bekymmer på individnivå kunde lyftas upp på klass- och organisationsnivå. Till exempel vid ett
tillfälle tog kurator och skolsköterska upp ett bekymmer med ett stort antal elever som kom till
dem med talängslan att inte vilja stå framför klassen och redovisa. I mötet reflekterade teamet
över vilka strategier lärarna hade för att anpassa dessa situationer för dessa elever och det
framkom att lärarna hanterade detta på olika sätt. En del elever kunde få tala inför endast lärare
och eventuellt en kamrat, eller i mindre grupp medan andra lärare förväntade att alla elever skulle
tala på samma sätt inför hela klassen. Resultatet av diskussionen blev att lyfta denna fråga till
ledningsgruppen så att respektive arbetslag kunde reflektera över hur de skulle hantera detta och
skapa strategier så att eleverna kunde komma över sin talängslan. Elevhälsoteamet ansåg att de
förebyggde en risk för skolfrånvaro i och med detta eftersom några elever valt att stanna hemma
från skolan då de skulle ha redovisat inför klassen men upplevde att de inte vågade göra detta. De
nämnda exempeln om hur individproblem fokuserar på hur lärare kan ändra förhållningssätt och
strategier i sin udnervisning anser Hjörne (2017) är förutsättningar för att elevhälsoteam ska
arbeta hälsofrämjande och förebyggande.
Einarssons (2011) beskrivning av Ärendetrappan, där eleven först blir ett problem för läraren,
sedan går det lång tid innan eleven blir ett fall för rektor och till sist ett ärende för elevhälsan,
stämmer inte heller på detta elevhälsoteams sätt att arbeta. Om elevhälsoteamet är organiserat
som i den ärendetrappa Einarsson beskriver innebär det att det blir svårt att arbeta förebyggande
och hälsofrämjande eftersom elevhälsoetamet kommer in ett sent skede. I enkäterna i
undersökningen uppger lärarna att elevhälsoteamet kommer in tidigt i ärenden och att de
upplever att de vet om hur de kan får stöd av elevhälsan och att de får stöd när de ber om det.
Både elevhälsoteamet och de båda rektorerna uttrycker i sina intervjuer att de önskar att lärarna
kommer tidigt till elevhälsan. De säger vidare att det räcker med att en lärare endast har en diffus
magkänsla eller vill reflektera över något tillsammans med elevhälsan. Elevhälsoteamet och
rektorerna uttrycker att de önskar att lärare kommer redan innan de organiserat extra
anpassningar för att reflektera tillsammans med elevhälsoteamet om hur liknande situationer löst
sig tidigare. De menar att detta då blir förebyggande arbete. Det blir även vad Bladini (2004)
menar är ett kollegialt lärande för både lärare och elevhälsoteamet eftersom kompetensen befäst
om hur man gjort tidigare och vad av det man kan organisera redan innan problem uppstår. I de
deltagande observationerna av elevhälsoteamsmöten med lärare framkom det att lärare kom till
mötet med endast en difus oro över något som de inte alltid kunde formulera utan behövde stöd
i form av reflekterande frågor av elevhälsoteamet för att sätta ord på. I fokusgruppsintervjun
problematiserar elevhälsoteamet detta och menar att de kanske har varit för lättillgängliga, särskilt
när rektorn som slutat varit med i elevhälsoteamsmötena. Då har en del lärare kommit och inte
alltid velat reflektera utan önskat mer handfasta råd. De anser att i och med att rektor slutat har
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elevhälsoteamsmötena en mer reflekterande struktur än rådgivande. Detta kanske är av godo
eftersom de uppger att de kan starta processer genom att ha höga förväntningar på lärarnas
kompetens. De uttrycker att lärarna har både mycket kunskap och bred erfarenhet eftersom
många av dem har arbetat länge på skolan. I tidigare forskning beskriver Guvå (2013 c) att
elevhälsan sällan medverkar i upprättandet av åtgärdsprogram. Detta stämmer inte heller i detta
elevhälsoteam. Lärarna uppger i enkäten att elevhälsan är med vid upprättandet av
åtgärdsprogram. Både rektorerna och elevhälsoteamet uppger detta i sina intervjuer och jag
observerade i elevhälsoteamsmöten hur lärare och elevhälsans olika professioner diskuterar både
upprättande och uppföljning av åtgärdsprogram.
Backlund (2007) fann i sin studie av elevvårdsteam att det finns en risk att en elev kan falla mellan
stolarna, med denna metafor menar hon att alla i elevvårdsteamet (avhandlingen skrevs innan nya
skollagen då begreppt elevvårdsteam användes) trodde att någon annan gjorde insatser men i
själva verket hände det ingenting utan eleven var i ett vakuum. Till skillnad från detta uppgav
elevhälsoteamet i denna undersökning i fokusgruppsintervjun att detta inte kunde ske på deras
skola. De menade att en väg in inte bara betydde att lärarna hade en tydlig väg för att få stöd av
elevhälsoteamet utan att en väg in även betydde att rutinen på skolan var att allt arbete omkring
elever samordnades genom kontaktläraren. Vid behov ringde kontaktläraren hem. Det var
kontaktläraren som såg till att extra anpassningar och stödåtgärder blev kända för alla berörda
pedagoger samt samlade in betygsunderlagen och hade kontroll över både elevernas
kunskapsinhämtning samt deras trygghet och trivsel. Detta var en rutin jag även kunde se under
mina observationer.
Guvå och Hylander (2011) anser att skolpsykologer i elevhälsoteam skulle kunna arbeta mer
förebyggande och hälsofrämjande genom att arbeta mer med både konsultation till arbetslag och
process- och organisationsfrågor i elevhälsoteam eftersom de har kunskap om detta. De menar
att skolpsykologer oftast används till att utreda elever, vilket de menar ibland måste ske, men inte
i den utsträckning skolpsykologer används till detta idag. Skolpsykologerna i detta elevhälsoteam
gjorde utredningar för att se om elever hade rätt till särskolan men de medverkade även i samtal
med elever och vårdnadshavare, de observerade på både individ- och gruppnivå i klassrum, samt
handledde lärare och arbetslag. Elevhälsoteamet uppgav i sin intervju att när psykologerna
anställdes var rektor och elevhälsoteamet tydliga med vilka förväntningar de hade på samarbete
och psykologernas roller, detta trodde de påverkade hur psykologerna utformade sina uppdrag på
skolan. Vid en kort intervju med en av psykologerna i samband med ett elevhälsoteamsmöte
uppgav hon att hon arbetade i många olika elevhälsoteam i denna kommun, men att detta team
skiljde ut sig för att vara mer lösningsfokuserat, ha fler goda rutiner och arbetssätt samt vara
effektivt både under teammöten och i arbetet på skolan. Hon jämförde med andra team där hon
upplevde att man satt länge och samtalade om elever utifrån problem och bekymmer vilket
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dränerat elevhälsoteamens energi och sällan ledde fram till konstruktiva lösningar. Detta sätt att
samtala har även Hjörne och Säljö (2013) sett i sin studie av elevhälsoteamsmöten och de kallar
det trouble talk (min översättning: bekymmersprat).
Einarsson (2011) menar att elevernas röst sällan tas tillvara i elevhälsoteamsarbete. Även detta
skiljer sig från denna undersökning. Resultaten av mina deltagande observationer, lärarnas
enkäter, intervjuer av rektorer och elevhälsoteam samt elevernas egna utsagor i deras
fokusgruppsintervju visar på att elevernas röst var viktig och att den tas tillvara på olika sätt.
Samtliga elever hade erfarenhet av en eller flera kontakter med olika professioner från elevhälsan
och uppgav att denna varit positiv. Ett exempel på hur elevernas åsikter används för att kunna
arbeta hälsofrämjande är följande. Alla elever i år 6 organiseras i små grupper tillsammans med
elevhälsans olika professioner och ses varje dag under en två-veckorsperiod för att följa upp hur
övergången till sexan varit. Resultaten diskuteras sedan i ett reflekterande elevhälsoteamsmöte
som sedan lyfter elevernas önskemål till skolans ledningsgrupp. En liknande metod är att
elevhälsoteamet medverkar i en samtalsserie där lärare kontaktar elevhälsan för att komma
tillrätta med arbetsron i klassrummet. Representanter från elevhälsan går då ut i klasserna under
en två-veckorsperiod och kartlägger, genom att observera och lyssna in eleverna, vilka behov som
finns och vilka förslag på överenskommelser som eleverna har på att hitta lösningar för att öka
arbetsron. Elevhälsoteamet uppgav i fokusgruppsintervjun att detta sätt att organisera samtal då
blir en åtgärd.
Törnsén (2012) och Höög (2013) har funnit att rektors roll ofta är otydlig i elevhälsoteam. Det
saknas ledning och mål, planer och metoder för hur elevhälsoteamet ska arbeta. De menar vidare
att det är svårt att utvärdera arbetet om det inte finns några mål eller metoder att utvärdera. I
denna undersökning hade det funnits ett tydligt ledarskap i elevhälsoteamet sedan 2004 då de
båda rektorerna fick anställning och redan då hade de visioner om elevhälsoarbetet. Flera lärare
och professioner i elevhälsoteamet har arbetat på skolan sedan dess och kunde berätta hur det
hela startade. Den rektor som hade visioner om hur elevhälsan skulle arbeta och värnade mycket
om värdegrundsfrågor och det relationella perspektivet blev ansvarig för elevhälsoteamets arbete
och elevhälsoteamets professioner. Elevhälsoteamet uttryckte i fokusgruppsintervjun att rektors
tydliga ledarskap är både en faktor för att de började arbeta främst hälsofrämjande och
förebyggande samt till att detta arbetssätt upprätthålls. I början på terminen slutade den rektor
som varit ansvarig för elevhälsoarbetet. Enligt elevhälsoteamets utsagor sattes det då på prov
huruvida de kunde fortsätta arbeta på detta sätt utan denna rektors tydliga ledarskap. Min slutsats
blir att det är för tidigt att sia om hur utvecklingen av elevhälsoteamet kommer att gestalta sig i
framtiden eftersom det endast gått en termin när min närvaro på skolan upphör. Under de tre
reflekterande elevhälsoteamsmötena observerar jag att elevhälsoteamet samtalar mycket om detta.
De anser att det är viktigt att de håller i rutiner och riktlinjer nu när denne rektor slutat och som
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de uttrycker det; personalen är oroliga för hur det ska gå och vem som ska anställas istället. Jag
observerar flera elevhälsoteamsmöten med lärare som uttrycker oro och stress över att rektor har
slutat. Då ger elevhälsoteamet ett stabilt intryck, för att sedan när de är själva, samtala om hur de
kan hålla fast vid rutiner och riktlinjer nu när lärarna, som de uttrycker i en metafor; tappat lite av
fotfästet. Eleverna uppger i fokusgruppsintervjun att denne rektor var en tydlig och karismatisk
person med stort engagemang för eleverna. Fem av de sex eleverna uttrycker att de hade en god
relation till rektor som ofta pratade med dem i korridorerna eller i cafeterian och som alltid
brydde sig både om deras studier och om hur de trivdes på skolan. Lärarna svarar i enkäten att
rektor varit den som bestämt hur elevhälsoteamet ska arbeta på skolan. Lärarna svarar även att
elevhälsoteamet varit med och bestämt hur de ska arbeta på skolan och att de som lärarkår kan
vara med och påverka hur arbetet organiseras.
Thomas och Loxley (2007) menar att skolor behöver se över vilka sociala mötesplatser de har
skapat där elever kan träffas och skapa relationer. De menar att sådana mötesplatser främjar
inkludering och förebygger utanförskap. I min undersökning framkom, både i elevernas
fokusgruppsintervju, elevhälsoteamets fokusgruppsintervju, rektorsintervjun samt i lärarenkäten,
att ungdomsgården med dess cafeteria utgjorde en mycket viktig plats på skolan. Jag kunde vid
flera tillfällen observera denna plats och se att deras utsagor om denna plats stämde med vad jag
såg. I deltagande observationer av elevhälsoteamsmöten med och utan lärare framkom även
berättelser om hur denna ungdomsgård utgjorde en viktig mötesplats för eleverna och där
fritidsledaren spelade en central roll som den som såg eleverna, pratade med dem och hade
kunskap om hur de mådde och vad som skedde mellan elever. Här kunde elever träffas för att
spela spel, fika, äta frukost, mellanmål eller bara umgås med varandra och vuxna. Rektor
berättade att han hade i sin vision att denna del på skolan skulle ingå i skolans värdegrundsarbete
och utgöra en främjande och förebyggande verksamhet på skolan, och därför ingår fritidsledaren
som arbetar på fritidsgården i elevhälsoteamet. Efter skoldagens slut är ungdomsgården en
fritidsgård. Både rektorerna och elevhälsoteamet uppger i sina intervjuer att elevernas skoltid och
fritid påverkar varandra i stor utsträckning. Många saker som händer på fritiden påverkar
elevernas trygghet och trivsel i skolan och tvärtom. Bronfenbrenners (1979) ekologiska
utvecklingsmodell kan här användas för att beskriva skolans oganisation av elevhälsoarbetet.
Eleven påverkas av de olika nivåerna samtidigt som eleven påverkar övriga nivåer. De olika
delarna i ett system påverkar varandra ömsesidigt och för att visioner och mål ska uppnås måste
alla delarna tas med i arbetet (Senge 1995).

Implikationer för hur elevhälsoteam bör se över sin praktik
Ledning och styrning
Elevhälsans uppdrag i skollagen är att genom att arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande
stödja alla elevers lärande och utveckling så de når utbildningens mål och utvecklas till
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demokratiska samhällsmedborgare (SFS 2010:800). Hur väl en skola lyckas med att alla elever når
utbildningens mål och utvecklas till demokratiska samhällsmedborgare beror till stor del på hur
elevhälsan organiseras både vad gäller förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbete.
Elevhälsoteamet i denna undersökning visar på ett gott exempel hur de med rektors tydliga
ledarskap och vision skapade en gemensam vision, vilket har framhållits som en förutsättning för
teamutveckling och måluppfyllelse (Senge 1995). Detta förändrade deras gemensamma arbetssätt
så att alla elever, oavsett behov och förutsättning, har varit behöriga till gymnasieskolan från 2010
till 2017 då denna undersökning genomfördes. Implikationerna av studien blir att
elevhälsoteamsarbete behöver ledas och utvecklas av rektor som sätter upp tydliga mål, utvecklar
arbetssätt och metoder och håller i dessa för att uppnå målen. Rektors ledning och styrning
saknas dock ofta i elevhälsoteamens arbete. Många rektorer är inte ens med på
elevhälsoteamsmöten utan delegerar detta till specialpedagoger eller annan profession i
elevhälsoteamet. Rektorer är ofta engagerade i sitt arbete men de är pressade av olika uppdrag.
Det inte heller alltid är lätt att leda elevhälsoteamets professioner eftersom de har sina
professionsidentiteter och vana vid att i hög utsträckning bestämma själv över sina
arbetsuppgifter (Törnsén 2012, Höög 2013). Ytterligare en implikation av studien blir därför att
många skolor behöver stöd i hur de kan utveckla ett elevhälsoteamsarbete som gagnar eleverna.

Hålla i och hålla ut
Resultatet visar på att en viktig framgångsfaktor för att upprätthålla elevhälsans hälsofrämjande
och förebyggande arbetssätt att rektor och elevhälsoteamets professioner samt lärare håller i
utvecklingsarbetet under en lång tid på skolan. I forskning anses detta vara en framgångsfaktor
för framgångsrika skolor och skolutveckling att lärare och skolledare arbetar kvar länge på skolor
för att hålla i gemensamma visioner och uppnå uppsatta mål. Detta ger både stabilitet och
kontinuitet (Jarl, Blossing & Andersson 2017). En implikation blir att utbildningspolitiskt, på
både nationell- och kommunalnivå, göra läraryrket, elevhälsoteams olika professioner och
rektorsyrket attraktivt så att de som arbetar i skolan stannar kvar och håller i och håller ut i
önskan om att nå framtida mål och visioner. Det handlar inte bara om att höja löner och status
utan att skapa tjänster som gör att professionerna ser möjligheter att utföra sina uppdrag
tillfredsställande. Idag har rektorer oftast en ohållbar arbetssituation och flera av elevhälsans
professioner arbetar på flera olika skolor och har alldeles för många elever och stora områden att
ansvara över för att kunna utföra arbetet tillfredställande (Törnsén 2012, Höög 2013).

Skapa utrymme och prioritera regelbundna elevhälsoteamsmöten
Ett annat resultat i undersökningen är betydelsen av att det ges utrymme för elevhälsoteamets
professioner att tillsammans regelbundet träffas för att reflektera över vilka effekter deras insatser
inom olika områden får. Risken blir annars att man gör mängder med insatser som inte leder till
de resultat man önskar uppnå (Senge 1995, Öquist 2008). I tidigare forskning, nationell såväl som
internationell, uttrycks ofta tidsbrist för team att få möjlighet att reflektera tillsammans över hur
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de arbetar och vilka förändringar de skulle vilja uppnå (Thornberg 2008, Thylefors 2013, Guvå &
Hylander 2017). Forskning visar att det även finns en risk med att så kallad tyst kunskap aldrig
uttalas och därför inte kommer alla teammedlemmar till del. Värdefull kompetens stannar hos
den enskilde individen om inte teamet ges möjlighet till gemensam reflektion (Eastby-Smith 1997,
Vince 2002, Slotte m.fl. 2004, Höyrup & Elkajer 2006). Senge (1995), Thylefors (2013) och Guvå
och Hylander (2017) menar att det inte finns några genvägar till att få gott samarbete och
gemensam samsyn i tvärprofessionella team, det måste få ta tid. Avsaknaden av tid påverkar inte
bara möjligheterna till att reflektera över sitt arbete utan även förutsättningarna för att skapa
rutiner, riktlinjer och kartor för hur rektor, elevhälsoteam och skolpersonal ska arbeta
tillsammans för att förebygga och främja alla de akuta saker, händelser och situationer som
ständigt uppstår på en skola (Antonovsky 1996, 2005, Gerrbo 2012, Törnsén 2012, Höög 2013,
Guvå & Hylander 2017). Avsaknaden av tillräckligt med tid för att få till ett fungerande
samarbete i elevhälsoteam har även visat sig i internationell forskning (Thornberg 2008, Soan
2012). Att rektorer med ansvar för elevhälsoteam skapar utrymme för regelbundna
elevhälsoteamsmöten är viktigt. Många rektorer och elevhälsoteam har även att handskas med
många olika fällor som tar tid. Dessa kan vara att sitta av många olika möten med outtalade syften,
tro på att snabba lösningar som sker i korridorer eller personalrum fungerar tillräckligt bra, att
man inte kan samarbeta fullt ut på grund av olika sekretess eller skapa onödigt mycket
dokumentation (Partanen 2012). Rektorerna och elevhälsoteamets professioner uttrycker i
undersökningen att de ofta får frågan om hur de har tid att träffa lärare så ofta, på det svarar de
att de anser att det på sikt sparar tid jämfört med att reaktivt springa planlöst på alla akuta
brandkårsutryckningar som tidigare forskning visar på att många elevhälsoteam gör (Höög 2013,
Guvå & Hylander 2017).

Hantera olika professioners sekretess
Elevhälsoteamet i undersökningen menar också att sekretessen inte är något hinder eftersom ett
samtycke från vårdnadshavare kan bryta denna. Partanen (2012) menar att om sekretess blir ett
hinder kan elevhälsoteam kan ta stöd av en kommunjurist för att bringa klarhet i dessa lagar. Han
menar vidare att det finns något bakom lagarna och det är etiken, hur elevhälsoteam samtalar om
eleven och vilka berättelser som skapas som vi tillåter varandra runt i en organisation. Även
Hjörne och Säljö (2013) menar att det är viktigt att reflektera över hur vi samtalar om eleverna på
elevhälsoteamsmöten.

Vara tillgängliga för lärarna och eleverna
Senge (1995), Hanson (2001), Scherp (2013) och Stedt (2013) menar att det finns en rädsla i team
att göra misstag och menar att istället ska man se hinder och friktion som värdefulla erfarenheter
och lärdomar som kan leda till utveckling om man har mod att reflektera kring dem.
Elevhälsoteamet och rektorerna i undersökningen berättar att när de först gjorde om sin
organisation så att lärarna kunde skriva upp sig och besöka elevhälsoteamet med sina problem så
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kom det först inga lärare. Stedt (2013) har även sett i sin forskning att lärare kan välja bort
samarbete. Men istället för att ge upp denna nya rutin i organisationen så reflekterade de över
varför lärarna inte kom till dem med sina problem. Elevhälsoteamet och rektor höll i strukturen
och bestämde då att lärarna skulle komma regelbundet efter utvecklingssamtal och inför
betygssättning. Efter att lärarna började komma in till elevhälsoteamet och erfor att de fick stöd
började de alltmer flitigt använda sig av detta stöd. Både rektor, lärare och elevhälsoteamets
professioner uppger i undersökningen att lärarna och eleverna på skolan får stöd av
elevhälsoteamet tidigt innan problemen växt sig stora. I enkäterna uppgav lärarna att de fick stöd
av elevhälsan både vad gäller extra anpassningar och upprättandet av åtgärdsprogram. De uppgav
även att de visste hur de skulle gå tillväga för att få stöd. Dessa rutiner skiljer sig från tidigare
forskning då bland annat Einarsson (2011) fann att lärarna anser att det oftast var krångliga vägar
till att få kontakt med elevhälsans professioner samt att de fick arbeta med elevers problem länge
innan de får stöd av elevhälsans professioner. Implikationerna av resultaten i undersökningen blir
därför att varje elevhälsoteam bör se över hur lärarna på skolan upplever vägen till att få stöd av
dem. Om elevhälsoteam ska arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande är det av största vikt
att lärarna upplever att elevhälsoteamet kommer in och ger stöd i ett tidigt skede och utan
krångliga remissförfaranden eller blanketter. Att eleverna vet var på skolan elevhälsoteamet är
placerat, vilka som arbetar där och vilket stöd de kan erbjuda bör vara välkänt på skolor. Så är
inte fallet idag menar Einarsson (2011). Eleverna på denna skola kände till elevhälsoteamet och
flera uttryckte att de fått stöd av de olika professionerna.
I undersökningen framkommer att ungdomsgården utgör en social mötesplats som är både
hälsofrämjande och förebyggande. Att se över vilka mötesplatser som finns i dagens skola och
hur de används, om det finns vuxna närvarande som kan främja trivsel och trygghet och
förebygga kränkningar och utanförskap borde vara hög prioritet. Tyvärr är min uppfattning att
många fritids- och ungdomsgårdar fått stänga på grund av nedskärningar i skolan idag.

Förslag till fortsatt forskning
Studien har genererat många uppslag om fortsatt forskning. Det är av största intresse att göra en
uppföljande undersökning kring överlämningen mellan högstadiets elevhälsoteam och
gymnasieskolans elevhälsoteam. Elevhälsoteamet uttryckte att de sedan några år har vad de anser
goda överlämningar till gymnasieskolan. Med goda menar de bland annat att de vid
överlämningarna detaljerat beskriver för hela mottagande elevhälsoteamet vilka extra
anpassningar och särskilt stöd eleverna haft i grundskolan så att gymnasieskolan kan förbereda
detta innan mottagandet. Det skulle vara intressant att undersöka om dessa överlämningar
genererar att eleverna får det stöd de behöver i form av extra anpassningar eller särskilt stöd på
gymnasiet så att de kan gå ut gymnasiet med betyg.
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Det är även av intresse att i framtiden undersöka hur elevhälsoteamets organisation och arbetssätt
kommer att gestalta sig då den rektor som varit med och utarbetat det hälsofrämjande och
förebyggande arbetssättet slutade samma dag undersökningen började. Denne rektor hade
tillsammans med sin rektorskollega under många år hållit i den gemensamma visionen och haft
ett nära och tydligt ledarskap. Även om rektorskollegan finns kvar, har denne inte haft samma
ansvar för elevhälsoarbetet eller elevhälsoteamet på skolan som den rektor som slutade har haft.
Eftersom forskning pekar på värdet av att rektorer och pedagoger stannar kvar länge och håller i
utvecklingsarbetet är det av intresse att i framtiden se om elevhälsans professioner och
pedagogerna på skolan tillsammans med en ny rektor kan hålla i det hälsofrämjande och
förebyggande arbetssättet. Det skulle även vara intressant att undersöka elevhälsoteams betydelse
för inkludering på skolor idag. I undersökningen har jag många gånger fått avgränsa mig när
sådana intressanta frågeställningar dykt upp under resans gång.
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Konklusion
Syftet med denna fallstudie var att skapa kunskap om hur elevhälsoteam kan gestaltas för att vara
hälsofrämjande och förebyggande på en skola. Undersökningens resultat pekar på att
elevhälsoteam kan arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande även om åtgärder självklart
också sker. Lärarna kommer ofta in till elevhälsoteamsmöten med komplexa problem runt elever
eller grupper och elevhälsans uppdrag är komplext och svårt. Det är en utmaning för rektorer,
elevhälsoteam och lärare att arbeta enligt skollagens uppdrag; främst förebyggande och
hälsofrämjande när vardagens problem kring enskilda elever och klasser tornar upp sig. Denna
komplexitet finns med i dilemmaperspektivet på specialpedagogiska stödinsatser (Nilholm 2007).
Det är även svårt att arbeta förebyggande och hälsofrämjande om man som elevhälsoteam inte
först sätter sig ned och definierar vad de olika begreppen innebär för varje profession och för
elevhälsoteamet tillsammans. Det är också svårt eftersom det ofta saknas kartor för att arbeta
salutogent vilket gör att samtalen beskriver elever utifrån ett patogent förhållningssätt. Elevhälsan
ska även bidra med sina olika professionsperspektiv och förhandla istället för att så snabbt som
möjligt komma fram till konsensus vilket ofta sker (Hjörne & Säljö 2013, Guvå & Hylander
2017). Verksamheten i en skola ska förhålla sig till olika begrepp och perspektiv som inte alltid
har diskuterats och reflekterats över av de som förväntas utföra arbetet (Nilholm 2007, Guvå &
Hylander 2017). Allt detta innebär att det behövs tydlig ledning från rektor som ska ta ut
riktningen mot målet och skapa en vision samt motivera skolans personal till en gemensam
vision. Rektor och elevhälsan behöver gemensamt hålla i metoder, planer och arbetssätt över tid
för att visionen både ska uppnås och bestå (Törnsén 2012, Höög 2013). Denna fallstudie pekar
på att elevhälsoteamet och dess rektor på skolan haft en gemensam vision under många år och att
de tillsammans har hållit i utvecklingsarbetet under en lång tid. De har utvecklat samsyn, rutiner
och riktlinjer och kartor som de håller i. Inget elevhälsoteam blir någonsin ”färdigt” och därför
kan inte heller elevhälsoteamet i denna undersökning vara en best practice utan snarare ett gott
exempel som förhoppningsvis kan inspirera andra elevhälsoteam till att arbeta mer hälsofrämjande
och förebyggande och proaktivt jämfört med att mest arbeta reaktivt med akuta åtgärder.
Elevhälsoteamet i undersökningen gav inget sken av att de hade kommit fram till en punkt då de
ansåg att de hade färdigutvecklat sina arbetssätt utan de utvärderade dessa regelbundet och
förändrade då det ansågs vara behov av detta. Men de ansåg att det gäller att hålla i och hålla ut
över tid för att förändring ska ske och bli bestående. De uttryckte själva att det tog cirka fem år
att utveckla sitt arbetssätt och gå från åtgärdande arbete till mer förebyggande och främjande
arbete. Både Guvå (2010) och Höög (2013) anser att det verkar vara en lång bit kvar för att
pedagogerna och elevhälsan ska gå från parallella spår till en samlad elevhälsa. Resultatet i denna
undervisning pekar dock på att det verkar finnas elevhälsoteam som i stor utsträckning arbetar på
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ett sådant samlat sätt. De har alltså funnit ett nytt sätt att arbeta med elevhälsa som kanske kan
inspirera andra elevhälsoteam att våga prova nya arbetssätt.
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Bilagor
Bilaga 1 Missivbrev till elevhälsoteamet
Rektorer och professioner i elevhälsan. Angående en fallstudie av elevhälsans arbetssätt.
Jag heter Bibbi Larsliden och är specialpedagog. Jag arbetar som rådgivare på Specialpedagogiska
skolmyndigheten med bland annat att ge stöd till elevhälsan som uppdrag. Vid sidan om mitt
arbete skriver jag en masterutbildning i utbildningsvetenskap med inriktning mot
specialpedagogik vid Uppsala universitet. Min handledare är professor Claes Nilholm.
Jag är intresserad av att undersöka hur ert elevhälsoteam arbetar på er skola. För att ta reda på
detta planerar jag att göra olika undersökningar på er skola. Jag vill delta i ert elevhälsoteam och
spela in era möten på band. Jag är även intresserad av att göra en fokusgruppsintervju (en slags
gruppintervju) vid ett tillfälle med elevhälsans personal. Jag vill även delta i skolan under raster,
måltider, lektionstid vid några tillfällen. För att ta reda på pedagogers uppfattningar om
elevhälsan kommer jag under november lämna ut en enkät till samtliga pedagoger på skolan. Jag
kommer även göra en fokusgruppsintervju med några elever på skolan.
Jag kommer att följa de forskningsetiska principer som finns från Vetenskapsrådet. Dessa
riktlinjer är följande; för de som ger samtycke att delta i undersökningen garanteras att
personuppgifter hanteras med sekretess och med största möjliga konfidentialitet. Samtliga
medverkande har rätt att självständigt bestämma om hur länge och på vilka villkor de ska delta
samt har möjlighet att avbryta deltagandet i studien om så önskas. Jag kommer endast att använda
uppgifter och information i min undersökning och inte i kommersiella syften eller ickevetenskapliga syften.
Ni är välkomna att höra av er om ni har någon fråga angående denna studie.
Med vänliga hälsningar:
Bibbi Larsliden mobil: 070-359 15 24 mail: bibbi.larsliden@gmail.com
Örebro den 30 augusti 2017
Bibbi Larsliden
Samtycke:___________________________________________________________________

Bilaga 2 Missivbrev till elever och vårdnadshavare
Hej!
Jag heter Bibbi Larsliden och arbetar som rådgivare i specialpedagogiska skolmyndigheten som är
en myndighet som på olika sätt stöttar skolor i Sverige.Vid sidan av mitt arbete skriver jag en
masteruppsats om elevhälsa och nu gör jag en undersökning om hur elevhälsan arbetar på XX
skolan. Jag intervjuar lärare, rektorer och elevhälsopersonal men tycker det är oerhört viktigt att
barns röst blir synlig i uppsatsen och vad de tycker om sin skola i allmänhet och om de vet något
om hur elevhälsan arbetar på skolan. Därför ställer jag nu frågan till både Er som vårdnadshavare
och Ert barn om att få samtycke till att intervjua Ert barn och dig som barn i en grupp om 6 barn
som alla går i år 9 på skolan. Jag kommer att följa de forskningsetiska principerna och göra allt
för att barnen ska uppleva intervjun som en positiv stund. Under intervjun bjuder jag på frukt
och juice. Jag har slumpmässigt valt ut 3 flickor och 3 pojkar i år 9 som har åtgärdsprogram.
Intervjun kommer att ske onsdagen den 6 december kl. 10.00–11.00 på skolexpeditionen på XX
skolan. Intervjun kommer att spelas in för att jag ska kunna använda resultaten. Alla uppgifter
kommer att behandlas konfidentiellt och Era barns identiteter kommer inte kunna spåras i
uppsatsen.
Härmed ger vi samtycke till att vårt barn är med i ovanstående undersökning och intervjuas enligt
ovanstående beskrivning.
Namnunderskrifter av båda vårdnadshavare:
Datum:______________2017
_______________________________och_______________________________________
Namnförtydligande:______________________och________________________________
Elevens underskift:__________________________________________________________
Namnförtydligande:_________________________________________________________
Jag är mycket tacksam för Er medverkan!
Med vänliga hälsning
Bibbi Larsliden Hör gärna av er om ni undrar något så berättar jag mer!
Bibbi.larsliden.@gmail.com
telefon: 070-359 15 24

Bilaga 3 Missivbrev till pedagoger i mailet med länk till enkäterna
Hej
Jag heter Bibbi Larsliden, arbetar som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten och jag
skriver vid sidan av mitt arbete en masteruppsats om elevhälsa. Jag gör nu en undersökning om
hur elevhälsan på din skola arbetar. Jag är intresserad av dina synpunkter och mailar därför ut
denna enkät som tar max 10 minuter att svara på. Din rektor XX har givet samtycke till att denna
enkät skickas ut till dig och att du får svara på den under arbetstid.
Enkäten är anonym och inga uppgifter om vem som har svarat vad kommer att kunna urskiljas.
Enkäten kommer att finnas tillgänglig under veckorna 46,47,48 och jag är mycket tacksam om du
tar dig tid att besvara frågorna då dina synpunkter är mycket viktiga för mig i min undersökning!
SPSM som står på loggan i enkäten har inget med enkätsvaren att göra utan finns där eftersom
jag använder mig av en enkätmall vi som arbetar på SPSM har tillgång till.
Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar
Bibbi Larsliden
Vi frågor hör gärna av dig till mig på telefon; 070-359 15 24

Klicka nedan för att komma till undersökningen:
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=495257X3725&t=1

Bilaga 4 Observationsmall
Struktur för observationerna
Vid observationstillfällena har min roll varit icke-deltagande observatör och jag har enbart lyssnat
passivt till de beskrivningar som görs inom undersökningens syfte och frågeställningar. Följande
frågor har jag använt mig av som ett stöd i de genomförda observationerna.
• Vilka ärenden tar lärarna upp med elevhälsoteamet?

• Vilka diskussioner uppkommer?

• Vad går att urskilja vad gäller elevhälsoteamets förebyggande, främjande och åtgärdande
arbete?

• Går det urskilja om det finns det någon brytpunkt då elevhälsan förändrade sitt arbetssätt?
OM så är fallet - vad, hur, när, nyckelpersoner?

• Ger observationerna någon beskrivning av vilka faktorer som verkar upprätthålla att detta
arbetssätt fortgår?

Bilaga 5 Intervjufrågor till elevhälsoteamet
Fokusgruppintervju elevhälsan
Inledningsfrågor:
Presentation av mig och vad fokusgruppsintervju är till skillnad från gruppintervju.
Presentation av deltagarna med namn, profession, år i yrket samt år på denna skola.
Huvudfrågor:
Hur arbetar ni förebyggande? Beskriv!
Hur arbetar ni främjande? Beskriv.
Hur arbetar ni åtgärdande? Beskriv.
Ni har berättat för mig att ni har förändrat ert arbetssätt. Hur jobbade ni tidigare?
Finns det någon brytpunkt då ni började arbeta annorlunda jämfört med idag?
Om så skett- Beskriv vad som gjorde att förändringen skedde, faktorer, nyckelpersoner.
Vilka faktorer upprätthåller det sätt ni arbetar på nu? Finns det något hot mot ert sätt att arbeta
nu?
Finns det något ytterligare ni vill berätta för mig om ert arbetssätt?

Intervjufrågor till psykologen
1. Hur jobbar du som psykolog i elevhälsoteamet med förebyggande arbete? Beskriv.
2. Hur jobbar du som psykolog i elevhälsoteamet med hälsofrämjande arbete ? Beskriv.
3. Hur arbetar du som psykolog i elevhälsoteamet med åtgärdande arbete ? Beskriv.
4. Om du jämför detta elevhälsoteams sätt att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande
arbete med övriga elevhälsoteam du arbetar, kan du se skillnader i arbetssätt? Beskriv.
5. Kan du se likheter i arbetssätt? Beskriv.

Bilaga 6 Intervjufrågor till elever
Fokusgruppsintervju med elever
Inledningsfrågor:
Jag presenterar mig själv och beskriver syftet med intervjun.
Eleverna presenterar sig själv och får möjlighet att ställa frågor om intervjun
1. Hur upplever ni trygghet och trivsel på er skola? Beskriv.
2. Vad är bra med er skola? Beskriv.
3. Vad är dåligt eller kan bli bättre på er skola? Beskriv.
4. Hur upplever ni att era åsikter tas emot av era lärare? Beskriv.
5. Hur upplever ni undervisningen och hur får man stöd om man behöver? Beskriv.
6. Hur är era rektorer? Beskriv.

7. Vet ni vad elevhälsoteamet är, vilka som jobbar där och har ni erfarenhet av att ha haft
kontakt med dem?

8. Finns det något annat ni vill berätta om er skola som ni tycker jag bör veta om. Berätta.

Bilaga 7 Intervjufrågor till rektorer

Inledningsfrågor:
Hur länge har ni jobbat här på skolan?
Hur delade ni upp de olika ansvarsområdena mellan er som rektorer?

1. Finns det någon brytpunkt som ni vill beskriva?
Om det gör det:
2. Beskriv hur det hela började.

3. Vad fick er att förändra, beskriv.

4. Vilka faktorer påverkade förändringen, beskriv.

5. Vilka faktorer upprätthåller förändringen, beskriv.

6. På vilket sätt skulle ni vilja beskriva elevhälsans arbete i begrepp som hälsofrämjande,
förebyggande och åtgärdande?

Bilaga 8 Enkätfrågor till pedagoger
Varje fråga hade samma svarsalternativ. De var följande; ”Instämmer inte alls, Instämmer något,
Instämmer ganska mycket, instämmer helt.”
På vår skola…
1. Arbetar vi förebyggande för att minska olika slags problem
2. Samarbetar vi med elevhälsan om extra anpassningar
3. Samarbetar vi med elevhälsan i upprättandet av åtgärdsprogram
4. Arbetar vi på olika sätt för att främja alla elevers lärande
5. Främjar vi elevers trygghet och trivsel
6. Arbetar vi mycket med ledning och stimulans för alla elevers lärande
7. Gör vi sällan brandkårsutryckningar när problem uppstår
8. Har vi rutiner vi följer när problem uppstår
9. Arbetar vi med extra anpassningar
10. Är samverkan med vårdnadshavare viktigt
11. Är elevernas perspektiv viktigt
12. Kan eleverna påverka sin skolsituation
13. I personalrummet pratar vi ofta om elevproblem
14. De allra flesta elever trivs på vår skola
15. Ungdomsgården fyller en viktig funktion för elevernas trygghet och trivsel
16. Rasterna är sällan fyllda med konflikter som påverkar undervisningen
17. Vi erbjuder planerade rastaktiviteter
18. Jag trivs på vår skola
19. Samarbetar vi i arbetslagen om olika strategier
20. Tar vi stöd av varandra inom arbetslaget
21. Lär vi av varandra i arbetslaget
22. Alla lärare på skolan tar ansvar för hur elevhälsoarbete bedrivs
23. Rektor har bestämt hur elevhälsan ska arbeta på vår skola
24. Elevhälsan har bestämt hur de ska arbeta på vår skola
25. Vi lärare kan påverka hur vi vill att elevhälsan ska arbeta på vår skola
26. Jag vet hur jag kan kontakta elevhälsan för att få stöd
27. Det är lätt att få kontakt med elevhälsan
28. När jag kontaktar elevhälsan får jag stöd
29. Elevhälsan kommer in tidigt i ärenden
30. Elevhälsan arbetar mest med åtgärder
31. Elevhälsan arbetar med förebyggande insatser
32. Elevhälsan arbetar med främjande insatser
33. Jag önskar att elevhälsan ger mig stöd vad gäller extra anpassningar

34.
35.
36.
37.

Jag önskar att elevhälsan ger mer direkt stöd till elever
Jag önskar att elevhälsan är mer aktiva i upprättandet av åtgärdsprogram
Jag vill lämna över mer problem till elevhälsan
Elevhälsan fyller en viktig funktion för att jag ska kunna utföra mitt arbete på ett
tillfredsställande sätt.

Bilaga 9 Elevhälsomatris
Elevhälsomatris
Elevhälsoteamet:
Fyll i matrisen, först för
varje profession sedan
gemensamt.
Reflektera sedan över:
Långsiktighet,
hållbarheten,
effkterna av de olika
insatserna som sker på
skolan
Organisationsnivå
/Skolnivå

Gruppnivå/ Klassnivå

Individnivå/ elevnivå

Datum:

Planerad uppföljning:

Främjande arbete

Förebyggande arbete

Åtgärdande

Salutogent

Patogent

Patogen

Proaktivt

Proaktivt

Reaktiv

Promotion

Prevention
Planerade åtgärder
Akuta åtgärder

Bilaga 10 Elevhälsoteamets deltagare och mötestider och i studien
På alla elevhälsoteamsmöten deltog skolsköterska, kurator, specialpedagog samt speciallärare. En
ytterligare specialpedagog med rektorsutbildning deltog under terminen som undersökningen
pågick eftersom rektor som hade haft ansvar för elevhälsoarbetet slutat och ingen ny ännu
rekryterats. Syftet med den vikarierande specialpedagogen/rektors roll var att föra dokumentation
under elevhälsoteamsmöten samt ta med underlag till rektorn, i denna studie kallad ”rektor 2”,
för olika beslut till exempel om åtgärdsprogram. Fritidsledaren med ansvar för ungdomsgården
och fritidsgården var med i de elevhälsoteamsmöten som berörde år 3-5 och 6-9. I
elevhälsoteamsmöten för år 3-5 deltog även den specialpedagog som var ansvarig för den
särskilda undervisningsgruppen som omfattade elever i år 3-5. I elevhälsoteamsmöten för år 6-9
deltog, deltog även studie- och yrkesvägledaren, samt beteendevetaren som var ansvarig för den
särskilda undervisningsgruppen för elever i år 6-9. De två skolpsykologerna var anställda centrat
och arbetade i samtliga skolor i kommunen. De var med vid tre elevhälsoteamsmöten under
terminen och då på elevhälsoteamsmöten där alla klasser (F-9) var representerade.
Schema för elevhälsoteamsmöten med lärare
vecka

Deltagare

1

lärare, år F-2, kurator, skolsköterska, speciallärare,
specialpedagog, specialpedagog/rektor

2

lärare, år F-9, kurator, skolsköterska, speciallärare,
specialpedagog, specialpedagog/rektor, fritidsledare,
studie- och yrkeslärare, specialpedagog och
beteendevetare i de särskilda undervisningsgrupperna,
psykolog

3

lärare, år 3-5, kurator, skolsköterska, speciallärare,
specialpedagog, specialpedagog/rektor, fritidsledare,
specialpedagog i särskild undervisningsgrupp år 3-5

4

lärare, år F-9, kurator, skolsköterska, speciallärare
specialpedagog, specialpedagog/rektor, fritidsledare,
studie- och yrkeslärare, specialpedagog och
beteendevetare i de särskilda undervisningsgrupperna

5

lärare år 6-9, kurator, skolsköterska, speciallärare,
specialpedagog, specialpedagog/rektor, fritidsledare,
studie- och yrkeslärare, beteendevetare i särskild
undervisningsgrupp år 6-9

