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Titel 
Samverkan inom elevhälsan – Ur pedagogers perspektiv 

 

English title 
Collaboration within student health – from the educators’ perspective  

 

 

 

Abstrakt 
Syftet med arbetet har varit att undersöka hur elevhälsan och undervisande pedagoger 

samverkar samt vad som är föremål för denna samverkan. Med undervisande pedagoger 

avses utbildade lärare i åk 1-9 vars primära uppdrag är att leda och undervisa klasser.  

För att undersöka forskningsfrågorna valdes semistrukturerade gruppintervjuer som 

metod där 16 informanter intervjuades vid fyra olika tillfällen. Intervjuerna gjordes 

inom loppet av tre veckor och genomfördes i två olika kommuner. Resultaten 

sammanställdes och analyserades sedan med hjälp av fenomenografiskt perspektiv och 

ramfaktorteoretiska tankar.  

 

Informanterna upplevde att det fanns strukturer för samverkan i de kommuner där de 

hade sin anställning. Inom dessa strukturer varierade dock arbetssättet där samverkan 

beskrevs som både formell och informell. Vissa av strukturerna upplevdes som 

ineffektiva och i behov av förändring medan andra samverkansformer upplevdes som 

utvecklande för verksamheten. Ofta  upplevdes informell samverkan som mer givande 

än formell. Strukturerna gällande samverkan med elevhälsan upplevdes inte påverka 

effekten av arbetet i lika hög grad som kompetens och personlighet hos de individer 

som besitter de olika professionerna i elevhälsan. Specialpedagog och kurator beskrevs 

som de professioner med vilka pedagogerna upplevde mest samverkan.  

 

Individperspektivet var det vanligaste beskrivna samverkansområdet i kombination med 

måluppfyllelse. Det fanns dock exempel på främjande arbete avseende trygghet och 

studiero samt insatser som adresserade grupp och miljö snarare än inivid.  
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1 Inledning 
Skolresultaten i Sverige har under flera år sjunkit vilket bland annat har 

uppmärksammats i internationella kunskapsundersökningar (Henrekson & Jäverval 

2016). Faktorer avseende struktur, system och pedagogik lyfts fram som möjliga 

områden där orsakerna står att finna även om anledningarna kan vara många och det 

inte finns några enkla svar (Håkansson & Sundberg 2016). Skolinspektionens rapport 

gällande psykisk ohälsa slår fast att elevhälsan inte till fullo förmår att möta det behov 

som finns avseende att utveckla och behålla psykisk hälsa men dessutom inte heller att 

förebygga eller bemöta psykisk ohälsa (Skolinspektionen 2015). Detta är frågor som är 

högst aktuella i dagens debatt om skolan och som också påverkar den verksamhet som 

pågår samt de individer som befinner sig i eller påverkas av den, till exempel elever, 

föräldrar, skolledning, pedagoger och elevhälsoteam. 

 

I vår yrkesroll som specialpedagoger är vi i de allra flesta fall en del av elevhälsan och  

elevhälsoteamet. Elevhälsoteamet kommer fortsättningsvis i arbetet att benämnas EHT. 

I detta arbete kommer begreppet EHT fortsättningsvis användas när det 

tvärprofessionella teamet avses och elevhälsan som ett övergripande begrepp.  Då vi 

båda under utbildningens gång arbetat som specialpedagoger har vi också arbetat i dessa 

team tillsammans med övriga professioner inom elevhälsan. I de EHT vi ingår i har 

specialpedagog, kurator, skolsköterska och rektor varit de professioner som 

kontinuerligt varit representerade. Det har också funnits skolläkare och skolpsykolog 

tillgängliga vid enstaka tillfällen under läsåret. Elevhälsoteamets uppdrag har också 

varit att samverka med övriga pedagoger vilka också är en del av elevhälsan och dess 

organisation. Som en del av elevhälsan möter vi regelbundet utmaningar avseende 

måluppfyllelse och hälsa likt de som beskrivs ovan. 

 

Vi har även i vår utbildning mött olika sätt att organisera för elevhälsan och de uppdrag 

som hanteras inom densamma. Detta både genom informella diskussioner och vid olika 

kursmoment. Den ökade kunskap vi erhållit och de utmaningar som lyfts fram gällande 

skolresultat och psykisk ohälsa har skapat frågor och nyfikenhet avseende den 

samverkan som sker mellan pedagoger och elevhälsoteamet. Detta både vad gäller hur 

man praktiskt organiserar för arbetet men även kring vad som blir föremål för denna 

samverkan.  

 

Partanen (2012) skriver att elevhälsans arbete oftast börjar i klassrummet där pedagoger 

i det dagliga arbetet uppmärksammar frågor som indikerar att samverkan med 

elevhälsan kan vara aktuell. Han understryker att elevhälsoarbetet därför måste finnas 

nära de situationer där dessa frågor uppstår. Den samverkan som sker på olika nivåer i 

organisationen och vilken samsyn som råder kan vara utslagsgivande huruvida till 

vilken grad arbetet med att stödja elever i svårigheter lyckas (Ahlberg 2013; Jakobsson 

& Nilsson 2011). Hur elevhälsan är organiserad och hur de samverkar med pedagogerna 

i klassrummet blir därför en angelägen fråga för alla i skolan men inte minst för 

eleverna. För oss som specialpedagoger och som en del av elevhälsan blir det också av 

intresse att få en djupare förståelse för pedagogernas syn på denna samverkan i 

förhoppning att finna användbar kunskap att utveckla densamma. 

 

Skollagen (SFS 2010:800) 25§ slår fast att elevhälsans arbete till största del ska vara 

förebyggande och hälsofrämjande och hjälpa eleverna i sin utveckling mot 

utbildningens mål. Det finns därför också ett intresse att undersöka vilka ärenden som 

blir föremål för den samverkan som finns mellan elevhälsoteam och pedagoger.  
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2 Bakgrund 
Bakgrunden avser att lyfta fram elevhälsa och samverkan inom elevhälsoorganisationen. 

Avsnittet börjar med en historisk tillbakablick. Därefter följer rubrikerna EHT en del av 

elevhälsan därefter Samverkan inom elevhälsoorganisationen. 

 

 Historisk tillbakablick  

När det gäller elevvården är skolhälsovården den med längst historia. Under 1800-talet 

låg fokus på hygien och ordning. Läkarundersökningar infördes och genomfördes med 

regelbundenhet i folkskolan. Skolan diskuterade och organiserade för skolmåltider, 

skolbad och sommarkolonier. Skolan tog på så vis över ansvar som tidigare legat på 

föräldrarna. Till detta arbete anställdes skolläkare, först på läroverken med sedan även i 

folkskolan i slutet på 1890-talet (Backlund 2007; Guvå 2010). 1919 anställdes den 

första skolsköterskan “lusfröken”, framförallt med uppgift att bistå skolläkaren med 

arbetsuppgifter som lusbekämpning och hygienundervisning. I arbetsuppgifterna ingick 

även att göra hembesök vilket gjorde att elevernas hemmiljö uppmärksammades. Vid 

denna tidpunkt fungerade skolsköterskan tillsammans med lärarna som skolans team för 

elevvård (Guvå 2010; Hylander & Guvå 2017).   

 

I samband med att skolplikten förlängs och enhetsskolan infördes i början på 1900-talet 

kom elevvårdens uppgift även att inbegripa att fördela eleverna. Detta för att de i skolan 

skulle placeras på den plats som bäst matchade deras förmåga att tillägna sig kunskaper 

och även i en förlängning på rätt plats i samhället. Nya psykologiska tester och tron på 

deras saklighet ledde till skolpsykologens inträde i elevvården. Det var även vid denna 

tidpunkt som skolkuratorerna fick sitt genomslag. Kuratorns roll kan beskrivas som en 

del i sorteringen av eleverna där denne istället för tester fokuserade på det sociala kring 

eleven genom samtal med föräldrar, elever och skolpersonal (Backlund 2007). 

Skolkuratorernas roll kom så småningom att förändras genom att också vara en 

förbindelse mellan den sociala barnvården och skolan. I slutet av 1900-talet kom 

skolpsykologens och skolkuratorns roll att bli mer framträdande mycket beroende på de 

ökade disciplinproblem som kommit att påverka skolan (a.a). Kuratorn kom sedermera 

att förändras till skolkurator och kom då också att bli mer inriktad på skolsocialt arbete 

med lärare och elever i fokus. Elevvården utvecklades således från att ansvara för den 

fysiska hälsan till att även svara för elevernas psykiska välmående (Guvå 2010).  

 

Den specialpedagogiska kompetensen i skolan har även den sett olika ut både vad gäller 

yrkestitel och arbetsuppgifter då synen på elever och lärande har förändrats undet tidens 

gång. Hjälplärare, kliniklärare, speciallärare och specialpedagog arbetade till en början 

exkluderande med särskilt utvalda elever som ansågs i behov av stöd. Detta då det 

bedömdes nödvändigt att en särskild pedagogik behövdes för att tillgodose deras behov. 

Specialpedagoger idag har en mer stödjande roll för pedagogerna och eleverna i den 

reguljära undervisningen. Specialpedagogik står idag för verksamhet som med fördel 

kan vara ständigt närvarande i all undervisning och något som alla pedagoger behöver 

använda sig av (Guvå 2010). 

  

Det går att historiskt identifiera tre spår gällande insatser i skolan som berör hälsa och 

måluppfyllelse, elevhälsovården, elevvården och specialpedagogiken (Guvå 2010; 

Hylander & Guvå 2017). I Regeringen proposition (2001/02:14) skrevs det att 

skolhälsovård, elevvård och specialpedagogiska insatser skulle samlas under begreppet 

elevhälsa och i den Skollag (SFS 2010:800) som trädde i kraft 1 juli 2011 fördes alla 

kompetenser samman till en gemensam elevhälsa med syfte att de samlade insatserna 
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skulle öka samverkan och leda till mer förebyggande och hälsofrämjande arbete 

(Socialstyrelsen & Skolverket 2016). Trots lagens betoning på ett hälsofrämjande arbete 

finns det dock brister i och avsaknad av detta arbete (Hjörne 2018).  

 

 EHT en del av elevhälsoorganisationen 

Enligt andra kapitlet 25§ i Skollagen (SFS 2010:800) ska det på en skola finnas 

elevhälsa. Dess huvudsyfte är att vara förebyggande och hälsofrämjande samt som 

tidigare nämnts verka för att elevernas utveckling mot utbildningens mål stöds. 

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 

insatser. För att tillgodose det medicinska insatserna ska det finnas skolsköterska och 

skolläkare. För de  psykologiska och psykosociala insatserna ska det finnas psykolog 

och kurator. För att täcka de specialpedagogiska insatserna ska det finnas personal med 

kunskap och kompetens kring detta (a.a). 

  

Hylander (2011) skriver att elevhälsan kan ta tre olika inriktningar. Ett, fokus på elevers 

hälsa. Två, som en beteckning på de personer som arbetar med elevhälsa det vill säga 

EHT. Tredje inriktningen handlar om det arbetet i verksamhet som dessa personer utför.  

Skolverket (2018) beskriver även de att elevhälsan kan ta olika inriktningar genom att 

skilja på elevhälsa och elevhälsoteam, EHT, där de beskriver hur samverkan inom 

elevhälsan ska ske i tvärprofessionella team. Elevhälsa skall dock vara allas ansvar, 

EHT och pedagogerna ska äga elevhälsoarbetet tillsammans (Partanen 2012). 

Grundtanken med det nya begreppet elevhälsa är att det är något som angår alla som 

arbetar på skolan och att arbetet ska bedrivas för att skapa god hälsa för alla elever 

istället för att hitta fel som ska åtgärdas hos enskilda individer (Hylander 2011). Guvå 

(2014)  menar att samarbetet med pedagoger och elevhälsan är viktigt, vilket Hylander 

och Guvå (2017) bekräftar genom att skriva att ett samarbete mellan undervisande 

pedagoger och EHT är en förutsättning för att skolan ska kunna främja hälsa, lärande 

och utveckling för alla elever samt att det är rektorns ansvar att detta samarbete kommer 

till stånd.  Skolinspektionen (2015) beskriver i sin rapport hur elevhälsans resurser ska 

finnas tillgängliga för alla elever i skolan. Då elevers hälsa är hela skolans angelägenhet 

behövs samverkan samt en god effektiv organisation för detta finnas.   

 

Skolverket (2018) skriver att EHT behöver ha en nära samverkan med övrig personal på 

skolan för att kunna främja ett förebyggande och klassrumsnära arbete. Bland annat 

föreslås deltagande i arbetslagsmöten för att tillsammans kunna enas om insatser på 

organisation-, grupp- och individnivå. Det är huvudmannen som ansvarar för att 

organisera för elevhälsan. I skriften Vägledning för elevhälsan (Socialstyrelsen & 

Skolverket 2016) finns beskrivet hur elevhälsan kan organiseras och hur den kan bidra 

till en skolutveckling som är hälsofrämjande och gynnar alla elevers lärande. Skollagen 

(SFS 2010:800) styr vad som ska finnas inom elevhälsan och vad den ska verka för. 

Däremot säger inte lagen hur elevhälsoorganisation ska organiseras. Varje organisation 

är unik därför ser elevhälsoorganistionen olika ut, beroende på vilka förutsättningar som 

finns inom respektive  skola/organisation (Hylander & Guvå 2017).  

 

Oberoende av hur själva elevhälsoorganisationen är uppbyggd och hur deras arbete ser 

ut är samverkan med övriga pedagoger viktig så att det inte skapas ett “vi och de tänk” 

(Hjörne 2018). En annan viktig anledningen till samverkan är att främja elevers hälsa 

och utveckling. För att lyckas med det krävs samverkan mellan samtliga kompetenser 

inom elevhälsan och övriga personalgrupper (Hylander & Guvå 2017).  
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2.2.1 Främjande, förebyggande och åtgärdande arbete 

Elevhälsans insatser ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande. 

Insatserna  ska dessutom bidra till elevernas möjlighet att nå uppsatta mål. För att kunna 

arbeta förebyggande och hälsofrämjande krävs dock en samsyn och förståelse kring 

dessa begrepps innebörd (Hjörne 2018).  

 

Enligt Hjörne (2018) kan begreppen förstås med hjälp av Antonovskys teori om 

salutogenes. Begreppen salutogenes och patogenes, två begrepp skapade av 

Antonovsky, kan också beskrivas som friskfaktorer och riskfaktorer där friskfaktorer 

leder till hälsa och riskfaktorer leder till ohälsa. I det salutogena perspektivet tas det 

hänsyn till det som fungerar bra och där man beaktar det som gynnar utveckling och 

lärande. Det patogena perspektivet tar istället sin utgångspunkt i riskfaktorer 

(Antonovsky 2005; Hylander & Guvå 2017).  

 

Främjande arbete börjar med att mål sätts upp och analyser påbörjas för att undersöka 

vilka resurser och villkor som finns för att nå måluppfyllelse. Exempel på främjande 

insatser kan vara organisationsutveckling, skapa generella rutiner och när enskilda 

lärare diskuterar med elevhälsan om främjande insatser eller hälsosamtal (Hylander & 

Guvå 2017). Främjande insatser sätts in utan att något konkret har hänt med avsikt att 

främja alla elevers utveckling mot de uppsatta målen och utgår från ett salutogent 

perspektiv. Med detta sätt att resonera kan främjande insatser beskrivas som salutogent 

proaktiva  (Hjörne 2018).  

 

De förebyggande insatserna handlar om att motverka riskfaktorer. De är fortfarande 

proaktiva men de utgår från ett patogent perspektiv. Här handlar det om att förekomma 

riskfaktorer i motsats till det främjande arbetet där utgångspunkten är salutogent 

(Hylander & Guvå 2017; Hjörne 2018). Hylander och Guvå (2017) beskriver de båda 

perspektiven med stöd av Antonovskys teorier med att beskriva en händelse vid en flod. 

Floden rinner genom ett landskap där människor har bosatt sig med sina familjer. Ett 

patogent perspektiv ser faran med att barnen hamnar i floden och drunknar. Som 

förebyggande åtgärd beskriver de (a.a) att man ger flytvästar till barnen och badvakter 

längs flodkanten. Åtgärden utgår från risken att falla i. Det salutogena perspektivet 

skulle i det här fallet istället kunna vara att familjerna runt floden såg floden som ett 

naturligt inslag i deras dagliga liv och med den vetskapen ordna för att alla lär sig 

simma (a.a) 

 

Det åtgärdande arbetet är i motsats till det främjande och förebyggande arbetet reaktivt. 

De åtgärder som sätts in är en reaktion på något som redan har inträffar vilket också gör 

det åtgärdande arbetet patogent. Ett försök att sätta in det åtgärdande arbetet i 

berättelsen ovan så kan en åtgärd vara att försöka rädda ett barn som håller på att 

drunkna (Hylander & Guvå 2017).  

 
2.2.2 Relationellt och kategoriskt perspektiv  

Enligt Emanuelsson, Persson och Rosenkvist (2001) kan elever ses ur två olika 

perspektiv, ur ett relationellt eller ett kategoriskt perspektiv. Enkelt kan det beskrivas 

som elev i svårigheter, det relationella eller elev med svårigheter, det kategoriska. 

Ahlberg (2013) beskriver det kategoriska synsättet som individinriktat, att svårigheten 

är elevens och att den behöver stöd. I ett relationellt perspektiv ses miljön som 

bidragande faktor till att eleven hamnar i svårigheter, det vill säga att svårigheter 

uppstår i relation mellan individen och miljön, här skolan. Tabellen på nästkommande 

sida  illustrerar detta genom att jämföra de två synsätten. 
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Tabell 1 Relationellt och katergoriskt perspektiv ur Persson (2019) s.167.  

  Ett relationellt perspektiv Ett kategoriskt perspektiv 

Uppfattning av 

specialpedagogisk 

kompetens 

Kvalificerad hjälp att planera en 

differentiering i undervisning och 

stoff. 

Kvalificerad hjälp direkt relaterad 

till elevers uppvisade svårigheter. 

Orsaker till 

specialpedagogiska behov 
Elever i svårigheter. Svårigheterna 

uppstår i mötet med olika 

företeelser i utbildningsmiljön. 

Elever med svårigheter. 

Svårigheterna är antingen 

medfödda eller på annat sätt 

individbundna. 

Tidsperspektiv Långsiktigt Kortsiktigt 

Fokus för 

specialpedagogiska åtgärder 
Elev, pedagoger och lärandemiljö Eleven 

Förläggning av ansvaret för 

specialpedagogisk 

verksamhet 

Arbetsenheter, -lag och pedagoger i 

samverkan med elevhälsan  
Speciallärare, specialpedagoger och 

övrig personal inom EHT  

 

Tabellen visar skillnader mellan samt konsekvenser beroende på perspektivval. Skolan 

bör enligt Lindqvist (2017) identifiera elevens behov utifrån lärmiljöerna, vilka är ett 

stöd för elevers utveckling  och Hylander och Guvå (2017) säger att allt eleverna gör är 

i relation till andra och miljön.  

 

Både relationellt och kategoriskt synsätt representeras på skolor men de ska inte ses som 

varandras motsatser, båda perspektiven behövs (Ahlberg 2013; Lindqvist 2017).  Guvå 

(2014) visar att de skilda synsätten att se på elever finns mellan elevhälsan och 

pedagogerna avseende det arbete som ska göras för elever i behov av stöd. I teorin finns 

det ansatser att utgå från ett salutogent och relationellt perspektiv, där elevhälsan vill 

anta ett mer indirekt handledande perspektiv mot pedagogerna där även miljön kring 

eleven utvärderas. I praktiken inriktas arbetet dock mot enskilda individer i behov av 

särskilt stöd då pedagogerna anser att det stödet behövs för att eleven ska överkomma 

sina svårigheter. Därmed blir undervisningen inte i någon större grad utvärderad eller 

analyserad. Denna skillnad i synsätt är viktig att lyfta fram för att insatserna ska utgå 

från olika perspektiv (a.a).  

  

 Samverkan inom elevhälsoorganisationen  

Guvå (2014) skriver att ett hälsofrämjande arbete innebär organisatoriska 

förutsättningar för både elevers och personals möjligheter till utveckling och lärande. 

Då enskild huvudman är ansvarig för att organisera elevhälsan kommer detta att leda till 

olika sätt och möjligheter att samverka med övrig personal på skolan. Sätten att 

organisera kommer att uppfattas som mer eller mindre effektiva i arbetet med att skapa 

en hälsofrämjande verksamhet och rätt stöd för alla elever. Även Bengtsson, Kempe 

Olsson och Necovski (2017) betonar, att det faktiskt inte går att bortse från att varje 

skolas organisation är unik. Därför kan inte allas elevhälsa organiseras på samma sätt. 

De (a.a) understryker dock vikten av samverkan mellan EHT och pedagoger i 

verksamheten, en väl fungerande samverkan främjar elevers lärande, utveckling och 

hälsa.  
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Samverkan är den viktigaste faktorn för att utveckla skolans verksamhet. Denna 

samverkan kan fungera mer eller mindre bra, men är avgörande för hur verksamheten 

utvecklas och för att bygga upp en väl fungerande skolsituationen för elever i 

svårigheter (Ahlberg 2013; Lindqvist 2017). Ahlberg (2013) fortsätter med att varje 

undervisande pedagog behöver känna att de har stöd av skolledning och elevhälsa för att 

verksamheten ska möta alla elevers behov. Guvå (2014) skriver att pedagogernas tilltro 

till elevhälsan samt tillgängligheten till densamma är en viktig faktor för hur arbetet 

med eleverna i klassrummet kommer att te sig.  

 

Hjörne (2018) skriver att det är viktigt att se elevhälsoarbetet som ett 

“tillsammansarbete” som är ett gemensamt ansvar på skolan. Men å andra sidan kan 

tveksamheter avseende uppdragsbeskrivningen enligt Partanen (2012)  leda till 

slitningar som kan komma att påverka den verksamhet som ska bedrivas. En gemensam 

förståelse för uppdraget är därför nödvändig. Lindqvist (2017) talar om vikten av 

samsyn, att man har en gemensam förståelse kring begrepp, tillvägagångssätt och 

ansvar. Samsynen är en god grund att skapa, den ger trygghet.  

 

 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur elevhälsan och undervisande pedagoger 

samverkar samt vad de samverkar kring. Med undervisande pedagoger menar vi 

utbildade lärare i åk 1-9 vars huvudsakliga arbetsuppgift är att leda och undervisa 

reguljära klasser.  

 
2.4.1 Frågeställningar  

 Hur samverkar elevhälsan och undervisande pedagoger?  

 Vad samverkar elevhälsan och undervisande pedagoger kring? 
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3 Tidigare forskning 
I denna del lyfter vi fram vad tidigare forskning säger. Att söka forskning kring 

elevhälsa och samverkan låter sig dock inte lätt göras. Enligt Hjörne (2018) är forskning 

kring elevhälsoarbete och konsekvenserna av detta bristfällig.  

 

 EHT en del av elevhälsoorganisationen 

Guvå och Hylander (2011) finner i sin forskning där olika professioner inom elevhälsan 

intervjuas att det arbete som sker inom elevhälsan representerar en mångfald av olika 

tankar och arbetsmetoder. Slutsatsen av undersökningen där de olika perspektiven 

kategoriseras blir  att  trots att samsyn rådde om att ett hälsofrämjande perspektiv skulle 

vara utgångspunkt för elevhälsans arbete i praktiken visade sig bli enskilda insatser till 

enskilda elever.  De (a.a) menar att detta gap mellan teori och praktik kräver mer 

forskning för att utreda vilka förlopp och omständigheter som skapar denna skillnad.  

 

Syftet med elevhälsan enligt den nya skollagen (SFS 2010:800) var att 

multiprofessionella team skulle ta sig an olika former av skolmisslyckanden och genom 

sin varierande expertis bredda, utveckla och effektivt ta hand om de utmaningar som 

gavs dem. Det vill säga att kompetens från olika håll skulle bidra till en helhetssyn där 

insatser samordnades (Hjörne & Säljö  2014). Forskning visar dock att de möten där 

teamen träffas i hög grad karaktäriseras av konsensus mellan de olika professionerna 

och kan beskrivas som rutinmässigt organiserade. Representant för den profession som 

ansågs ligga närmast ärendet tillskrevs en expertroll och ifrågasattes sällan.  Källan till 

de utmaningar som diskuterades förlades i hög utsträckning till den enskilda eleven och 

undervisningens eller organisationens påverkan på eleven diskuterades sparsamt. 

Multiprofessionellt samarbete i sig verkar inte vara tillräckligt för att uppnå önskad 

effekt. För mycket tradition inom skolan påverkar fortfarande teamens arbetssätt och 

vilka insatser som kommer att användas. Samarbete med yrkesverksamma som inte 

delar skolans tradition föreslås för att bryta med traditionen (Hjörne & Säljö 2012). 

Samma författare (a.a) slår också fast att skolan är en väsentlig del av barnets liv och det 

sätt som skolan tar sig an utmaningar gällande barnets situation i skolan kommer att 

vara centralt för elevens framtid.  

 

I Reuterswärd och Hylanders (2017) forskning gällande skolsköterskans roll i 

elevhälsan där 25 skolsköterskor intervjuades framgick att de olika professionerna i 

teamet tydligare behövde bestämma och hitta sin nisch i förhållande till de villkor som 

rådde. I motsats till  Hjörne & Säljö (2012) tycktes teamen generellt uppleva mötena 

som positiva där de olika professionerna deltog med sina olika perspektiv för att bredda 

synen på det som diskuterades. En annan viktig aspekt som också framgick i deras (a.a) 

forskning var rektorns roll och stöd som ledare för mötena med de olika teamen. 

Framförallt lyftes rektorns roll som sammankallande till mötet. Då mötet uteblev 

uppstod oklarheter som ledde till instinktiva beslut istället för genomarbetade och en 

förvirring uppstod kring ansvarsfördelningen för insatserna. Den olika grad av sekretess 

som rådde i elevhälsoteamen upplevdes också vålla vissa svårigheter och problematik 

vid samarbete. 

 

Gunnarsson (2015) lyfter en annan aspekt av konsekvenserna av elevhälsans arbete och 

den riktning det beslutas om. Hon (a.a) beskriver i sin forskning hur hälsa formas och 

omformas genom skolans hälsofrämjande arbete. Hälsa kan enligt Gunnarsson (2015) 

definieras som plats, kompetens, känslor och som könad kropp. Hon (a.a) beskriver det   
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främjande arbetet som ett sätt för skolan att fastställa, utveckla, träna och utvärdera 

begreppet hälsa genom att kontrollera vilka övergripande insatser som ska användas 

eller satsas på. Dessutom beskrivs hur hälsa produceras genom att arbeta mot en 

förändring av eleverna. Hälsa skildras som ett personligt problem där ansvaret för 

ohälsan förläggs hos individen. Individen behöver vara aktiv medan miljön ofta skildras 

som passiv. Det finns i avhandlingen också exempel på där flickor och pojkars ohälsa 

behandlas ojämlikt. Flickor förväntas i högre grad förbättra och stärka sina kompetenser 

för att må bättre medan miljön i högre utsträckning anpassas för pojkar (a.a). 

 

 Relationellt och kategoriskt perspektiv 
Ett kategoriskt perspektiv innebär att man arbetar individorienterat det vill säga att 

svårigheterna ses hos den enskilde individen och individuella insatser bör sättas in. Ur 

ett relationellt perspektiv tas även miljön, undervisningen med mera i beaktande, eleven 

är i svårigheter. För att undanröja svårigheter sätts åtgärder in på flera nivåer. Elevens 

svårigheter är till stor del kontextuella och därför finns stora möjligheter att påverka och 

förändra (Liljegren 2001). Ofta pratas det om elevens svårigheter i skolan, fokus läggs 

på eleven och individuella svårigheter, eleven underpresterar, den kan om den lägger 

manken till, eleven stör i klassen och så vidare. Men å andra sidan är det på många sätt 

naturligt att det blir fokus på eleven då det är eleven som är verksamhetens målgrupp 

och det finns givna mål som ska uppnås (a.a). Det kan till och med i vissa fall vara 

nödvändig att kategorisera eleverna, då det är vår skyldighet enligt skollagen (SFS 

2010:800) att identifiera de elever i behov av stöd i skolverksamheten. Att inte 

identifiera och uppmärksamma dessa svårigheter kan vara detsamma som att förneka 

elevens rätt till adekvat stöd som är lagstadgad. Men det rätta stödet kanske är att 

förändra i miljön runt eleven (Gerrbo 2012). 

 

I den enkätundersökning som Lindqvist (2017) genomförde i sin avhandling framgår det 

att såväl rektorer som pedagoger i skolmiljön ofta ser brister hos individen som grund 

för behov av särskilt stöd. Detta synsätt ger också ofta upphov till insatser som är 

individinriktade. Gerrbo (2012) menar att ensidigt individperspektiv ofta är 

problematiskt då det begränsar möjligheterna att finna lösningar på problem som 

uppstår i skolmiljön men bör också etiskt ifrågasättas. Detta till trots är det likafullt 

skolans ansvar att uppmärksamma enskilda elevers tänkbara svårigheter. Detta beskriver 

Gerrbo (2012) som en komplicerad balansakt. Det individvidbaserade sättet att se på 

orsaker och åtgärder vad gäller elever i behov av särskilt stöd är det som historiskt varit 

ledande. Detta kan länkas till den tidsaspekt som kan diskuteras i samband med de båda 

perspektiven. Det kategoriska individbaserade perspektivet kopplas samman med 

kortsiktiga direktverkande synsätt och åtgärder medan det relationella kräver mer 

tålamod och representerar tålamod och effekter över tid (a.a).   

 

 Samverkan 
Samverkan inom skolans organisation är viktig framför allt det samspel som sker i det 

vardagliga mötet mellan elev/-er och pedagog. Denna relation mellan pedagog och elev 

samt kommunikation dem emellan är av betydelse för elevers välmående och 

utveckling. För att skapa en god skolmiljö kring eleverna krävs samverkan för att kunna 

reflektera och bygga upp miljön med till exempel pedagogiska arbetssätt och fysisk 

miljö (Liljegren 2001).  
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Samverkansprocessen är komplex och kan upplevas på olika sätt (Englund 2017), 

vilket  även Mörndal (2018) menar då hon skriver att begreppet samverkan inte har 

någon entydig definition. Samverkan är ingen ny företeelse, samarbete människor 

emellan och samverkan för att hjälpas åt för att lösa problem har alltid funnits. I 

jämförelse med samarbete finns det i begreppet samverkan en tanke om att det är något 

som ska och kommer att göras tillsammans under en längre tid (a.a). Samverkan handlar 

om att hitta lösningar som man inte lyckas finna på egen hand, där gemensamma 

lösningarna är bättre än de som var och en kommer på, alla olika erfarenheter och 

infallsvinklar kompletterar varandra (Mörndal 2018; Löfström 2010).  Inom skolans 

ramar ryms flera olika system till exempel skolledning, arbetslag, EHT, eleven och dess 

vårdnadshavare. Dessa system har olika infallsvinklar och samverkan mellan dessa 

torde skapa utvecklingsmöjligheter tillsammans då deras olika kunskapsområden 

berikar och ger olika perspektiv i utvecklingsarbetet och ger det samlad kraft (Liljegren 

2001). 

 

Samverkan uppfattas oftast som något positivt inom offentlig sektor och ses som en 

metod att med begränsade resurser möta utmaningar i samhället. Det finns svårigheter 

med samverkan och det handlar i slutändan om hur man organiserar den (Mörndal 

2018) vilket även Englund (2017) menar då hon skriver att det krävs strategier för en 

bra samverkan. Har man en strategi för hur samverkan ska fungera blir samverkan inte 

personberoende och därmed mindre sårbar. Samverkan kan vara nödvändig för att 

hjälpa och stötta de elever som behöver det, den bör vara långsiktig och stabil.  Vidare 

ska inte samverkan ses som ett mål i sig utan som ett medel för att nå gemensamma 

mål. Det finns tre centrala förutsättningar för samverkan vilka är styrning, struktur samt 

grundläggande samsyn (Englund 2017). Samverkan handlar om deltagare som på något 

sätt relaterar till varandra och har ett gemensamt syfte och mål. Det kan röra sig om 

utbyte av information, diskutera aktuell fråga och/eller utveckla nya arbetsmetoder eller 

lösningar (Löfström 2010).  Men samverkan kan också vara en lösning på 

organisatoriska problem vilka kan bero på brist av struktur och styrning i systemet 

(Mörndal 2018).  

 

För att samverka krävs det att det finns någon att samverka med samt något att 

samverka kring. Samverkan sker mellan människor som har gränser i form av regler, 

normer och metoder vilket beror på i vilket sammanhang personen agerar. För att 

samverkan ska bli möjligt måste gränserna förändras. I samverkan har man dock 

varandras respektive gräns att förhålla sig till, det kan vara dessa olikheter som startar 

samverkan men dessa gränser kan också försvåra samverkan. Att undervisande 

pedagoger och EHT har olika gränser kan försvåra för samverkan dem emellan 

(Löfström 2010). I skolans värld kan samverkan om den fungerar innebära att de elever 

som behöver får ett samordnat stöd (Englund 2017). I Wilhssons studie (2017) 

framkommer att skolans uppdrag att främja lärande, utveckling och hälsa upplevs 

hindras av svårigheter i samarbetet mellan de olika yrkesrollerna samt upplevelsen av 

bristande resurser. Svårigheterna vad gäller samarbetet visade sig i otydligheter vad 

gäller ansvar för olika insatser. Denna otydlighet kom att skapa otillräcklig motivation, 

motvilja till förändring och brist på samsyn bland personalen avseende det främjande 

arbetet (a.a).  
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3.3.1 KASAM 

Antonovsky (2005) talar om det salutogena perspektivet och har myntat begreppet 

KASAM som enkelt kan beskrivas som känsla av sammanhang och handlar om tre 

faktorer som påverkar individen. Dessa tre faktorer är begriplighet, hanterbarhet samt 

meningsfullhet. Fokus ligger på de styrkor en individ besitter snarare än svårigheter.  

 

Faktor ett, begriplighet, syftar på den yttre och inre stimuli en person upplever. Den bör 

vara  tydlig, strukturerad och ordnad och vara förnuftsmässigt gripbart för att förstå.  

Den andra faktorn, hanterbarhet, innefattar de verktyg och resurser en person har för att 

kunna hantera den inre och yttre stimulin den utsätts för.  Den tredje sista faktorn, 

meningsfullhet, står för i vilken grad man känner sig delaktig i det som händer runt 

omkring en och som påverkar en som person. Meningsfullheten kan vara detsamma som 

motivation (Antonovsky 2005).  

 

“Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av 

tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets 

gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga (2) de resurser som krävs för 

att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 

tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och 

engagemang.”  ur Antonovsky (2005) s.46 
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4 Teoretiskt ramverk 
Som verktyg för analys avseende samverkan mellan EHT och undervisande pedagoger 

samt innehållet i denna samverkan används ramfaktorteorin och fenomenografiskt 

perspektiv. Ramfaktorteorin upplevs som relevant i sammanhanget då verksamheten i 

skolan tydligt förknippas med ramar av olika slag (Persson 2014). Fenomenografiskt 

perspektiv valdes då fenomenografi fokuserar på beskrivningar av hur individer 

uppfattar den omvärld i vilken de befinner sig i (Svensson 1997). För vår studie är 

fenomenografi aktuellt då det vid en intervju framkommer olika uppfattningar kring 

elevhälsa och samverkan.  

 

 Ramfaktorteori 

Ramfaktorteorin gör gällande att alla ramar rymmer en process. Detta ska inte förstås 

som att det är ramarna som utgör hinder eller förutsättningar, det är inte ramarna som 

till största delen är  grunden till en viss konsekvens (Lundgren 1994). Ramfaktorteorin 

är ett sätt att undersöka hur förutsättningar för utbildning står i förhållande till resultatet 

av utbildning. Resultatet av utbildning kan dock aldrig tolkas om inte själva processen 

undersöks (a.a).  

 

RAMAR           → PROCESS      → RESULTAT 

Fig 1 Enligt Gustafsson och Selander (1994) s.14 kan ramfaktorteorin enkelt exemplifieras på följande 

sätt. 
 

Pedagogiska förlopp till exempel undervisning eller inlärning ska analyseras med de 

givna ramar som finns som utgångspunkt. Exempel på dylika ramar kan 

vara  grupperingar, förkunskaper eller tidsramar. Resultatet blir en följd av de processer 

som kan genomföras. Det går dock inte att med vetskap om givna ramar förutse vilka 

processer och resultat av dessa som kan bli verklighet. Det går dock att till stor del 

förutse vilka processer som inte kan bli av. Det går således oftast att förutse vilka ramar 

som behövs för att ett viss process ska ske men det är svårare att förutse om de räcker 

för att processen ska bli av. Hur ramarna uppfattas och används av deltagarna  i de  

processerna är  till sist avgörande (Lundgren 1994).  

 

Pettersen (2008) kategoriserar ramfaktorerna som personramar, organisatoriska ramar, 

tidsramar, fysiska ramar och ekonomiska resurser. Skuld läggs ibland på dessa ramarna 

när utvecklingsarbeten inte ger förväntad effekt. Men som tidigare nämnts är det inte så 

enkelt. Han (a.a) beskriver ramarna som dynamiska. Denna dynamik avser det utrymme 

som finns mellan det som är ramfaktorer och det som vi uppfattar som ramfaktorer där 

det kan uppstå ett outnyttjat handlingsutrymme som kan komma att påverka processen.  

 

Det går också att förstå ramarna som yttre eller inre där de yttre är mer distanserade 

såsom politiska, ekonomiska eller juridiska medan de inre berör den lokala 

verksamheten med lärare och elever och som dagligen påverkar densamma. De inre och 

yttre ramarna samverkar och påverkar varandra. Ramarna kan också kategoriseras som 

formella och informella. De formella berör styrdokument, ekonomi och administration 

medan de informella ramarna styrs av pedagogernas tolkningar av de formella ramarna. 

Här blir lärares tolkningar av exempelvis kursplaner och skollag intressanta (Öberg 

2019). 
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 Fenomenografi 

Fenomenografi är en metod som utvecklats av Ference Marton (Marton & Booth 2000) 

för att analysera kvalitativ data. Med metodens hjälp kan man beskriva och analysera 

människors tankar om fenomen och företeelser, i detta fall elevhälsa och samverkan 

(Dahlgren & Johansson 2015). Metoden utvecklades för att kunna studera beskrivningar 

om elevers lärande där kunskap beskrivs genom individens förståelse av något 

(Svensson 1997). Inom fenomenografin är frågorna vad och hur väsentliga. Vad 

uppfattar vi och hur uppfattar vi detta?  Varför vi uppfattar vår omvärld olika är inte av 

vikt, det är innehållet som är i fokus (Ohlsson 2019; Marton & Booth 2000). 

Fenomenografin fokuserar på olika sätt att uppleva samma fenomen det vill säga att se 

dem, känna till dem och se sådant som relaterar till dem. Syftet är att med variation i 

upplevelserna kring ett fenomen definiera fenomenet  (Marton & Booth 2000).  

 

De skilda uppfattningar som beskrivs och kartläggs i en undersökning fungerar också 

som undersökningens primära resultat. Dessa resultat kan sedan kategoriseras och 

redovisas enligt vissa system, horisontella, vertikala och hierarkiska (Uljens 1989). 

Horisontella system kännetecknas av att kategorierna presenteras som likställda 

varandra och det finns således ingen som är överlägsen den andra. De vertikala 

systemen kan användas för att redovisa en variation i en individs uppfattningar 

exempelvis före och efter en utbildning. I hierarkiska system presenteras uppfattningar 

enligt tanken att vissa av dessa är mer utvecklade och det är därför de kan skiljas åt 

(a.a). I denna undersökning kommer det horisontella systemet användas för att redovisa 

resultaten då syftet inte är att värdera de olika uppfattningarana som framkommer.  
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5 Metod 
I följande avsnitt redogörs det för vilka metoder som använts i undersökningen. En 

metod är en systematisk procedur för att observera och analysera data (Kvale & 

Brinkmann 2009). Därefter redogörs hur undersökningen genomförts samt hur 

resultaten presenterats och analyserats. 

 

 Kvalitativ metod  

I detta arbete har en  kvalitativ metod i form av intervju valts för att besvara 

forskningsfrågorna (Ahrne & Svensson 2015).  Kvalitativa metoder är ett överordnat 

begrepp som omfattar olika typer av tillvägagångssätt där empirin inte används för att 

analyseras kvantitativt det vill säga med statistiska metoder och verktyg. Exempel på 

sådana tillvägagångssätt är analyser av texter, intervjuer eller observationer (Ahrne & 

Svensson 2015). Intervju är den vanligaste forskningsmetoden och är ett sätt för någon 

att få veta något av någon annan. En kvalitativ metod syftar till att fånga in nyanser 

samt sätta in normer och värderingar i ett sammanhang (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2015). De (a.a) menar att intervjuer på många sätt är ett oslagbart instrument, under en 

kort tid får man höra flera olika personers synvinkel angående det område som avses 

studeras. Inom kvalitativ forskning är det även vanligt att distansera sig från 

naturvetenskapens modeller och perspektiv och istället betona hur individen tolkar och 

registrerar verkligheten runt omkring sig. Den kvalitativa metoden har också en bild av 

verkligheten som  något beständigt och som formas efter individens förmåga att skapa 

och konstruera (Bryman 2011). 

 

 Semistrukturerad gruppintervju 

Semistrukturerad intervju är ett begrepp som inbegriper flera olika exempel på 

intervjuer. Intervjuaren har vanligtvis ett frågeschema som kan beskrivas som en 

samling frågor där frågorna inte har någon bestämd ordning. Frågorna är generellt 

formulerade och inte lika precisa som vid strukturerade intervjuer. Dessutom 

förekommer också ofta uppföljningsfrågor från intervjuaren på det som framkommer 

och är av särskilt intresse (Bryman 2011). I detta arbete valdes semisrukturerad intervju 

som metod för att ge repondenterna större frihet i sina svar och för att kunna identifiera 

oväntande tankar som uppkommer i intervjun. Frågeschema aktuellt för detta arbete 

ligger som bilaga A.  

 

Ofta används begreppen gruppintervju och fokusgruppsintervju synonymt på grund av 

att skillnaden mellan dessa olika intervjuformer inte är särskilt tydlig. En 

fokusgruppsintervju definieras av att den inbegriper flera deltagare, ämnesområdet är 

relativt avgränsat samt att fokus ligger på samspelet i gruppen och den gemensamma 

konstruktion av definition som skapas (Bryman 2011). I detta arbete har gruppintervju 

valts då undersökningen inte har samspelet i gruppen som fokus utan de svar som 

framträder under de intervjuer som genomförs. Dessutom är det ett effektivt sätt att få in 

data från fler informanter vilket ökar validiteten.  

 

 Urval och avgränsningar  
Vi sökte informanter som är undervisande pedagoger i grundskolan årskurs 1 – 9. Med 

undervisande pedagoger avses utbildade lärare vars huvudsakliga uppgift är att 

undervisa i reguljära  klasser. För att finna informanter till gruppintervjuerna skickades 

det ut förfrågan till flera skolor i två olika kommuner. Vid förfrågan om deltagande i 

intervjustudien bifogades ett missivbrev som beskrev studiens syfte och de 
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forskningsetiska överväganden som gjorts vid planeringen av studien. Missivbrevet 

presenteras i detta arbete som bilaga B.  

 

Det finns vissa risker förenade med urvalsprocessen vid kvalitativa intervjuer och det 

bör finnas en tanke kring  hur informanterna väljs ut (Ahrne & Svensson 2015). I denna 

studie är urvalet slumpmässig och bygger på frivillighet. Bland de som tillfrågats fick 

de som anmälde sig först delta i studien utan förbehåll. Intervjugrupperna har bestått  av 

fyra personer där alla deltagare i gruppen har varit från samma skola men representerat 

olika klasser och stadier. Alla inom intervjugrupperna har dock ingått i samma 

organisation rörande samverkan med elevhälsan. 

 

 Genomförande och bearbetning 
Missivbrev skickades ut och vid återkoppling från skolorna om intresse att delta 

bokades det tider för intervjuer. Intervjuerna genomfördes ute på respektive skola där 

informanterna själva hittat en lämplig lokal för intervjun. Tanken var att vi båda skulle 

vara med vid intervjuerna men på grund av omständigheter genomförde vi en intervju 

var på egen hand och två där vi båda närvarande. Intervjuerna spelades in både med 

mobil och lärplatta för att undvika att något av materialet gick förlorat på grund av 

tekniska missöden. Parallellt med inspelningarna gjordes även vissa anteckningar för 

hand  för att kunna ta tillvara sådant material som uppkommer innan eller efter 

intervjutillfället exempelvis när inspelningen är avslutad (Ahrne & Svensson 2015).  

 

Det bedömdes och planerades för att fyra gruppintervjuer var ett relevant antal i 

förhållande till det omfång studien hade. För den händelse att materialet som samlats in 

inte var tillräckligt fanns ytterligare en gruppintervju planerad som dock inte kom att 

genomföras då de redan planerade intervjuerna uppvisade en mättnad avseende det 

insamlade materialet och det bedömdes att fler intervjuer inte skulle tillföra studien 

något nytt (Ahrne & Svensson 2015). Det sammanlagda respondanter blev därför 16 

stycken. Intervjuerna varade i cirka 30 minuter. Varje respondent hade möjlighet att 

uttrycka sig kring alla frågor och det fanns även möjlighet att reagera på eller reflektera 

över sådant som framkommit i samtalet. Vi som intervjuare höll oss i bakgrunden och 

lät informanterna leda samtalet framåt och då det behövdes flikade vi in med generella 

frågor enligt  frågeschemat (bilaga A) som ledde samtalet vidare.  

 
5.4.1 Bearbetning  

I enlighet med en fenomenografisk analysmodell påbörjades efter insamlandet av data 

ett stadie där man bekantar sig med den. Detta  skedde genom att lyssna och läsa  

materialet upprepade gånger. Därefter plockades de mest signifikanta betydelsefulla 

uttalandena ut. Dessa jämfördes för att hitta likheter samt skillnader. Därefter 

grupperades de olika uttalandena i kategorier utifrån forskningsfrågorna och det som 

framkommit i materialet. Dessa kategorier har sedan namngetts och analyserats utifrån 

kärnan av likheter (Dahlgren & Johansson 2015).  

 
5.4.2 Redovisning 

Det finns inte någon standardform för redovisning av intervjuresultat (Kvale & 

Brinkmann 2009). Empirin presenteras i vårt resultat som löpande text med hjälp av 

citat från intervjuundersökningen. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det vanligaste 

sättet att redovisa intervjuundersökningar att använda sig av utvalda citat. För att 

underlätta för läsandet av resultat och analys redovisas dessa i anslutning till 

varandra. Forskningsfrågorna ligger till grund för de teman som presenteras.   
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 Reliabilitet och validitet 

Det förs en diskussion angående begreppen reliabilitet och validitet i relation till 

kvalitativ forskning. Vissa forskare har tillämpat begreppen validitet och reliabilitet i 

den kvalitativa forskningen medan andra menar att dessa begrepp är obrukbara eller 

mindre lämpliga i en kvalitativ kontext och att det behövs andra begrepp och 

bedömningsformer för att utvärdera kvalitativ forskning (Bryman 2011; Kvale & 

Brinkmann 2009).  

 

Kvale & Brinkman (2009) avfärdar inte begreppen men väljer att omformulera dem så 

att de blir mer tillämpliga för intervjuer. Reliabilitet hör samman med 

forskningsresultatens struktur och trovärdighet. När det gäller intervjuer kan 

reliabiliteten ifrågasättas vad gäller frågornas art och hur de ställs men också hur svaren 

tolkas och kategoriseras. Validitet finns om en metod undersöker vad den är avsedd att 

undersöka, om undersökningen återger de företeelser och skiftningar som är av vikt för 

undersökningen och om den kan generaliseras (Bryman 2011; Kvale & Brinkmann 

2009). Generaliserbarhet synliggörs ofta som en brist vad gäller kvalitativ forskning då 

undersökningar ofta innehåller en mindre mängd individer (Ahrne & Svensson 2015).  

 

För att i denna undersökning ta reliabiliteten och validiteten i beaktande genomfördes en 

testintervju för att ha möjlighet att justera frågorna. Gemensamt deltagande vid samtliga 

intervjuer ger möjlighet till samma utgångspunkt avseende att analysera resultatet även 

om det naturligtvis inte går att förbise de subjektiva tankar varje individ besitter. 

 

 Forskningsetik 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) behövs forskning för att utveckla samhället, i detta fall 

skolan. Samhället och dess deltagare har därför ett berättigat krav på att forskning 

genomförs. Det ska vara relevanta frågeställningar och hålla hög kvalitet, detta krav 

kallas forskningskravet. Samtidigt som det finns krav på att forskning ska göras finns 

det även krav på forskarna hur det ska genomföras. Just intervjuforskning, genomsyras 

av etiska frågor enligt Kvale och Brinkmann (2009), i en intervju tar du del av en annan 

människas tankar och idéer som sedan kommer att bli offentliga därför bör man beakta 

de forskningsetiska principer enligt Vetenskapsrådet (2002).   

 

De forskningsetiska principer består av fyra krav, det första kravet, Informationskravet 

innebär att forskare ska informera de som ska intervjuas om vad studien handlar om och 

deras betydelse i den. Informanterna ska även informeras om vad som gäller angående 

deras deltagande. De ska få veta att deras deltagande är frivilligt och de kan avbryta den 

närhelst de vill. Allt som kan tänkas påverka deras vilja att delta ska det informeras om. 

All denna information har funnits i skriftlig form i det missivbrev som skickades ut till 

eventuella deltagare i denna undersökning.  

 

Det andra kravet, Samtyckeskravet, innebär att  forskaren ska få samtycke från 

deltagarna. Vilket i detta arbete innebär att  samtycke ges av deltagarna när de anmäler 

sitt intresse att delta i undersökningen.  De som deltar i undersökningen har möjlighet 

att bestämma hur länge de ska delta och på vilka villkor. Som tidigare nämnts får de 

avbryta sitt deltagande och det utan att det blir negativa följder. Om deltagaren nu tagit 

beslut om att avsluta sitt deltagande ska forskaren inte påverka eller utöva 

påtryckningar. Det bör inte heller finnas beroendeförhållande mellan forskaren och 

deltagaren (Vetenskapsrådet 2002).  
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Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska verka för att de som intervjuas i största 

möjliga mån ges konfidentialitet och personuppgifterna och material skall förvaras på 

ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. I det färdiga resultaten ska enskilda 

personer inte gå att identifiera därför presenteras inte enskilda informanter i detta arbete 

(Vetenskapsrådet 2002). I aktuell undersökning har konfidentialitetskravet särskilt tagits 

i beaktande då ingen information vare sig kring kommun, skola eller informant 

beskrivits i resultatet. Fjärde och sista kravet, Nyttjandekravet, betyder att det som 

samlas in för detta arbete endast får användas i detta arbete  (Vetenskapsrådet 2002). 
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6 Resultat och analys 
Nedan följer redovisning av undersökningens resultat. Efter varje resultatdel följer en 

analys vilken tar sin utgångspunkt i tidigare forskning samt ramfaktorteoretiskt 

tänkande och fenomenografiskt perspektiv. 

 

  Samverkan mellan elevhälsan och undervisande pedagoger 

Resultat och analys nedan knyter an till första forskningsfrågan och redovisas genom 

fyra rubriker. 

 
6.1.1  Elevhälsans organisation  

Samtliga informanter talar om någon form av team på skolorna men organisationen ser 

olika ut beroende på storleken på skolan och/eller rektorsområde/kommun. Dessa team 

benämns med olika namn såsom elevhälsateam, elevhälsoteam, elevvårdsteam och 

elevhälsan. De professioner som i samtliga fall nämndes som delaktiga var kurator, 

skolsköterska och specialpedagog. Rektor ansågs också tillhöra teamet men nämns inte 

vid beskrivning av det vardagliga elevhälsoarbetet. I ett fall beskrevs SYV ha en roll i 

teamet däremot var skolläkare och skolpsykolog professioner som vid flera intervjuer 

inte alls nämndes som en del av denna gruppering. På en av skolorna  nämndes dock 

skolpsykologen som en  tjänst som kunde köpas in vid behov. Det är mer vanligt att se 

sig som en del av och se sin egen roll tydligare när informanten talar om elevhälsa än 

när informanterna tänker att EHT är elevhälsa.  Endast en av de som intervjuats ser sig 

själv som en självklar del av elevhälsan.  

 

“På torsdagar träffas EHT som består av rektor, specialpedagog, kurator, SYV och 

skolsköterskan så är den uppbyggd tillsammans med oss då som är en del av 

elevhälsan allt som allt så att säga” 

 

Elevhälsorganisationen upplevs också i några fall  rymma  konstellationer som beskrivs 

som samarbetspartners till det tidigare beskrivna teamet. Här nämns trygghetsteam och 

andra grupper som avser att bidra till tryggheten på skolan. Deltagare i dessa grupper är 

delar av EHT, framförallt kurator men även skolsköterska, samt pedagoger med särskilt 

uppdrag att delta i arbetet. I vissa konstellationer beskrivs även eleverna ha en viss roll. 

Pedagoger som har en aktiv roll i dessa konstellationer ser sig själva i högre 

utsträckning som en del av EHT. 

 

“Jag tycker att jag känner mig lite, men nu är jag inblandad både i XX och XX 

och då träffar vi både skolsköterska och kurator en gång i månaden och vi sitter 

och ta upp ärenden som eleverna har kommit med oss till så då känner jag 

verkligen att man är inblandad i mycket och får vara en del av det ” 

 
6.1.2 Analys av resultaten gällande elevhälsans organisation 

Det råder en variation bland informanterna vad gäller upplevelsen av begreppen 

elevhälsa och EHT. Denna variation av upplevelser finns även dokumenterad i tidigare 

forskning som slår fast att det finns en stor fluktuation vad gäller tankar och 

arbetsmetoder kring det arbete som bedrivs inom ramen för elevhälsan (Guvå & 

Hylander 2011). Då informanterna inte har en klar bild av begreppen, skiljer sig deras 

upplevelse åt, både inom skolan och mellan skolorna. Marton & Booth (2000) menar att 

syftet med variation i upplevelser kring ett fenomen definierar fenomenet. Fenomenet 

elevhälsa och organisationen kring denna definieras av informanternas upplevelse som 

otydlig.  
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Vad som dock står klart är att skollagen (SFS 2010:800) utgör en yttre ram för hur 

elevhälsoarbetet bedrivs genom att de lagstadgade professionerna gällande medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser finns representerade. De 

flesta tillfrågade ser dock inte skolläkare eller skolpsykolog som en del av det 

vardagliga elevhälsoarbetet utan som en extern profession som köps in som experthjälp. 

Vilket kan bero på att det i slutändan är hur ramarna förstås och används som är det 

centrala avseende vilka processer som kan rymmas inom ramarna (Lundgren 1994). 

Huvudman har i de aktuella fallen tolkat skollagens (SFS 2010:800) krav på tillgång till 

skolpsykolog och skolläkare som möjlighet till sporadisk kontakt med dessa 

yrkesgrupper. I vissa fall har dessa yrkesgrupper delat sina tjänster mellan många olika 

rektorsområden. Yttre ramar i form av den begränsade tillgången till psykologer och 

läkare samt de ekonomiska ramarna inom organisationen kan ha lett till att dessa 

professioner inte upplevs som en naturlig del av elevhälsoarbetet på skolorna (a.a).  

 

Flera av deltagarna i undersökningen talar om specialpedagogen, kuratorn och 

skolsköterskan men få talar om rektorn. Uppfattningen från pedagogerna är således att 

de inte i lika hög utsträckning har en roll i förhållande till rektor vad gäller 

elevhälsan.  Detta är tänkvärt då Reuterswärds och Hylanders (2017) forskning lyfter  

fram vikten av rektorns roll och arbete som  ledare och sammankallande för elevhälsans 

träffar så att arbetet ska kännas relevant och angeläget för alla. Det är viktigt att man 

tydliggör rektorns och allas roll i arbetet med elevhälsan så att förväntningarna blir 

därefter.  

 
6.1.3 Pedagogens roll i elevhälsoorganisationen 

Uppfattningarna kring vilken roll pedagogerna har i elevhälsoorganisationen varierar. 

Den mest förekommande beskrivna roll av pedagogen är den som informant gentemot 

de professioner som anses ingå i EHT. Pedagogen är den som kommer till elevhälsan 

med ett ärende. Detta kan ske både genom de formella kanalerna eller informellt. Till 

viss del ser sig också pedagogerna som en samarbetspartner till elevhälsan där man 

tillsammans med någon profession i elevhälsan jobbar med samma ärende. Detta har 

dock alltid föregåtts av att pedagogen på något sätt först adresserat teamet på skolan.  

 

“Jag tänker att vår roll är att föra fram när vi känner, dels att föra fram hur läget är 

i de olika klasserna och sen om det är någonting framförallt om det är någonting 

vi oroar oss för” 

 

 “När man har försökt med en massa saker i klassrummet och sen känner man att 

nu behöver jag lite mer hjälp det är då man lyfter det vidare när man försökt med 

allt så att säga ”  

 

I undersökningen framkommer också tankar kring att pedagogerna inte alls har någon 

roll vad gäller EHT även om de till viss del känner sig elevhälsofrämjande.  

 

“Jag tänker det att där…att lärarna är en grupp så att säga och teamet är de andra”  

 

“Man känner sig elevhälsofrämjande i sin roll som lärare...att man tar det som 

kommer på allvar men inte i förhållande till...jag ser mig inte som en medlem av 

EHT...teamet eller som en bricka i det pusslet utan jag ser mig själv som en egen 

bricka egentligen” 
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Detta kan dock jämföras med hur en informant faktiskt ser sig som en självklar del av 

elevhälsan och EHT. 

 

“på torsdagar träffas EHT som består av rektor, specialpedagog, kurator, SYV och 

skolsköterskan så är den uppbyggd tillsammans med oss då som är en del av 

elevhälsan allt som allt så att säga” 

 

Det finns också exempel på där informanten tar på sig alla roller inom elevhälsan när 

övriga professioner inte är på plats.  

 

 “många gånger är vi också elevhälsan, när de andra inte är på plats” 

 
6.1.4 Analys av resultaten gällande pedagogens roll i elevhälsoorganisationen 

I materialet återfinns en variation av uppfattningar gällande pedagogens roll i 

elevhälsan. I resultatet framkommer rollen som informant till EHT, samarbetspartner, 

ingen roll alls och fullt ut delaktig. En elevhälsa där alla är delaktiga är viktigt enligt 

Englund (2017) men på de skolor som besökts upplever inte alla pedagogerna att de är 

en del av elevhälsen eller EHT.  

 

När begreppet elevhälsa myntades var grundtanken att alla som arbetar på skolan skulle 

arbeta för god hälsa (Hylander 2011). Flera av de intervjuade talar om att de arbetar 

med att alla elever ska må bra men det finns en upplevelse av “vi och de”, mellan 

undervisande pedagoger och EHT, där vissa av pedagogerna uppfattar sig själva som 

rapportörer till EHT. Den viktiga samverkan och samarbetet mellan pedagogerna och 

EHT som bör finnas enligt Englund (2017) upplevs brista. Trots att flertalet informanter 

beskriver att ramar och strukturer för samverkan finns så leder inte det arbete som går 

att finna inom ramarna till att alla pedagogerna känner sig delaktiga i elevhälsans arbete. 

De möten som beskrivs följer i stort sett samma mall där pedagogens roll som 

informatör befästs. Detta är intressant i förhållande  till Hjörne och Säljös (2014) 

forskning  som beskriver mötena inom elevhälsan som ofta rutinmässigt organiserade då 

tradition inom skolan ofta påverkar teamens arbetssätt. Processerna inom organisationen 

behöver utvärderas för att en högre grad av delaktighet hos pedagogerna ska kunna 

upplevas. Processen måste undersökas om resultatet ska kunna tolkas (Lundgren 1999). 

 
6.1.5 Pedagogernas definition av samverkan 

Samverkan beskrivs av informanterna i studien som olika former av samarbete där 

tankar kring vikten av ett gemensamt mål är framträdande. 

 

 “det är att samlas kring...i detta fallet ofta situationer som man behöver lösa, att 

man kan hjälps åt med det med olika professioner, man har olika kunskaper”.   

 

 “Samverkan sker när man får in olika perspektiv mot samma mål”.  

 

“Samverkan för mig  är när olika instanser samarbetar för att nå ett och samma 

mål. Det kan vara precis som vi pratade om med EHT men det kan även vara över 

stadier och mellan lärare, att man samverkar. ”.   

 

Det framkommer också att samverkan kräver ett samarbete där alla är relativt 

jämbördiga. Strukturer där några informerar och andra tar emot skapar en ojämlikhet 

som stör samverkan där några då istället blir utförare och andra beställare. Det är 



  
 

20 

betydelsefullt för informanterna att ärenden istället bereds, arbetas med och utvärderas 

tillsammans för att en samverkan ska ha skett. 

 

“och kanske viktigt tycker jag då att det funkar åt båda håll samverkan är ju inte 

att några kontaktar några utan att det går åt båda hållen”. 

  

Särskilt tydligt blir det när informanterna diskuterar uppföljning och återkoppling. Det 

faktum att denna ofta uteblir relateras i hög grad till att reell samverkan ofta inte 

kommer till stånd och att de olika professionerna i stor utsträckning arbetar var och en 

för sig. 

 

“när man tänker med EHT så kanske man kanske önskat mer uppföljning eller...att 

man får tillbaka något sedan när man har varit där...man upplever ofta att man 

kommer med och kanske med samma ärende ganska många gånger men det blir 

liksom ingen återkoppling eller hur gick det utan då får vi komma igen” 

 
6.1.6 Analys av resultaten gällande vad samverkan är 

Variationen kring uppfattningen av fenomenet samverkan är liten. Vilket ur ett 

fenomenografiskt perspektiv kan ses som att begreppet är mer tydligt definierat inom 

gruppen, då de har samma upplevelse som vad det innebär (Marton & Booth 2000). 

Samverkan innebär för informanterna att man arbetar tillsammans mot ett gemensamt 

mål, där man drar nytta av varandras professioner och kunskaper. Deras definition 

samstämmer med Englund (2017) som menar att samverkan är ett medel för att nå 

gemensamma mål. 

 

Vid beskrivning av samverkan nämns exempel på organisatoriska ramar i form av 

platser att mötas på men också i form av  olika strukturer på de möten som behöver 

komma till stånd. Informanterna upplever att rollerna i samverkan ofta är fastlagda och 

behöver förändras exempelvis gällande vem som lyfter ärenden. Detta bekräftas av 

Löfström (2010) som menar att för att samverkan ska var möjlig måste ramarna runt 

dessa roller luckras upp.  

 

Endast i liten utsträckning relateras frågan kring definitionen av samverkan till den egna 

verksamheten och det förekommer därför få konkreta exempel. Informanterna beskriver 

samverkan samstämmigt men det är inte förrän konkreta exempel presenteras som den 

egna verksamheten jämförs med de beskrivningar som gjorts. Det blir påtagligt att det 

från informanternas sida finns en tydlig skiljelinje mellan vad samverkan bör vara och 

hur den egentligen är. Mörndal (2018) skriver att samverkan oftast uppfattas som något 

positivt vad gäller offentlig sektor men att det finns utmaningar vad gäller samverkan 

och att  resultatet av den ofta handlar om hur man organiserar den. 

 
6.1.7  Pedagogers samverkan inom elevhälsoorganisationen 

Den organiserade samverkan med elevhälsan beskrivs framförallt genom två fastlagda 

rutiner. Dels handlar detta om klasskonferenser som förekommer i samtliga intervjuer 

samt någon form av kontinuerlig träff med elevhälsoteamet. Denna träff tituleras olika, 

vanligtvis Öppet EHT, men har samma syfte vilket oftast beskriv som framförande av 

akuta eller angelägna ärenden.  

 

Klasskonferensen återkommer med regelbundenhet. Frekvensen för denna har varit 

mellan en till två gånger per termin. Deltagarna i klasskonferensen har varierat. De 

flesta informanter har beskrivit deltagande, förutom berörd personal från klassen, av 
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specialpedagog, kurator och skolsköterska. I många förekommande fall har även rektor 

varit med. I en intervju beskrivs klasskonferensen som en brygga mellan undervisande 

pedagoger och EHT. I detta fall närvarar endast specialpedagog tillsammans med berörd 

personal från klassen.  

 

“Vi sitter själva med specialpedagog och så tar hon med sig det vi säger till EHT. 

Det är klasskonferens och det har vi ju då en gång per termin.”   

 

Klasskonferensen beskrivs av alla informanter som ett möte där pedagogerna informerar 

EHT angående elever och ärenden. Ibland planeras det också för insatser under dessa 

konferenser även om detta inte beskrivs generellt av informanterna. Förutom 

klasskonferensen beskrivs också fastlagda möten där pedagogerna kan komma med 

ärenden som känns angelägna. Frekvensen för dessa möten beskrivs som mellan en 

gång i veckan till varannan vecka. För dessa möten krävs i en del fall tidsbokning och 

en kartläggning av ärendet. 

 

“till det  mötet bokar man ju tid och gör en kartläggning på vad som är 

problemet”.  

 

För andra är det fritt att dyka upp vid särskilt angivna tider där varierande professioner 

inom EHT samt i vissa fall rektor samlats. 

 

“vi har ju tillgång till öppet EHT. Innan skulle vi ju anmäla men nu är det mer av 

drop-in. Tiden begränsar fortfarande men mindre nu när vi kan nå dem varje 

vecka.”  

 

Denna tid uppges även användas till att från pedagogernas sida eftersöka uppföljning 

och feedback gällande insatser bestämda vid tidigare träffar i samma kontext.  Dessa 

träffar upplevs som något mer produktiva vad gäller att besluta och planera för åtgärder 

som sedan utförs med stöd av eller ihop med elevhälsan.  

 

Flera informanter beskriver att det funnits en önskan från undervisande pedagoger att 

kunna få ta tillvara möjligheten att komma med akuta situationer utan att detta behöver 

föregås av en kartläggning. Denna önskan har fått gensvar hos organisationen och det är 

nu snabbare mellan ett ärende och samtal med EHT. Några av deltagarna i intervjuerna 

har aldrig utnyttjat möjligheten att träffa elevhälsan i denna kontext.  

 

“Vi har ju inte använt den tiden överhuvudtaget…på denna skolan…eller har du 

gjort det?” 

 

Informanter beskriver vikten av att rektor finns med och har ett övergripande ansvar för 

elevhälsoarbetet och det går att finna olika grund till detta. En anledning är att 

undervisande pedagoger tycker sig ha en skyldighet att ha informerat och lämnat över 

till rektor.  Det finns också i de fall där rektor inte närvarar en förvåning hos de 

undervisande pedagogerna att rektor inte själv känner behovet av att delta och på så vis 

bättre få överblick över det som händer i dennes organisation. 

 

“Man hade ju velat ha med rektorerna i alla fall någon gång per termin så att de 

har nån kläm på vilka elever som finns i klassrummet...det hade känts bra för mig 

som lärare tror jag” 
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 En pedagog uttryckte det som att hen inte samverkar med elevhälsoteamet.  

 

“jag ser inte samverkan med elevhälsateamet, jag ser samverkan med 

specialpedagog eller  speciallärare” 

 

Det mesta som undervisande pedagoger upplever som förekommande samverkan är till 

synes informell och inte bunden av formella mötesstrukturer. Denna form av samverkan 

sker i korridorer, personalrum och klassrum. Den beskrivs i första hand ske med 

specialpedagog men även kurator. Dessa informella möten som beskrivs är värdefulla 

för informanterna då det ger en teamkänsla och och arbetet upplevs som gemensamt. 

 

“det ger en känsla av att vara två eller fler om samma fråga, det där snabba täta 

samarbetet i korridoren eller vid fikat. Det känns bra att kunna få det, snabb 

respons i vardagen” 

 

“om det är något man vill diskutera eller fråga om kan man ju fånga upp om man 

är på väg ut ur klassrummet eller...” 

 

På skolor där representanter ur EHT inte finns på skolan daligen upplevs inte dessa 

informella möten. De menar att när elevhälsan väl är på plats fysiskt är de uppbokade i 

olika ärenden. En skola talar om att öppet EHT ligger på en tidpunkt där de är upptagna 

med undervisning.  

 

”Problemet som vi har tycker jag är att...EHT teamet är här på plats när vi inte kan 

träffa dem...vi hinner inte sitta ner och prata särskilt ofta” 

 

“Det är väldigt begränsat, tyvärr är det så, men det går ju alltid att slänga iväg ett 

mejl eller så men man saknar det där att kunna fånga tillfället i flykten” 

 

Det finns också tankar kring att den  samverkan som uppfattas som informell i själva 

verket inte är det. Tankar förs fram att det måste vara meningen att samverkan ska ske 

ute i verksamheten kontinuerligt och därför är formell men att den uppfattas som 

informell eftersom den inte är planerad. 

 

“specialpedagog...där kan det va där har det varit mer informellt...jag ryker ut...jag 

finns tillgänglig den här timmen”  

 

Detta kommenteras av annan informant i intervjugruppen. 

 

“men det är ändå sånt som skrivs in i PMO det är inte oorganiserat på det viset” 

 

Informanter vittnar om att det tycks råda förbistring kring hur tidigt elevhälsan ska 

kopplas in när det gäller ett ärende. 

 

“Det har varit lite olika. Vissa tider har vi fått höra att om det är problem i klassen 

ska vi försöka gör allt och vända och vrida på allt som klasslärare först och sen 

när man ser att man inte riktigt lyckas ska man ta hjälp av elevvårdsteamet. Men 

nu pratade vi här i våras på en konferens att elevvårdsteamet tycker att de kommer 

in på toppen och det har hänt för mycket och att man kanske ska larma lite 

tidigare..men vi tycker ju att vi har gett tecken tidigare på klasskonferenser” 
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I flertalet av intervjuerna ger informanterna bilden av att det är den person som innehar 

tjänsten som påverkar hur arbetet kommer att se ut snarare än den organisation som 

omger den.  

 

“EHT-teamets inställning till och vad de kan göra det spelar ju också in väldigt 

mycket” 

 

“det beror mycket på person...mer person än organisation” 

 
6.1.8 Analys av resultaten kring pedagogers samverkan inom 
elevhälsoorganisationen 

Samtliga informanter hade tankar kring definitionen av samverkan som stämmer 

överens med den tidigare forskning som använts i arbetet. I den insamlade datan 

återfinns dock inte samverkan enligt denna definition i någon större utsträckning även 

om det förekommer. Givetvis ser samverkan olika ut beroende på den verksamhet den 

bedrivs i då varje skolas organisation är unik men även om hänsyn tas till detta faktum 

sker inte fullt ut samverkan i den rätta bemärkelsen på skolorna (Löfström 2010; 

Mörndal  2018). 

 

I den insamlade empirin finns exempel på hur informanterna beskriver olika ramar som 

påverkar deras samverkan med elevhälsan. Dels handlar det om organisatoriska ramar i 

form av möten och andra fastlagda rutiner. Vad gäller dessa rutiner är informanternas 

uppfattningar relativt samstämmiga. Arbetet sker på likartat sätt, med små variationer, 

vid alla enheter som deltog i undersökningen. Det framkommer dock att de ramar som 

dessa fastlagda möten innebär, inte lever upp till de förväntningar som informanterna 

har. Inom ramen av dessa möten upplevs inte samverkan i så hög grad. 

Samverkansprocessen är dock komplex och kan upplevas på olika sätt och det finns 

ingen entydig definition (Englund 2017; Mörndal 2018).  

 

Det handlar också om ramar i form av tid. Pedagogerna upplever att tiden begränsar 

men att förändringar har gjorts som lett till att detta inte upplevs som ett lika stort 

hinder. Processen inom ramarna har analyserats och lett till ett förändrat resultat 

(Lundgren 1994). 

 

Wilhssons studie (2017) beskriver hur samverkan med mål att främja lärande, hälsa och 

utveckling, motverkas av bland annat svårigheter avseende samverkan mellan olika 

yrkesgrupper. Informanterna i undersökningen efterlyser samverkan där alla 

professionerna finns med från början till slut avseende ett ärende. Deras upplevelse är 

dock att olika delar av elevhälsan kopplas på vid olika tillfällen istället för att samverka 

under hela processen. Kanske kan detta bero på att det finns brister gällande de 

processer som reglera  samverkan och möjligheten att träffas regelbundet. 

Professionerna kan i det här sammanhanget ses som ramar med möjligheter och 

begränsningar avseende tid, organisation och person. Dessa inre ramar begränsar 

samverkan inom elevhälsan och det gemensamma handlingsutrymmet begränsas också. 

För att komma vidare i samverkansprocessen måste gränserna mellan de olika 

yrkesgrupperna förändras och diskuteras så att elever får det samlade stöd de är i behov 

av  (Englund 2017; Pettersen 2008). 

  

I undersökningen beskrivs två olika former av samverkan, formell och informell. Den 

formella samverkan upplevs till stor del mer bunden till organisatoriska ramar, 

mötesstrukturer och ekonomiska resurser än den informella (Pettersen 2008). Den 
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informella samverkan tycks enligt informanterna till stor del påverkas av den person 

som för tillfället innehar den aktuella tjänsten samt de ekonomiska ramar som begränsar 

enskilda professioners närvaro på enheten. Formell samverkan inbegriper också fler av 

elevhälsans professioner medan informell samverkan oftast sker mellan pedagog och en 

av elevhälsans professioner, vanligtvis specialpedagog eller skolkurator. Den 

informella  samverkan upplevs också av majoriteten av informanterna som den mest 

verkningsbara och för en del den enda samverkan som upplevs. I relation till det kan 

noteras hur det enligt Englund (2017) krävs strategier för en bra samverkan så att den 

inte blir personbunden och därför mindre sårbar.  

 

Resultatet visar att flera av pedagogerna inte uppfattar sig själva som en del elevhälsan, 

de upplever sig inte ingå i elevhälsans sammanhang. Antonovsky (2005) talar om 

meningsfullhet som en av tre faktorer som måste finnas för att man ska få en känsla av 

sammanhang. Faktorn meningsfullhet innebär att man ska känna sig delaktig, vilket 

pedagogerna som intervjuats upplevs sakna i förhållande till elevhälsa. Detta torde leda 

till att de inte känner sig som en del av EHT/elevhälsan och dess sammanhang, de 

upplever inte KASAM (Antonovsky 2005). 

 

 Vad det samverkas kring 
Resultat och analys nedan knyter an till andra forskningsfrågan och kommer att 

redovisas och analyseras under två rubriker, Samverkansområden samt  Relationellt och 

kategoriskt perspektiv.   

 
6.2.1  Samverkansområden  

Av den empiri som samlats in går det att ana ett större intresse att tala kring och 

diskutera samverkan mer än konkreta exempel på vad eller vem  som är föremål för 

denna samverkan. Detta till trots har flerfaldig bearbetning av materialet givit oss 

möjlighet att identifiera exempel på vad undervisande pedagoger ser som faktiska 

områden för samverkan med elevhälsan.  

 

“Mycket elevhälsa, psykisk hälsa, fysisk hälsa, mest, det är inte så mycket 

skolsköterskan, vi har ganska många barn som mår dåligt mot vad vi har haft 

innan” 

 

Samverkan beskrivs till stor del i samband kring enskilda individer och akuta åtgärder. 

Många elever beskrivs må dåligt och antalet elever som mår psykiskt dåligt har ökat 

enligt informanterna. Många behöver prata med kuratorn och det har skapats ett stort 

behov som upplevs ta all kuratorns tid. Även samverkan med övriga professioner inom 

elevhälsa upplevs begränsas av brist på tid. 

 

“De är inte så lång tid på skolan heller”  

 

 “det blir inte mycket utrymme för annat, då får man ta det akuta först faktiskt”  

 

Samverkan kan röra sig om elever som av olika anledningar inte når målen. Skälen till 

att eleverna ännu ej når målen varierar. Det kan vara att eleven beskrivs 

kunskapsmässigt och socialt inte besitta nödvändiga förmågor och på grund av detta 

inte når uppsatta mål.  
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”samverkar vi ju runt om elever som av olika anledningar social eller 

kunskapsmässigt…kunskapsmässig riskerar att inte nå målen...eller har...ja...av 

olika anledningar...funktionella eller ja som har en problematik eller svårighet av 

något slag...och sen är det även elever som har svårigheter av vissa sociala 

behov”  

 

Åtgärder som beskrivs i relation till dessa samverkansområden är framförallt när 

specialpedagog eller speciallärare är att arbeta med enskilda eller små grupper av elever 

genom att lyssna, träna och diagnostisera. Utöver detta arbetar även kuratorn med 

enskilda elever.  

 

”specialläraren gör vissa riktade insatser” 

 

“det vi har använt…stöd och hjälp av konkret...det är ju att specialläraren i tal- 

och kommunikation hela den biten...att hon …lyssnar...gör diagnoser och även 

tränar” 

 

“direkt riktat till elever en-till-en undervisningen exempelvis eller i liten grupp” 

  

Specialpedagog kan även här arbeta indirekt med enskild individ genom att ta fram 

material eller planera för undervisningen avseende denne. Informanter nämner här 

begrepp som konsultation, stöd och respons men även begrepp som  tips, ideér och nya 

tankar.   

 

“specialpedagogen har ju rollen att handleda och det gör hen ju ganska informellt” 

 

“just att det finns en vilja där med tips och idéer som jag känner berikar...det som 

de har som tankar kring elever” 

 

I specifika fall förekommer också samverkan mellan personal och delar av elevhälsan, 

framförallt rektor och kurator, vid kontakter med och orosanmälan till socialkontoret.  

  

“sen har vi även samverkat på det sättet att när det ha behövts göras en 

soc.anmälan så har jag kunnat berätta det för EHT och så har rektor gjort anmälan 

istället för mig...det har vi ju verkligen känt stöd i” 

 

Det finns också i materialet exempel på samverkan som inte direkt riktar sig till individ 

även om dessa exempel är mindre förekommande. Här adresseras istället personal eller 

verksamheten i större utsträckning. I dessa fall lyfts framförallt undervisningen eller 

förekommande rutiner fram.  Gällande undervisningen ges exempel på handledning 

eller utbildning av olika slag som samverkan.  Handledning kan ske i större grupp eller 

med enskild pedagog. I materialet beskrivs handledningssituationer som avser att 

behandla specifika moment. Detta sker framförallt i samråd med specialpedagog.  

 

“tillsammans med specialpedagogen kan vi göra anpassningar både specifikt till 

eleven att det blir enskilt träning för dem men sen kan man även lyfta upp det på 

gruppnivå att man gör saker som hela klassen får göra då som är bra för alla”  

 

“med specialpedagogen handlar det ju om testning och kartläggning...vad kan vi 

använda för material hur kan vi träna läsning...sen får vi ju lite påtryckning vad vi 
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behöver jobba lite mer med i gruppen emellanåt...påtryckning kanske är fel 

ord..men lite tips och trix...pusha gärna att de läser över lovet” 

 

Handledning kan också genomföras av kurator gällande specifika situationer som 

uppstår i olika klasser/grupper och inte avser enskild individ exempelvis beskrivs i 

intervjuerna trygghet och studiero som exempel på områden som kan vara aktuella i 

dessa fall. Några tog upp att kuratorn går in och pratar om till exempel nätmobbing i en 

klass. 

 

“Hon pratade lite om nätmobbing och så, men det är det lilla….men det är en 

gång”.  

 
6.2.2 Analys av resultaten samverkansområden 

Informanterna upplever några tydliga samverkansområden. Det tydligast framträdande 

är samverkan kring elever och elevärenden vilket skulle kunna ses som ett kategoriskt 

synsätt (Liljegren 2001). Det går också att finna exempel på områden där verksamheten 

eller pedagoger står i centrum och även viss samverkan med yttre aktörer till exempel 

socialförvaltningen. 

 

Måluppfyllelse är i undersökningen den enskilt vanligaste orsaken till den ovan nämnda 

samverkan även om anledningen till bristande måluppfyllelse varierar. Den samverkan 

som sker kring elever upplevs av informanterna till största delen vara akut och 

åtgärdande. Detta faktum stöder Guvå och Hylanders (2011) forskning som menar att 

trots att en befintlig vilja att arbeta hälsofrämjande finns i elevhälsan så riktas arbetet 

ofta mot enskilda elever.  

 

Handledning av olika slag upplevs av informanterna som samverkan med någon i 

elevhälsan. Framförallt handlar det här om skolkurator eller specialpedagog. Denna 

samverkan beskrivs ofta adresserar en större grupp elever och upplevs som mindre akut 

men inte fullt ut förebyggande eller främjande. På förekommen anledning kontaktas 

relevant yrkesgrupp för råd och konsultation eller initieras av specialpedagog eller 

kurator genom att kartläggningar av olika slag gås igenom.  Samverkansområdena är 

tydligt reglerad enligt yttre ramar. Samverkan gällande elever regleras i skollagen (SFS 

2010:800) men även socialtjänstlagen (SFS 2010:453). Dessa lagar ligger till grund för 

den verksamhet som bedrivs men inom dessa ramar har varje enhet ytterligare strukturer 

tänkta att främja samverkan gällande elevärenden. Englund (2017) skriver att sätten att 

organisera är väsentlig för hur effektiv en organisation kan bli. Det är därför intressant 

att beakta hur statisk informanternas bild av organisationen är. Endast vid få tillfällen 

under intervjuerna framkommer exempel på hur den har förändrats eller effektiviseras. 

Vissa samverkansområdena upplevs också kopplade till rådande ekonomiska ramar. 

Tjänster som delas mellan skolor bidrar till att ärenden måste prioriteras bort (Lundgren 

1994; Pettersen 2008).  

 
6.2.3 Relationellt  och kategoriskt perspektiv 

Några få talar om relationer med elever och vikten av den. De menar att man inte bara 

kan lämpa över allt på elevhälsan utan att man måste arbeta med elevhälsa inom 

klassens och organisationens ramar.  

 

“arbeta lite mer elevhälsoteamaktigt” 
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”Eleverna behöver känna att läraren inte bara är där för matten eller svenskan utan 

de är där för mig.”  

 

I det insamlade materialet finns det ett flertal exempel på där individ står i centrum för 

samverkan. Detta genom att eleven beskrivs som den som har svårigheter. 

 

“Vårt fokus är elever som av olika anledningar inte når målen eller som har en 

problematik eller svårighet av något slag”.  

 

Det går dock också att finna exempel på där eleven framställs som i svårigheter. De 

åtgärder som presenteras blir dock på individnivå. 

 

“Skolan är ju rätt stressig för en del elever...då är det ju bra om de kan prata med 

kuratorn” 

 

Det går tillika att finna ett individperspektiv på de samverkansområden som inte direkt 

går att relatera till undervisningen  men som beskrivs kunna vara en bidragande orsak 

till bristande måluppfyllelse. Här nämns bland annat familjesituation samt hygien. Även 

i dessa fall är åtgärderna på individnivå och beskrivs som samtal med antingen kurator 

eller skolsköterska.  

 

“hygien, samtal med skolsköterskan” 

 

Eleven beskrivs också kunna vara i behov av stöd på grund av sociala omständigheter. 

Här nämns bland annat hemmiljö, relationer både i och utanför skolan men även elevens 

personliga förmåga att hantera sociala situationer. Här återges enskilda kuratorssamtal 

med elev som den vanligaste åtgärden på individnivå. Det är också vanligt 

förekommande att  undervisande pedagog dagligen i den ordinarie verksamheten stöttar 

upp på individnivå gällande samma elev. 

 

“där har kurator stigit in...i krissituationer har kurator stigit in och tagit stort 

ansvar...men då har hon fått släppa andra elever och det funkar ju inte i längden” 

 
6.2.4 Analys av resultaten kring relationellt  och kategoriskt perspektiv 

Pedagogernas upplevelse visar i huvudsak på ett individfokus där svårigheterna eller 

problemen sitter hos eleven/individen och det arbetas individorienterat. Det vill säga att 

en elev med svårigheter där individuella insatser bör sättas in (Liljegren 2001). Som 

tidigare nämnts talar man om samverkan inom skolan med elevhälsans professioner och 

även med yttre aktörer men i huvudsak handlar det om individärenden och det läggs 

liten fokus på lärmiljön. Detta trots det faktum att allt elever gör är i relation till miljön 

(Lindqvist 2017).  Någon talar att det behöver arbetas lite mer “elevhälsoteamaktigt” 

men trots att dessa tankar finns bland de intervjuade råder ändå ett individfokus. 

Elevhälsan har sitt fokus att utgå ifrån ett salutogent och relationellt perspektiv, medan 

pedagogerna önskar stöd och fokus på enskilda elever (Guvå 2014). Gerrbo (2012) 

beskriver denna skillnad i synsätt  mellan elevhälsan och pedagoger som en 

komplicerad balansakt då det trots allt är skolans ansvar att uppmärksamma enskilda 

elevers svårigheter. För att uppmärksamma denna skillnad i synsätt skulle 

individperspektivet kunna ses som en ram där enskilda elevers svårigheter bildar en 

yttre gräns. Inom ramen måste processerna förändras så att fokus vidgas avseende 

insatser, från individ till flera olika perspektiv (Lundgren 1994).   
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7 Diskussion 
Diskussionen är uppdelad i två delar, en resultatdiskussion och en 

metoddiskussion. Dessutom återfinns specialpedagogiska implikationer samt förslag på 

fortsatt forskning i denna del.  

 

 Resultatdiskussion  

En viktigt tanke som väckts av resultaten är den begreppsförvirring som råder gällande 

begreppen elevhälsa och EHT på de skolor vi har varit på. I skollagens andra kapitlet, 

25§ (SFS 2010:800) står det att en skolorganisation ska ha en elevhälsa med olika 

professioner som tillsammans ska stötta elevers utveckling mot utbildningens mål och 

arbeta förebyggande och hälsofrämjande, vilket bekräftas i flera forskningar (Guvå & 

Hylander 2011; Gunnarsson 2015: Hjörne & Säljö 2014). Enligt skollagen (SFS 

2010:800) skall det alltså finnas elevhälsa på skolan men det finns inte krav på ett team. 

Den parallella användningen av begreppen elevhälsa samt EHT tycks ha 

skapat  förvirring bland de som vi intervjuat. Det har ibland varit utmanande att 

analysera svaren, då det har varit svårtytt vad informanterna avser, elevhälsa eller EHT. 

Denna begreppsförvirring har skapat onödiga hinder i form av ett “vi och de”, där 

pedagogerna inte ser sig själv som en del av EHT och därför inte heller som en del av 

elevhälsan. Känslan av sammanhang upplevs saknas vilket krävs för delaktighet  enligt 

Antonovsky (2005).  

 

Begreppet team fungerar som en organistorisk ram inom vilken särskilda professioner 

verkar. Detta tycks begränsa möjligheten att samverka då pedagogerna inte upplever sig 

befinna sig inom denna ram trots att de kontinuerligt samarbetar med EHT. Pettersen 

(2008) talar om ett outnyttjat handlingsutrymme som i detta fall skulle kunna användas 

för att få pedagogerna att känna sig mer delaktiga genom att tydligare definierar 

begreppen elevhälsa och EHT. 

 

Strukturer inom elevhälsoarbetet där pedagogerna till en början står ensam i sitt 

elevhälsoarbete och teamet kopplas in när detta arbete blir fruktlöst bidrar till detta “vi 

och de”. Elevhälsans professioner agerar som experter i förhållande till pedagogerna. 

Samverkan blir på detta vis svårt att genomföra (Löfström 2010). Pedagogernas och 

EHT:s kunskap och erfarenhet tillsammans borde utgöra en bas för alla insatser som 

avser att förbättra elevhälsoarbetet (Mörndal 2018; Löfström 2010). För att detta ska 

kunna bli verklighet krävs inte bara organisatoriska förändringar utan också förändring 

och en större samsyn avseende mål för verksamheten och de insatser som görs.  

 

I empirin talar samtliga informanter om vilka professioner som ingår i EHT men när det 

kommer till det praktiska elevhälsoarbetet gällande insatser och stöd upplever inte 

informanterna rektorerna som en del av detta arbete. De talar om specialpedagog/lärare 

och deras arbete både med enskilda elever och handledning av personal. Kuratorn och 

skolsköterska är även de omnämnda att arbeta vardagsnära med elever/grupper. 

Rektorns uppdrag är dock att leda och samordna det pedagogiska arbetet (SFS 

2010:800) och ska kanske inte arbeta med eleverna på individnivå utan mer 

övergripande organisatoriskt (Hjörne & Säljö 2012). Undersökningen ger en bild av 

behovet för rektorerna att ta ett nytt grepp kring organisationen och skapa nya och 

tydliga ramar som inkluderar alla i elevhälsoarbetet. De medverkande pedagogerna hade 

tydliga definitioner om vad samverkan var men denna kunskap utnyttjas inte i 

verksamheten och samverkan kom inte till stånd (Englund 2017; Mörndal 2018). Det är 

med specialpedagog man samverkar mest. Denne blir en mellanhand mellan EHT och 
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pedagogerna. Pedagogerna känner kanske mer gemenskap med specialpedagogerna då 

de utgår från samma referensram då de båda professionerna har en pedagogisk grund. 

De olika gränserna som finns kring olika professioner kan enligt Löfström (2010) 

försvåra samverkan vilket också har blivit tydligt i vår undersökning.  

 

Det går i empirin att finna motsättningar i informanternas upplevelser av 

elevhälsoarbetet. Beskrivningar av arbetet tillsammans med EHT följer två linjer. Den 

ena där informanterna vill lämna över till den profession som tycks vara närmast den 

frågeställning som är relevant och den andra där man som pedagog också inser att 

elevhälsa är något som faktiskt även tillfaller den som undervisar i klassen. Dessa 

synsätt existerar var och en för sig men ibland också tillsammans. Det tycks finnas en 

motsättning mellan nya tankegångar och gamla traditioner. För att optimera elevhälsans 

arbete behöver ett gemensamt synsätt utvecklas inom ramarna. Detta då det är direkt 

avgörande hur ramarna uppfattas och används som är väsentligt för resultatet (Lundgren 

1994). Hjörne och Säljö (2012) föreslår samverkan med yrkesverksamma utanför 

skolans tradition som en möjlighet för att kunna bryta med gamla traditioner, vilket är 

en intressant tanke.  Trots att informanterna efterlyser mer samverkan så kan man ur 

deras svar ändå utläsa att viss samverkan finns. Frustration över det som inte fungerar 

och mötesstrukturer som uppfattas som ineffektiva tycks påverka informanternas 

upplevelser negativt gällande den samverkan som faktiskt kommer till stånd. För att få 

till en effektiv och bra samverkan krävs det genomtänkta strategier (Englund 2017). 

Informanterna upplever dock att samverkan sker inom ett antal områden. 

 

Det är intressant att vid genomgång av empirin finna hur pedagogerna genomgående 

tycks ha svårigheter att konkret benämna faktiska exempel på vad det samverkas kring. 

Individperspektivet var dock det perspektiv när det gällde samverkansområden som 

tydligast framträdde i empirin framförallt i förhållande till brist på måluppfyllelse vilket 

tycks naturligt då informanternas uppdrag är att få varje enskild individ att nå målen. 

Detta var något som vi förväntade oss att finna. Tidigare forskning visar att insatser 

också sker på individnivå och ansvaret läggs på individen (Guvå & Hylander 2011; 

Gunnarsson 2015; Hjörne & Säljö 2014). Egentligen är individperspektivet inte 

problematiskt i sig om lösningarna utgår från olika perspektiv och enskild elev 

adresseras mer sällan.  

 

Informanterna upplever sig själva till stor del som informanter till EHT, de lyfter fram 

ärenden vilka till stor del har individfokus. EHT tar emot information och processar den 

gemensamt utifrån sina skilda professioner. Guvå och Hylander (2011) har i sin 

forskning sett att trots att man har intentioner för ett hälsofrämjande perspektiv blir det i 

praktiken enskilda insatser för individer.  För att vidga fokus även till andra perspektiv 

krävs en medvetenhet kring det rådande individperspektivet och en genomtänkt strategi 

för hur arbetet ska bedrivas så att även miljön kring eleven blir aktuell för insatser. 

Även här krävs förändringar av processer inom befintliga ramar (Lundberg 1994; 

Gustafsson & Selander 1994).  Bristen på samverkan kan vara en bidragande orsak till 

att svårigheter tillskrivs individen. Detta skulle kunna bero på det som Hjörne och Säljö 

(2012) funnit i sin forskning att den profession som ansågs ligga närmast ärendets art 

tillskrivs en expertroll och utmaningen förlades till den enskilde individen. Enligt 

Englund (2017) behöver det finnas strategier för hur samverkan organiseras för att den 

inte ska bli personbunden och därigenom sårbar. I undersökningen talar informanterna 

om upplevelsen av att en person betyder mer än organisation vilket gör samverkan 

sårbar. De menar att personliga egenskaper påverkar hur  uppdraget  tolkas och 
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genomförs av de olika professionerna. Även här syns att handlingsutrymmet inom 

ramarna är dynamiskt och att det finns en risk att det blir outnyttjat (Pettersen 2008).  

 
 Metoddiskussion 

Semistrukturerade intervjuer valdes då utrymme ville ges för informanternas egna 

reflektioner i anslutning till de frågor som ställdes. Samtidigt som det finns en på 

förhand bestämd struktur (Bryman 2011). Detta för att materialet inte skulle bli för 

omfattande och innehålla empiri som inte är relevant för undersökningen. Detta innebar 

att informanterna kunde tala fritt i viss utsträckning för att sedan lotsas tillbaka till de på 

förhand bestämda frågorna i frågeschema (Bryman 2011). Upplevelsen av detta sätt att 

utföra intervjuer var god och bidrog till en bra blandning av struktur och frihet. Studiens 

frågor var en aning öppna därför hade informanterna svårt att ta till sig och förstå 

frågorna och det blev svårt för dem att utveckla sina tankar. Vi behövde vid några 

tillfällen utveckla frågorna. Vi är dock medvetna om att denna styrning kan påverka 

svaren och hade därför i förväg förberett eventuella generella följdfrågor att ta till i 

frågeschemat (se bilaga A). Frågorna engagerade ändå pedagogerna och de öppna 

frågorna ledde till att man kunde respondera på varandras svar och därigenom utveckla 

resonemanget (Bryman 2011; Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015).  
 

Gruppintervju valdes för att minska antalet intervjuer men ändå ge möjlighet att träffa 

ett relativt stort antal respondenter. Det fanns också en tanke kring att diskussion och 

resonemang skulle kunna ge upphov till mer information (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2015). Det finns dock en möjlighet att enskilda intervjuer hade gett en större spridning 

avseende hur respondenterna upplever samverkan och samverkansområden inom 

elevhälsoarbetet. Det går inte att komma ifrån att man i en grupp påverkar 

varandra.  Hade enskilda intervjuer valts som metod hade det kanske behövts 

genomföras fler men å andra sidan kanske det skulle vara lättare att få enskilda 

intervjuer till stånd då tid och plats endast skulle anpassas till en person.  

 

Det var relativt svårt att få fram intresserade respondenter. Vid första kontakt valde vi 

att skicka ut missivbrev och förfrågan till rektorer och utvecklingsledare då vi aktivt 

själva inte ville välja respondenter. På detta första utskick fick vi ingen respons och 

valde då istället att adressera pedagoger direkt vilket gav ett bättre resultat.  

 

Vår första intention var att det skulle vara inriktat på ett och samma stadie men på olika 

skolor, det visade sig dock vara svårt att få deltagare till intervjuerna. Vi resonerade då 

kring huruvida frågan kring stadier hade någon relevans till studien, konstaterade att så 

inte var fallet och vidgade därefter vårt sökfält av intressenter till samtliga stadier. Nu i 

efterhand går det att se att det resoneras ganska likt oavsett vilket stadie informanterna 

arbetade på (Ahrne & Svensson 2015). 

 

Tanken var att vi båda skulle delta vid alla intervjutillfällena. Yttre omständigheter 

gjorde tyvärr att så inte blev fallet men upplevelsen då alla intervjuerna genomförts var 

att vi i de fall där vi båda varit närvarande fick mer djup och bredd i materialet. Detta då 

vi ser och tolkar olika samt har större möjlighet att ställa frågor som kompletterar och 

fördjupar då ansvar att driva intervjun framåt inte endast vilar på en individ (Ahrne & 

Svensson 2015). För att undvika att egna uppfattningar påverkar tolkningen har vi båda 

lyssnat på samtliga intervjuer inför analys och kategorisering. 
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 Specialpedagogiska implikationer 

Syftet med den nya skollagen (SFS 2010:800) var att multiprofessionella team 

tillsammans skulle angripa skolmisslyckanden och genom sin bredd av kunskaper mer 

effektivt kunna göra skillnad (Hjörne & Säljö 2012). Informanterna i undersökningen 

upplever att det finns strukturer för att samverka men att de processer som finns inom 

strukturerna inte alltid leder till önskade resultat. Framförallt framhålls de mer formellt 

organiserade strukturerna som ineffektiva och tidskrävande i förhållande till effekten av 

det arbetet som görs. Att det finns strukturer för multiprofessionellt samarbete behöver 

inte innebära att effekt nås vilket även uppmärksammats av Hjörne & Säljö (2012). Att 

ofta och ingående utvärdera de strukturer som finns skulle kunna bidra till en mer 

effektiv organisation där skolmisslyckande i högre grad kan undvikas. 

 

Informanterna beskriver i de flesta fall en god samverkan med specialpedagog då denne 

i högre utsträckning än övriga professioner finns närmare verksamheten. Att befinna sig 

nära pedagoger och elever tycks därför vara ett tecken på framgång avseende 

samverkan. Att dessutom möta elever där de befinner sig i sin naturliga miljö ger en 

större möjlighet för specialpedagogen att se bortom eleven och istället arbeta med den 

kringliggande miljön. Skolan bör enligt Lindqvist (2017) försöka identifiera elevernas 

behov i förhållande till deras lärmiljö. En mötesstruktur där fall bereds genom 

att  pedagogerna delger ett team kan innebära att miljön inte i lika hög grad ifrågasätts. 

 

Arbetet har givit upphov till flertalet aspekter att beakta när det gäller att utveckla 

arbetet inom elevhälsoorganisationen. Betydelsefulla områden är rektorns roll och 

ansvarsfördelning vad gäller elevhälsa. Utveckling av strukturer både formella och 

informella. Betydelsen av samsyn kring hur arbetet ska bedrivas men också kring hur 

olika begrepp tolkas.  

 

 Fortsatt forskning 
Undersökningen avsåg att öka kunskapen om pedagogernas uppfattningar av den 

samverkan som bedrevs tillsammans med elevhälsan. Samverkansprocessen är dock 

komplicerad och kan upplevas på flera olika sätt (Englund 2017, Mörndal 2018). 

Tankar väcktes därför under arbetets gång kring hur professionerna inom EHT 

uppfattade samverkan. Hade de liknande tankar eller skiljde deras uppfattningar sig mot 

pedagogernas? Fortsatt forskning skulle därför kunna innebära en undersökning där 

både EHT och undervisande pedagoger från samma enhet intervjuas för att få fatt i de 

skilda uppfattningar som potentiellt skulle kunna förekomma kring 

samverkansprocessen. 

 

Rektorns roll och vikten av rektors deltagande framträdde i undersökningen. Fortsatt 

forskning som skulle kunna vara intressant i förhållande till detta tema är hur rektor 

själv upplever sitt arbete i EHT/elevhälsan. Hur ser uppdraget ut och hur hanterar 

rektorer detta uppdrag i förhållande till relevant lagstiftning?  

 

Undersökningen genererade också frågor avseende utvärderingen av det arbete som sker 

inom ramen för elevhälsan/EHT. Det skulle därför också kännas angeläget att undersöka 

hur detta sker. Vilka deltar och på vilket sätt sker utvärdering ? Vilka förändringar görs? 
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Till sist finns det också ett intresse att undersöka vilken forskning som ligger till grund 

för de arbetssätt och metoder som förekommer inom elevhälsan. Detta då det tidigare 

forskning  pekar på att elevhälsoarbetet till viss del fortfarande vilar på gamla 

traditioner (Hjörne & Säljö 2012).  
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Frågeschema 

1. Inledande frågor 

a) Presentera syftet och de forskningsetiska principerna 

b) Presentationsrunda - namn, utbildning, hur länge har du varit 

verksam och var, vilka ämnen du undervisar i. 
 

     2.  Elevhälsoorganisationen 

a) Hur ser er Elevhälsoorganisation ut? 

b) Vilka professioner skulle ni säga ingå  i elevhälsoorganisationen? 

c) Vilken är er roll i elevhälsoorganisationen? 

 

Potentiella följdfrågor: 

 

 

     3. Vad betyder samverkan för dig? 

 

Samverkan är över tid. Något man gör tillsammans för att uppnå ett 

gemensamt mål. Samarbeta gör man också tillsammans med med en 

specifik uppgift?  
 

Potentiella följdfrågor:  

Vilken samverkan finns på din skola generellt? 

 

4. Hur samverkar ni med elevhälsan?  
 

Potentiella följdfrågor:  

Organisatoriska faktorer (tid, rutiner, möten, i eller utanför klassrummet,  
 

 

5. Vad samverkar ni kring? 

 

Potentiella följdfrågor:  

 

Generella frågor: 

Vad menar du med det? 

Hur tänker du? 

Kan du säga lite mer om det där? 

Är du nöjd med sättet som…….? 

Hur är din uppfattning angående....? 

 



  
 

II 

 

 

Bilaga B Missivbrev  
 

 

Hej  
 
Vi heter xx och xx och vi läser på Specialpedagogprogrammet på Linnéuniversitetet. Vi 
har jobbat inom skolan i flera olika stadier och nu inom elevhälsan som 
specialpedagoger. Vi ska nu påbörja vårt självständiga arbete där syftet är att 
undersöka och skapa kunskap om samverkan mellan elevhälsan och undervisande 
pedagoger. Vi vill titta på hur samverkan ser ut samt se vad man samverkar om. Detta 
tänker vi undersöka från undervisande pedagogers perspektiv.  
 
Vi kommer att ta del av tidigare forskning inom området men vi vill också gärna 
intervjua dig då samverkan mellan elevhälsan och pedagoger ses som särskilt 
betydelsefullt då ni är en viktig samarbetspartner för elevhälsan.     
 
Vi tänker använda oss av gruppintervjuer vilket innebär att du tillsammans med några 
av dina kollegor kommer att prata kring några frågor. Intervjun kommer att ta ca 1 
timme och vi kommer båda att vara närvarande under intervjun. Intervjuerna kommer 
att spelas in för att vi ska ha ett så bra underlag som möjligt.  Intervjuerna kommer att 
transkriberas och analyseras utifrån studiens syfte. Allt material kommer att behandlas 
enligt de forskningsetiska principerna, vilket innebär att det kommer att förvaras så att 
endast vi har tillgång till det och det kommer inte heller att användas i något annat syfte 
än detta.  
 
Vi kommer att redovisa resultaten så att enskilda personer eller skolor inte går att 
identifiera. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt 
deltagande.  
 
Tack för att du vill vara med i vår undersökning för att skapa kunskaper kring 
samverkan mellan elevhäslan och er pedagoger.  
 
Intresse mailas snarast till oss.  
 

namn + mail 
namn + mail 
 

Handledare för arbetet är xxx inom pedagogik och lärande.  
 
 
 
 
 
 


