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Abstract 
The purpose of this study is to describe how the principal and the special pedagogue perceive and define 

pupil ill-health prevention and pupil health enhancement in their work. It explores how they understand 

the role they  play  in elevhälsan, literally meaning pupils' health. And how meetings are run and 

decisions are made within the pupils' health teams at selected schools. Questions that will be answered 

are: How do the principal and the special pedagogue perceive pupil ill -health prevention and health 

enhancement work of the pupil health team at the school? How do the principal and the special 

pedagogue perceive their roles in the health of the pupils? How are decisions made and followed through 

at the pupil healthcare meetings? This qualitative study  used semi-structured interv iews and 

phenomenological inspired methodology. Pupil health teams from three different schools were 

interv iewed, and in total three principals and five special pedagogues took part in this study.  The analysis 

of the results of this study  show that further consensus between the different health promoting 

coordinators is needed in the implementation of the pupil ill-health prevention and health enhancement 

work. Further findings show inconsistencies in how the different  pupil health teams conduct their 

meetings and in how decisions are implemented. A majority of the pupil health teams used the meetings 

to address existing problems, rather than ill-health prevention and health promotion efforts. The 

principals demonstrated that they have a greater consensus in how they  define their role in promoting 

pupil health, as opposed to the special pedagogues who expressed a more varied picture of their role. 

This study  also demonstrates that the pupil health team that was most effe ctive in pupil health 

developments was the team that had further education in pupil health. Findings also show that the 

different health coordinators have an important role in furthering development and accessibility of the 

learning environment for the pupils, and in contributing to creating a 'school for everyone'. The demands 

on the special pedagogues to meet all pupils' differences, and to see these differences as an asset, are 

great. The requirement of a 'school for everyone' is a lot to ask for. To cre ate a school that has learning 

environments tailored to everyone's indiv idual needs requires an understanding and consensus between 

the different pupil health coordinators. This can sometimes be a dilemma, y et the pupil health 

coordinators have an important role to fill in these realms. This study also found that it was of utmost 

importance to have a clearly defined organisation and definition of the what the ill -health prevention 

and health enhancement work involved. To promote this the pupil health coordi nators must create a 

meeting culture that supports the pupil ill-health prevention and health promotional work.  

 

Key words: pupils’ health, special pedagogue, principal, pupil health team, preventive work, health 

promotion work, equal, one school for all, learning environment. 
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1. Inledning 

I skolan ska elevhälsan och alla pedagoger arbeta mot att samtliga elever ska ges 

möjlighet att nå de uppsatta kunskapskraven. Alla elever når inte målen i skolan. Har 

vi ”en skola för alla” som innebär att alla elever ges möjlighet att nå målen?  Ahlberg 

(2017) menar att trots att alla barn i Sverige idag har rätt till adekvat utbildning och 

skolgång, är det alltför många elever som inte ges möjlighet att nå kunskapsmålen. 

Ahlberg menar att det finns mycket som pekar på att före 1990-talet var skolan mer 

jämbördig men efter 1990-talet har stora skillnader uppstått mellan skolor i Sverige. 

Skillnaden visar sig genom skiftande skolresultat och att det finns en skillnad i 

kunskapsnivå mellan elever, skolor och kommuner (a.a).  

Enligt Skolverket (2011, rev 2017) ska undervisningen anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov (Lgr11, s 8). Skolans åtgärder ska alltid utgå från elevens 

behov av stöd i den aktuella situationen och den ska inte påverkas av om eleven en 

diagnos eller inte. I den nya Skollagen (SFS 2010:800) har elevhälsan fått ett mer 

framträdande roll än tidigare. Elevhälsan ska arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande. Hjörne (2018) anser att elevhälsoteamet som en institutionell arena 

har stor betydelse för elevers skolframgång och hälsa. Hjörne anser att elevhälsans 

arbete är viktigt för att uppnå en inkluderande och likvärdig skola med goda 

förutsättningar för lärande, utveckling och välbefinnande hos alla barn och unga.  

Vidare anser Hjörne och Säljö (2013) att det finns ett problem med samtalskulturen 

inom elevhälsan. De menar att det är av stor vikt att utveckla samtalskulturen i 

elevhälsan med en mer ingående och noggrann beskrivning av eleven, dess handlande 

och svårigheter.  Hjörne och Säljö (2013) menar att det är av stor vikt att elevhälsan är 

multiprofessionella. Med det menas att elevhälsans företrädare från olika 

yrkesgrupper ska bidra med analys och förslag från respektive kompetensområden. 

Den breda kompetensen och yrkesgruppernas kontaktnät inom flera områden kan 

bidra till att utveckla lärmiljöerna i skolan. I en nyligen utgiven rapport från Sveriges 

kommuner och landsting (2018) som ansvariga i grundskolans elevhälsa besvarat, 

framkommer det att många kommuner ser samarbetet med elevhälsan som en viktig 

del i skolans verksamhet. En del av informanterna framhåller det positiva med en 

central organisation och andra betonar styrkan med en kombination av central 

elevhälsa och lokal ledning på skolorna. Hjörne och Säljö anser att samtalskulturen är 

ett viktigt bidrag till att förbättra elevhälsoteamens arbete. Det finns även brister i det 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom den lokala elevhälsan som ofta blir mer 

ett åtgärdande arbete än ett förebyggande och hälsofrämjande arbete (Skolverkets 

lägesbedömning, 2017). Elevhälsan har en viktig roll i skolan. Genom sitt förebyggande 

och hälsofrämjande arbete ska de tillsammans med alla pedagoger på skolan, hantera 

alla elever olika förutsättningar, kunskaper och behov för sitt lärande och 

välbefinnande.  

I specialpedagogens examensförordning (SFS 2007:638) står det bland annat att 

specialpedagogen ska arbeta förebyggande i verksamheten. Som blivande 
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specialpedagog är det därför intressant att genom denna studie skapa vidare förståelse 

för hur man anser sig arbeta förebyggande och hälsofrämjande i elevhälsoteamen. Jag 

kommer också undersöka hur rektor och specialpedagog definierar sin roll i elevhälsan 

och hur elevhälsoteamen genomför elevhälsomöten samt hur beslut genomförs på tre 

skolor i vald kommun. I denna studie kommer semistrukturerade intervjuer användas. 

Slutresultatet av detta arbete kommer sedermera visa på skillnader och likheter i 

elevhälsoteamens förebyggande och hälsofrämjande arbete, hur elevhälsans möten 

genomförs och hur beslut följs upp på de undersökta skolorna samt hur rektor och 

specialpedagog definierar sina roller i elevhälsan. Får alla elever samma 

förutsättningar och möjligheter i ”en skola för alla”?  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur rektorer och specialpedagoger uppfattar och 

definierar det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, hur de ser på sin roll i 

elevhälsan samt hur elevhälsans möten genomförs och beslut följs upp, ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv.  

Forskningsfrågor som ska besvaras i studien:  

1. Hur uppfattar rektorer och specialpedagoger att elevhälsoteamet arbetar med det 

förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet på skolan? 

2. Hur definierar rektorer och specialpedagoger sin roll i elevhälsan? 

3. Hur genomförs och hur följs beslut upp på elevhälsans möten? 

 

1.2 Centrala begrepp  

Nedan följer förklaringar till centrala begrepp. 

1.2.1 Förebyggande elevhälsoarbete  

Förebyggande arbete i skolan utgår från att identifiera riskfaktorer som kan bidra till 

att elevers hälsa, lärande och utveckling blir hotad, detta gäller främst för elever i 

behov av stöd (Partanen, 2012). 

 

1.2.2 Hälsofrämjande elevhälsoarbete 

Hälsofrämjande arbete innebär ett omsorgsfullt värdegrundsarbete för att skapa goda 

relationer mellan elever och mellan lärare och elever. Det är framför allt rektor som 

har det största ansvaret att skapa gott skolklimat och verka för ett kollegialt lärande 

(Nilsson, 2013).   

 

1.2.3 Inkludering 

Åtgärder i skolan måste bottna i en ömsesidig respekt för olika synpunkter om vilka 

behov, intressen och ämnen som har värde. Det innebär att man blir accepterad och 

att man själv kan acceptera andra och bidra till det gemsamma, men efter egen 

förmåga. Detta är processer som kräver ömsesidig anpassning och som förutsätter 

att alla är tillsammans i ständig konfrontation och samverkan. Det kräver 

inkludering, och att alla som senare ska vara tillsammans i samhället också är det i 
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skolan. Innanför dessa ramar ska den enskilda individen kunna förhandla och 

påverka sin egen situation (Haug, 1998, s.20). 

 

1.2.4 En skola för alla  

Ett begrepp som lanserades i samband med att 1980 års läroplan (Lgr 80) för 

grundskolan infördes. Målet är att skapa en skola med samma förutsättningar för alla 

elever inom ramen för grundskolan (Persson, 2013). 

 

1.3 Avgränsningar 

I denna studie har avgränsningar gjorts genom att endast undersöka hur rektorer och 

specialpedagoger uppfattar sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete på den skola 

de arbetar. Det är rektorernas och specialpedagogernas uppfattningar om det hälso- 

och förebyggande arbetet på den enhet som de är verksamma i, som kommer att 

studeras. Det betyder att de andra professionerna i elevhälsan inte får ge sin syn på 

verksamheten i denna studie. Studien kommer heller inte belysa pedagogernas eller 

elevernas perspektiv och upplevelse av det hälsofrämjande och förebyggande arbete 

som elevhälsan arbetar med på skolorna.  Avgränsning har även gjorts genom att bara 

specialpedagogerna och rektorerna har fått ge sin sy n på elevhälsans mötesstruktur 

och uppföljning av beslut. Det betyder att andra professioner i elevhälsan inte får ge 

sin syn på elevhälsans mötesstruktur. När jag talar om specialpedagogens syn, menar 

jag den person som arbetar i elevhälsan och innehar den professionen. Jag kommer att 

intervjua både en speciallärare och en specialpedagogstudent. Detta är ett medvetet val 

eftersom det inte står något i skollagen om att man måste ha en formell 

specialpedagogexamen för att kunna arbeta inom elevhälsan.  

 

2. Bakgrund  
För att ge en förförståelse till studien presenteras i bakgrunden fakta om 

specialpedagogikens utformning och förändring, styrdokument, elevhälsa samt 

förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbete. 

2.1 Skolan och de specialpedagogiska funktionerna - då och nu 

Idén om att särskilja elever har funnits tidigt i massutbildningens historia i Sverige 

(Hjörne & Säljö, 2013). Historisk sett uppstod specialpedagogiken som ett svar på att 

den vanliga skolan inte passade för alla grupper av barn (Nilholm, 2007).  Den 

gemensamma bottenskolan för hela befolkningen väcktes tidigt redan under 1800-

talet och år 1842 reformerades folkskolan och Sverige fick ett tvådelat skolsystem. 

Elever som hade svårigheter i skolan kunde läsa en förkortad variant av läroplanen. 

1878 åldersindelades skolan och det ställdes minimikrav och kunskapsmål som var 

kopplat till en viss ålder. I mitten av 1900-talet påverkades samhället av rasbiologiska 

idéer och man trodde att inlärningssvårigheter i skolan var genetiskt nedärvda anlag.  

I en tanke att skydda samhället sattes dessa elever på institutioner. Den genetiska 

forskningen bidrog till att läkares makt blev större och läkarna hade stor talan rörande 

beslut om eleven skulle gå i en annan skolform.  B-klasser fanns för svaga elever och 
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ett antal olika extraklasser fanns utifrån elevers svagheter. Skolmognadstester infördes 

och barn som inte klarade testerna fick börja skolan senare än sina jämnåriga 

kamrater. Efter andra världskriget blev det en debatt i Sverige om en mer 

sammanhållen skola med likvärdiga utbildningsmöjligheter.  År 1949 infördes en  

kommunal 9-årig enhetsskola. Eleverna som inte följde med de andra eleverna 

kunskapsmässigt, plockades ut från sin klass och fick avskild och individuell träning. 

Detta för att träna bort sina svaga sidor med målet att komma ifatt sina jämnåriga 

kamrater. 1960-talets forskning om specialundervisningens effekter kom fram till att 

denna exkludering kunde få negativa konsekvenser för elevens framtid. SIA-

utredningen (Skolans Inre Arbete) markerade att specialundervisningen skulle ske i en 

gemenskap som skulle komma hela skolan tillgodo (Assarsson, 2007). I 1980-års 

läroplan (Lgr 80) skrivs det mer om ett individanpassat arbetssätt och ett mångsidigt 

innehåll. Målet var att eleverna skulle behöva mindre enskilt stöd. I den rådande 

politiska och ekonomiska maktstrukturen med jämlikhetstanken som bas ville man nu 

också uppnå den i skolans värld (Hjörne & Säljö, 2013). Salamancadeklarationen 

(Svenska Unescorådet, 2006) upprättades 1994 och anger riktlinjer till hur man ska 

bedriva undervisning av elever i behov av särskilt stöd. En viktig del i deklarationen är 

att barn och ungdomars demokratiska fostran ska i största möjliga mån sträva mot att 

vara tillsammans med andra barn och dra lärdom av varandras olikheter. I Lpo 94 

betonas det att det är skolans uppgift att utforma undervisningen så att hänsyn tas till 

elevers olika förutsättningar och behov (Ahlberg, 2007). Sammantaget kan man säga 

att utvecklingen av specialpedagogik har drivits från att segregera eleverna på 1930-

talet till integrering av eleverna på 1960-talet till inkludering av eleverna på 1990-talet, 

där vi nu är idag. 

2.2 Från elevvård till elevhälsa 

Innan den nya Skollagen (2010:800) tillträdde skulle behandling av elevvårdsfrågor 

avhandlas inom ramen av en elevvårdskonferens, som var rektors ansvar.  I denna 

elevvårdskonferens skulle det ingå rektor, företrädare för elevvården, berörd 

klassföreståndare och eventuellt annan berörd personal. Begreppet elevvård har 

således utkristalliserats ur skolförfattningarna och benämns idag som elevhälsa 

(Johnsson, 2013). Den nya Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 juli 2011 och 

elevhälsan fick därmed ett förändrat uppdrag. Tidigare benämnes det för elevvård och 

fick sedermera en ny benämning som elevhälsa, där betoningen ligger på det 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet.  Under elevhälsan samlas nu alla 

professioner såsom medicinska, psykosociala och den specialpedagogiska. Enligt den 

nya Skollagen ingår skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator samt personal med 

specialpedagogisk kompetens i elevhälsan. Enligt Skollagen ska elevhälsan arbeta 

främjande och förebyggande och det är elevens utveckling mot utbildningens mål som 

ska stödjas. Varje elev ska erbjudas minst två hälsobesök som ska vara jämnt fördelade 

under skoltiden. Utöver detta ska skolan också erbjuda undersökning av syn och hörsel 

och andra begränsade hälsokontroller. Elevhälsan ska finnas för alla elever i skolan. 

Detta gäller alla skolformer som förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 

sameskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt kommunal vuxenutbildning. 

Genom den nya lagen har skolan fått ett tydligare uppdrag att utreda och dokumentera 
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elever i behov av särskilt stöd och vidta åtgärder när man ser att eleven inte uppnår 

skolan mål (SFS 2010:800). Elevhälsoteamet ska fungera som ett komplement till 

pedagogernas och arbetslagens elevhälsoarbete (Johnsson, 2013).  I Skollagen anges 

inga formella krav på att man ska inneha specialpedagogexamen för att jobba i ett 

elevhälsoteam.  Skollagens krav på tillgång till specialpedagogisk kompetens syftar 

alltså inte enbart på personer med specialpedagogutbildning. Elevhälsoteamet kan 

också innefatta till exempel speciallärare eller en skolledare med särskilt ansvar för 

specialpedagogiska insatser (Johnsson, 2013).  

2.3 Specialpedagogens examensförordning  

I examensordningen (SFS 2007:638) står det att specialpedagoger utbildas för att ha 

insikt i aktuell forskning och utvecklingsarbete. Specialpedagogen ska arbeta 

förebyggande i verksamheten samt ha en fördjupad kunskap om specialpedagogik. I 

examensförordningen nämns också specialpedagogens förmåga att självständigt och 

kritiskt granska verksamheten. Specialpedagogen ska även självständigt kunna 

genomföra pedagogiska utredningar på individ- grupp- och organisationsnivå samt 

utveckla lärmiljöerna genom ett förebyggande arbete. Specialpedagogen ska samverka 

med skolans övriga personal och vara en god samtalspartner till pedagoger, elever, 

vårdnadshavare och andra aktörer inom skolan. Specialpedagogen ska i sin profession 

också ha förståelsen och styrkan i att arbeta i lag och med andra yrkesgrupper, samt 

fortlöpande höja sin egen kompetens och utveckling i kunskapsfrågor som behöver 

utvecklas. 

2.4 Elevhälsoarbetet enligt Skollagen 
I den nya Skollagen (SFS 2010:800) står det att elevhälsan ska arbeta förebyggande 

och hälsofrämjande. Det är elevens utveckling mot utbildningens mål som ska stödjas.  

Elevhälsan ska också bidra till att utveckla lärmiljöer som främjar elevernas lärande 

och utveckling. Elevhälsan ska även omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala 

och specialpedagogiska insatser. Vidare ska alla elever, utöver skolläkare och 

skolsköterska, också ges tillgång till psykolog, kurator samt personal med 

specialpedagogisk kompetens i elevhälsan. Lagtexten är tydlig med att det ska finnas 

utbildad personal med specialpedagogisk kompetens. Det betyder att Skollagen inte 

ställer några formella krav på att specialpedagogen ska ha specialpedagogisk examen 

för att kunna arbeta inom elevhälsan. Elevhälsan ska finnas för alla elever som går i 

skolan. Det gäller alla skolformer, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 

sameskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt kommunal vuxenutbildning. 

Elevhälsan har en central roll i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet och ska 

sen vidare samverka med övrig personal inom skolan (a.a). 

2.5 Läroplanen  

Hur det hälsofrämjande arbetet ska gå till finns beskrivet i Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) första och andra kapitel. 

Första kapitlet beskriver hur skolväsendet vilar på demokratins grund och att alla inom 

skolan ska jobba med Skollagen och demokratins grundläggande värden. Skolan ska 

verka för att eleven ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Andra kapitlet 

handlar om övergripande mål och riktlinjer om vilka normer och värden samt de 
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kunskaper eleven bör ha utvecklat när de lämnar skolan. Där finns riktlinjer som 

tydligt säger att alla inom skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av extra 

anpassningar och särskilt stöd samt att skolan ska verka för en god lärandemiljö. 

Vidare handlar det tredje kapitlet om förskoleklassen, fjärde kapitlet om fritidshemmet 

och femte kapitlet i läroplanen definierar de olika kursplanerna. (Skolverket, 2011 rev 

2017). 

2.6 Förebyggande och hälsofrämjande arbete i elevhälsan 
Förebyggande arbete har fokus på mer enskilda avgränsade problem. Insatserna kan 

inrikta sig mot alla elever eller fokuserar på enskilda elevers problem. Det kan handla 

om kunskapsutveckling eller vara fysiskt, psykiskt eller socialt betingat. Elevhälsan har 

en strategisk roll som med sin mångfacetterade kunskap ska komplettera pedagogiken. 

Elevhälsan är också länken mellan skolan och övriga professioner utanför skolan som 

socialtjänst, barnpsykiatri och ungdomsmottagning (Nilsson, 2013). Elevhälsan ska 

arbeta proaktivt genom att ha rutiner för att upptäcka och hantera giltig och ogiltig 

frånvaro, mobbing och för att upptäcka tidiga tecken på inlärningssvårigheter samt 

psykisk ohälsa (Milerad & Lindgren, 2017).  

Hälsofrämjande insatser omfattar bestämmelser om de grundläggande demokratiska 

värderingar och mänskliga rättigheter som finns beskrivna i skollagen (SFS 2010:800). 

Begreppet hälsofrämjande skolutveckling används för att beteckna att hälsoarbete i 

skolan är en del av en långsiktig skolutvecklingsprocess. Skolan ska jobba mot att 

eleverna ska nå målen och då behöver skolans hälsofrämjande arbete sättas i relation 

till skolans resultat. En hälsofrämjande skolutveckling innebär att eleven ges möjlighet 

att nå målen i skolan och att skolan ger eleven möjlighet att känna sig delaktig och 

motiverad i sin skolgång. Hälsofrämjande arbete innebär också ett omsorgsfullt  

värdegrundsarbete för att skapa goda relationer mellan elever och mellan pedagoger 

och elever. Det är framför allt rektor som har det största ansvaret att skapa ett gott 

skolklimat och verka för ett kollegialt lärande (Nilsson, 2013).  

2.7 Åtgärdande insatser 

Ibland räcker inte det övergripande hälsofrämjande och förebyggande arbetet till och 

då behöver skolan och elevhälsan arbeta åtgärdande. Det handlar om att möta och 

hantera svårigheter som uppstått på skol-, grupp och organisationsnivå. Dessa insatser 

avser att lösa akuta situationer som till exempel kränkande behandling eller behov av 

särskilt stöd (Lindqvist, 2017).  

 

3. Tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning som har sin utgångspunkt i studiens syfte och 

syftesfrågor.  

3.1 Elevhälsans komplexitet 

Enligt Skott (2018) ställer den senaste Skollagen höga krav på skolans elevhälsoarbete. 

Att få arbetet att fungera för alla elever i mötet med varje pedagog, är i sig en komplex 
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uppgift menar författaren. Regleringarna om elevhälsa tillför ytterligare en 

komplexitet. Förutom att pedagogerna ska identifiera om elever behöver stöd och ge 

eleverna det stöd de behöver ska de också arbeta förebyggande och hälsofrämjande. 

Detta komplexa omställningsarbete ska vidare samordnas med elevhälsan som är en 

organisatorisk inrättning med professionerna inom elevhälsan. Därmed ställer inte 

bara Skollagen krav på ett teamorienterat elevhälsoarbete utan också på ett 

pedagogiskt kollektivt arbete. Varje skola ska etablera förutsättningar för att ett sådant 

lagarbete ska kunna ske. Organisering menar hon blir således en viktig del i skolans 

elevhälsokompetens (a.a). Detta är i linje med Partanen (2012) som menar att 

elevhälsans ledstänger måste vara väl förankrade i elevhälsoteamet och att man har en 

gemensam syn på begrepp som uppdrag, värdegrund, mål, roller, ansvar och rutiner. 

Likväl som att arbetslaget behöver utveckla en gemensam förståelse över sitt uppdrag, 

sitt samarbete mellan varandra och vilken roll man har gentemot varandra, behöver 

också elevhälsan utvecklas som arbetslag. Detta arbete behöver också göras inom 

elevhälsoteamet för att vidare utåt stå stadiga i samarbetet med pedagoger och 

arbetslagen (a.a).  

Enligt Ahlberg (2017) är det inte enbart undervisningen och elevernas olika 

förutsättningar att lära som avgör hur en elevs skolsituation blir. Det handlar mycket 

om hur skolan är som institution, social praktik, skolans ämnen och intresset för att 

lära samt relationerna skolkamrater emellan. Ahlberg menar att för att ge rätt stöd till 

elever i svårigheter måste man se på skolan ur olika perspektiv samtidigt. Det går inte 

att bara se det ur en vinkel utan måste betraktas ur alla vinklar samtidigt för att skapa 

en god lärandemiljö. Ahlberg syftar på att en viktig förutsättning för att elevhälsan ska 

kunna arbeta effektivt och ha möjlighet att påverka skolans arbete är ett välfungerande 

samarbete mellan elevhälsa, skolans pedagogiska personal och skolans ledning. 

Elevhälsan bör således vara en väl integrerad del av hela skolan. I sitt arbete ska 

elevhälsan lägga mycket arbete på de mer generellt inriktade uppgifterna som rör till 

exempel elevernas arbetsmiljö, värdegrund och arbete mot kränkningar samt för 

likabehandling (a.a). Partanen (2012) menar också att det är viktigt att 

elevhälsoplanen ses som ett arbetsredskap som används fortlöpande i verksamheten 

och att den revideras kontinuerligt. Han har sett att det ofta kan bli ”hyllvärmare” 

istället för ett viktigt arbetsredskap. Hjörne och Säljö (2013) menar att ha en ”skola för 

alla” och arbeta förebyggande och hälsofrämjande med elevens bästa i fokus är 

målsättningen för alla aktörer i skolan. Detta politiska mål är dock något som inte är 

så lätt att omsätta i praktiken till ett nytt, praktiskt och genomförbart sätt att 

organisera verksamheten på. Likafullt är det på den nivån i systemet som elevhälsan 

måste arbeta för att kunna förverkliga de målen. För att utföra detta komplexa uppdrag 

behövs professionella och kunniga medarbetare i elevhälsan som är medvetna och 

reflekterande. Hjörne och Säljö kan se att denna verksamhet inte är tillräckligt 

utvecklad än och ser att den måste bli bättre på att föra en betydligt mer konkret 

diskussion av var, när och hur elevers problem uppträder. Det är av stor vikt att 

förändra samtalskulturen som ofta är inriktad på att ge olika förklaringar och istället 

tillsammans beskriva och analysera problemen som uppträder i skolans olika miljöer. 

Elevhälsan måste bli mer kritisk till den information som ges kring en elev, att 



8 
 

ifrågasätta och granska det som påstås och sedan utveckla den information som ges. 

Elevhälsan måste metodiskt jobba på att bygga sitt arbete på kunskaper och 

metodutveckling och att ge alla professioner tid till att diskutera de hälsofrämjand e 

insatserna ur respektive professions synvinkel. Vidare måste elevhälsan arbeta för att 

inte förlägga problemet hos eleven utan istället betrakta och analysera lärmiljöerna i 

omgivningen. Detta innebär också att man måste titta på pedagogens arbete, agerande 

i klassrummet och relationerna som pedagogen skapar i klassrummet samt att tala 

med eleven och inte om eleven (a.a).  

3.2 Förebyggande och hälsofrämjande arbete 

Enligt Partanen (2012) utgår det förebyggande arbete i skolan från att identifiera 

riskfaktorer som kan bidra till att elevers hälsa, lärande och utveckling blir hotad, detta 

gäller främst för elever i behov av stöd. Partanen beskriver hälsofrämjande insatser 

som mer generella insatser i form av hälsoinsatser i större grupp. Det kan vara att 

arbeta med livsstilsfrågor eller hur pedagogernas arbete kan utvecklas utifrån ett 

relationellt perspektiv. Både ett förebyggande och ett hälsofrämjande elevhälsoarbete 

kräver en förmåga att pausa arbetet på åtgärdande nivå och noggrant undersöka och 

jobba med den psykosociala lärmiljön. Szönyi och Söderqvist-Dunkers (2018) anser att 

förebygga ohälsa är nödvändigt för att öka möjligheterna för eleven att ta till sig 

kunskap.  Arbetet för elevhälsan och specialpedagogen blir således att identifiera och 

kartlägga de faktorer som kan utgöra risker i lärandet eller ohälsa för enskild individ, 

på gruppnivå eller organisationsnivå.  

Enligt Hjörne (2018) finns det samband mellan barn och ungas hälsa och hur de 

presterar i skolan. Det överensstämmer också med vad Skolverkets lägesbedömning 

från 2017 kommit fram till. Det är därför av stor vikt att skaffa kunskap om på vilket 

sätt skolorna kan arbeta för att uppnå hälsa och måluppfyllelse hos eleverna (a.a). I 

linje med Hjörne (2018) går hälsa och studieresultat hand i hand och det är av yttersta 

vikt att undersöka hur skolan tillmötesgår kravet på en god hälsa för alla elever. Hjörne 

skriver om ett elevhälsoprojekt som ”Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd” 

genomför. Forskningsprojektet pågår mellan 2016–2019 och har fokus på elevhälsans 

arbete och dess konsekvenser för barn och unga. Det man kan se förnärvarande även 

om studien fortfarande pågår är att det finns ett starkt samband mellan barn och ungas 

hälsa och deras prestationer i skolan. De strategier i studien som enligt Hjörne (s. 23) 

visade sig vara mest framgångsrika för elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande 

arbete var: 

1. lärare och pedagoger, även fritidspedagoger, medverkade vid 

elevhälsomötena 

2. allas röster var viktiga, det vill säga, varje deltagare uttalade sig utifrån sin 

expertroll och kompetens  

3. teamets deltagare hade fokus på det positiva, på möjligheter istället för på det 

negativa, på hinder  

4. det fanns en samsyn och samverkan mellan pedagoger och elevhälsopersonal 

5. det åtgärdade arbetet fokuserade på pedagogernas ansvar och strategier 

istället för på elevens tillkortakommanden   
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6. skolan och EHT utnyttjade hela skoldagen i ett förebyggande och 

hälsofrämjande arbete, det vill säga, rasterna och fritids sågs som viktiga 

arenor  

7. i sista hand diskuterades den enskilde eleven  

 

Projektet visar att på de skolor där elevhälsan var mer utvecklad hade man en större 

samsyn och såg problem som ett skolproblem och inte ett elevproblem.  I linje med 

Hjörne är det utifrån ett pedagogiskt och specialpedagogiskt perspektiv viktigt att 

elevhälsa blir hela skolans angelägenhet. Studien visade också att rasten och fritids är 

två viktiga arenor som inte får glömmas bort i det förebyggande och hälsofrämjande 

arbetet ute i verksamheten. Samband finns mellan mående och elevers prestationer i 

skolan och därför vore det önskvärt att elevens röster också får göra sig hörda (a.a). 

Gustafsson (2009) anser att hälsa och lärande är beroende av varandra och att de 

förutsätter varandra. Han menar att elevhälsa börjar i klassrummet. En 

hälsofrämjande faktor är en fungerande klassrumsmiljö där god undervisning bedrivs 

av en engagerad pedagog. Nilholm (2012a) påtalar vikten av att om man ska arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande i skolan måste man granska lärmiljöerna runt 

omkring eleven och eleverna och problematisera sin egna verksamhet för att komma 

framåt med det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan. 

I skolverkets allmänna råd (2014) står det att genom att kontinuerligt och systematiskt 

följa upp elevhälsans arbete är att betrakta som att man ständigt utvecklar elevhälsans 

arbete. Med det menas att det är av stor vikt att varje skolenhet hittar rutiner för sitt 

kvalitetsarbete. Hälsofrämjande insatser innebär att arbeta med friskfaktorer för att 

uppnå hälsovinster som främjar alla. Ett hälsofrämjande perspektiv kan vara ett samlat 

förhållningssätt där pedagoger och annan skolpersonal arbetar med att skapa ett gott 

skolklimat med goda relationer mellan elever och alla vuxna. Ett lärandeklimat där 

eleverna känner sig motiverade och delaktiga i undervisningen påverkar med all 

sannolikhet elevernas trivsel och förbättrar deras skolresultat samt gör dem mindre 

utsatta för stress. Ett sådan klimat kan också minska kränkningar på skolan (a.a). 

Pedagogen har en stor betydelse för elevens framgång genom undervisning som möter 

eleven där eleven är. Pedagogen har en nyckelroll för att ge eleven goda möjligheter att 

lyckas i skolan (Nilholm, 2012b). Aspelin och Johansson (2017) menar att en 

relationell pedagogik håller på att ta form både i Sverige och även internationellt . 

Relationer antas föregå kunskap, lärande och undervisning. Genom relationen kan 

pedagogen bygga undervisningen på en individuellt plan. Kunskaper sker således 

genom relationsprocessen (a.a). 

Ett hälsofrämjande arbete utgår från ett salutogent perspektiv, vilket betyder att man 

utgår från det friska. Motsatsen är ett patogent perspektiv. Ett salutogent perspektiv 

handlar om att stärka och bibehålla elevernas fysiska, psykiska och sociala mående och 

välbefinnande genom att skapa tillgängliga lärmiljöer som främjar elevernas lärande, 

utveckling och hälsa (Szönyi & Söderqvist-Dunkers, 2018). Till skillnad från Hylander 

och Guvå (2012) som visar att för att kunna arbeta förbyggande och hälsofrämjande 
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måste man både ha ett patogent och ett salutogent perspektiv och att det ena utesluter 

inte det andra, utan det bestäms utifrån vilka insatser man i elevhälsan måste vidta.   

Elever som känner sig delaktiga och som kan ta emot kunskap och känner ett sammanhang, 

kan lättare stå emot stress. Känsla av sammanhang kan sammanfattas i begreppet KASAM, 

som etablerades av Aaron Antonovsky (2005). KASAM är uppbyggt av tre delar: 

• Begriplighet som innebär att ha för förståelse och förstå olika händelser. 

Känslan av att kunna förutse vad som ska hända. 

• Hanterbarhet som innebär att möta och hantera olika händelser som är kopplat 

till nivån av upplevd stress. 

• Meningsfullhet som handlar om delaktighet och känslan av att kunna påverka 

den situation som man befinner sig i. 

3.3 Roller inom elevhälsan 

Partanen (2012) anser att det bör finnas en gemensam förståelse och insikt i skolorna 

mellan pedagogernas uppdrag och elevhälsans uppdrag. Elevhälsoarbete är inte bara 

det arbete som görs av elevhälsans personal utan också av pedagogerna i skolan.  Om 

det saknas förståelse för de olika professionernas kompetenser föreligger det en risk 

att spänningar kan uppstå bland personalen när det handlar om ansvar och roller. 

Därför menar Partanen att för att ett lyckat elevhälsoarbete ska utvecklas, krävs det att 

alla aktörer tar del av varandras arbete. Det är viktigt menar han, att man klargör 

begrepp som uppdrag, värdegrund, mål, roller, ansvar och rutiner. Elevhälsoteamet 

behöver således också ha ett inre arbete, även om de arbetar utåt i samarbetet med 

pedagoger och arbetslag. Partanen menar att uppdragsförståelsen påverkar 

pedagogernas förväntningar. Det är därför viktigt att klargöra varandras olika roller i 

verksamheten. Detta bidrar till att pedagogerna vet vad de kan förvänta sig av 

elevhälsans personal och vad elevhälsan kan förvänta sig av pedagogernas arbete i 

elevhälsoarbetet. Det är därför av stor vikt att tillsammans utveckla en gemensam 

förståelse, intresse och tolerans för varandras arbeten i syfte att utveckla ett så 

framgångsrikt arbete som möjligt (a.a). Det är i linje med  Guvå och Hylander (2012) 

som menar att man inom sina professioner måste ha ett öppet diskussions och 

samtalsklimat innan ett konsensusbeslut kan tas.   

3.4 Lärmiljöer  

Skolans lärmiljöer kan beskrivas utifrån tre olika miljöer. Den fysiska lärmiljön är 

till exempel klassrum, matsal, korridorer, omklädningsrum, skolgården, toaletter, ljud, 

ljus och synintryck, möbler och annan inredning. Den pedagogiska lärmiljön är till 

exempel vilket arbetssätt som används i klassrummet, pedagogens förhållningsätt , 

strukturer och tydlighet i undervisningen, extra anpassningar, särskilt stöd, 

kompensatoriska hjälpmedel, digitala hjälpmedel, schema och teckenstöd. Den 

psykosociala lärmiljön är till exempel skolans värdegrund, det sociala klimatet, 

trygghet och gemenskap i både skolan, klassen eller undervisningsgruppen, 

bemötande och relationer mellan pedagoger, övrig personal och elever (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2017).  Partanen (2012) menar att vi måste se på elevers 

olikheter, styrkor och svårigheter och skiftande behov som möjliga tillgångar i 
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lärmiljön.  När vi har en elev i behov måste elevhälsan och pedagogerna titta på 

verksamheten och formulera frågeställningen hur lärmiljön kan anpassas för att eleven 

ska ges möjlighet till att fungera och ges möjlighet att uppnå skolans kunskapsmål 

(a.a).  

3.5 Skolproblem  

En artikel av Hjörne och Säljö (2014) visar att trots satsningen som gjorts på elevhälsan 

och det förebyggande arbetet i Sverige har elever som hamnat i svårigheter ökat. Deras 

studie visar att elevhälsoteamen ofta förlägger problemen till eleven snarare än till 

undervisningen. Man förutsätter att svårigheterna är elevproblem snarare än 

skolproblem. Hjörne och Säljö menar att genom den gemensamma grundskolan blir 

skillnader mellan människor synliga i klassrummet. Dessa skillnader kan gälla hälsa, 

intressen, mognad, etnicitet och till exempel social bakgrund. Det är dessa faktorer 

som har inflytande på hur man lär och hur man kan anpassa sig till de verksamheter 

som bedrivs i skolan. Det är också ovanligt att elevens svårigheter förstås som 

reaktioner på hur undervisningen är upplagd eller vilka krav som ställs på eleven. 

Studien visar att elevhälsoarbetet fungerar som på en institution med mycket rutiner. 

Det finns en särskild samtalsstruktur. Språkbruket är ofta allmänt och vardagligt och 

förklaringar till elevens intellektuella kapacitet beskrivs som till exempel svag, 

långsam, omogen, sen eller obegåvad. Hjörne och Säljö menar att det finns en 

acceptans kring de neuropsykiatriska diagnoserna.  Författarna menar att exkludering 

från en ”vanlig” klass påverkar hur barn identifierar sig. De menar samtidigt att för att 

kunna bedriva elevhälsa måste man kategorisera och klassificera. En skola behöver 

mekanismer och rutiner för att hantera och avgöra vilka problem man ska arbeta med. 

Kategorier och klassifikationssystem spelar därför en avgörande roll för att sortera och 

underlätta det vardagliga arbetet inom institutioner som till exempel skolan.  

Hjörne och Säljö vill framhålla att den ideologiska målsättningen med ”en skola för 

alla” inte bara är en abstrakt politisk ambition utan något som skolorna utifrån sina 

olika förutsättningar arbetar med. De studier som är gjorda visar dock att det inte är 

lätt att omvandla politiska ambitioner, till vad som uppfattas som rimliga sätt att 

organisera en skola på. Exkluderingen tycks alltid finnas med som en strategi eller 

lösning. Elevhälsoteamen har som arbete att hantera ett av den gemensamma skolans 

dilemma: balansen mellan samhällets förväntningar på skolan och konsekvenserna för 

eleven och dennes skolgång. Resultaten visar att elevhälsan måste vara mer kritisk till 

vad elevens egentliga svårigheter är. Med det menas att vi inom skolan måste börja 

titta mer på den pedagogiska miljön och på pedagogens arbetssätt runt eleven (a.a). 

Det är också i linje med Nilholm (2012a) som framhåller att elevens svårigheter kan 

orsakas av olika faktorer och menar att ett bristperspektiv fortfarande dominerar i 

skolans verksamhet. Författaren anser att hela skolans verksamhet ska prövas när man 

analyserar och åtgärdar skolproblem.  Hjörne och Säljö (2014) menar att vi måste 

arbeta för att på ett bättre sätt integrera elevens egna perspektiv på sin skolgång och i 

besluten som tas på hur man ska lösa det problem som uppstått. Elevhälsan måste 

också börja utnyttja de skilda yrkesgruppernas kompetens på ett bättre sätt. Även 

Hjörne (2018) kan se i sin forskning att ingen företrädare i elevhälsoteamet försökte 
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aktivt tolka de svårigheter som rapporterades utifrån barnets perspektiv. Elevens 

framtida skolgång avgörs av hur elevhälsoteamet förstår elevens svårigheter. Vad 

elevhälsan väljer för åtgärd har stor betydelse för det enskilda barnet. Detta arbete 

inom elevhälsan är relativt osynligt men är av stor principiell och praktisk betydelse 

för den enskilde individen (a.a).  

3.6 Inkludering 

I Lgr 11 (Skolverket 2011 rev. 2017) finns det inskrivet att skolan ska stimulera, 

handleda och ge särskilt stöd till elever i svårigheter. Alla som arbetar i skolan ska 

uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd och samverka för att göra 

skolan till en god miljö där stimulans för utveckling och lärande ges. Enligt Ahlberg 

(2017) ställs det stora krav på att skolor idag ska möta alla elevers olikheter, och det 

krävs mycket av varje skola för att utforma en undervisning som gagnar alla elever.  

Nilholm, Almqvist och Lindqvist (2013) artikel visar att barn idag spenderar mer tid 

än någonsin i skolans lokaler. I ett flertal länder är det viktigt att gå i skola för att kunna 

skapa sig förutsättningar för ett arbetsliv, då skolgång och utbildning i stora delar av 

världen genererar arbete. Detta leder till negativa konsekvenser för de elever som inte 

klarar skolan. De menar att politikerna inte har kunnat ändra det faktum att det finns 

många barn i dag som inte klarat skolan och att dessa elever har många misslyckanden 

bakom sig i skolans värld. Enkäten som artikeln baserar sig på, visar att skolor har liten 

förändringsvilja, men tycker ändå att elever i behov av särskilt stöd är viktigt. Nilholm 

et al menar att mer forskning behövs för hur skolor ska ges stöd i hur de kan ändra sin 

praxis för att bli mer inkluderande. En förutsättning för detta menar de är att föra 

diskussioner mellan de olika yrkesgrupperna om varför elever hamnar i skolproblem 

och vad som föranleder det. Nilholm och Alm (2010) menar också att inkludering är 

bara inkludering om eleven känner sig inkluderad. Därför är det av vikt att alltid 

rådfråga eleven. Persson och Persson (2012) påvisar att skolan ibland exkluderar 

elever utifrån goda avsikter i tron att det är bra för eleven. Persson och Persson skriver 

att forskning visar att det kan påverka elevernas tro på sig själv i förhållande till andra 

elever och att detta i sin tur kan ge negativa effekter på elevernas skolresultat.  Karlsudd 

(2014) skriver i en debattartikel att skolan har en vana att möta olikheter genom att 

kategorisera, etikettera och bedöma och han menar att diagnoser kan i förlängningen 

kan utgöra ett hinder för ett inkluderande samhälle. Karlsudd menar att man ska verka 

i den miljö som man ska leva i och inte segregeras från den. Han menar vidare att 

kompensatoriska hjälpmedel inte ska vara för den enskilda eleven, utan att det ska 

finnas disponibelt för alla. På detta sätt behöver ingen exkluderas och utpekas utan 

bara inkluderas.    

3.7 Specialpedagogens arbete 

Den traditionella speciallärarrollen innebar förr att jobba enskilt med elever i 

svårigheter eller jobba med eleverna i mindre grupper. Specialpedagogrollen växte 

fram som en del av ett miljöperspektiv där det sågs som betydelsefullt att också arbeta 

på grupp- och organisationsnivå Nilholm (2012a).  Specialpedagoger till skillnad från 

speciallärare ska framförallt ha en handledande roll och samarbeta med alla 

pedagogerna på skolan. Specialpedagogen ska bidra till skolans pedagogiska 
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utveckling och vidareutveckla lärmiljöerna. Hen ska observera, kartlägga, göra 

pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram. Vidare ska specialpedagogen stödja 

elever och ge pedagogisk vägledning samt se över kompensatoriska hjälpmedel. I 

dennes arbetsuppgifter ingår också handledning till föräldrar och specialpedagogen 

kan även delta som samtalsledare i pedagogiska samtalsgrupper. Specialpedagogen 

ska också medverka vid fördelningen av de lokalt tilldelade resurserna och ansvara för 

samordningen av dessa enligt Johnsson (2013).  

3.7.1 Specialpedagogens samhällsuppdrag  

Skolan är inte likvärdig enligt Ahlberg (2017) och avståndet mellan ideal och verklighet 

är stort. Specialpedagogiska insatser ska hjälpa elever och bidra till att stödja elever i 

svårigheter. Ett viktigt arbete menar Ahlberg är att utveckla skolan till en plats där alla 

elever får vara sig själva och där de får bli sedda och bemötta för dem de är. Där 

elevernas bakgrund får utrymme och eleverna får undervisning som tillgodoser deras 

behov. Ahlberg menar att med detta synsätt kan specialpedagogikens 

samhällsuppdrag ses som ett av flera betydelsefulla verktyg för att skapa ökad 

jämlikhet, social rättvisa och lika värde för alla elever i skolan (s.35). 

3.8 En skola för alla  

Forskningsrapporten som Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården och 

Jacobsson (2005) skrivit visar i skolledarintervjuerna att många av rektorerna har 

svårt att uppnå ”en skola för alla”. Verkligheten är inte så lätt för alla skolor och det 

finns en stor variation kring svaren från rektorerna i studien. En rektor berättar att det 

finns en idealbild om att alla elever ska få utvecklas från sina förutsättningar och 

förmågor, men att detta är en utopi som är svår att förena med verksamheten, det vill 

säga verkligheten ute i skolorna. En annan rektor säger att om det inte finns samsyn, 

kommer det aldrig bli en skola för alla, medan en annan anser att de har en skola för 

alla.  Det fanns en skillnad mellan skolledarnas syn på hur specialpedagogen skulle 

arbeta. En del av rektorerna ansåg att specialundervisning var det bästa för eleverna. 

Vissa rektorer tyckte undervisningen skulle ske i mindre grupper och andra rektorer 

tyckte att specialpedagogen skulle arbeta mer handledande och konsulterande. 

Flertalet av rektorerna menade att de specialpedagogiska insatserna i form av 

handledning och konsultation inte var förankrat hos övriga pedagoger. Vidare visar 

studien att bland de som var verksamma inom skolan fanns det ingen enighet i vad 

som ansågs vara en insats där specialpedagogens hjälp och expertis behövdes. Det 

fanns också en skillnad hur aktörerna resonerade kring den åtgärdade insatsen och den 

specialpedagogiska insatsen. Specialpedagogens arbete hade mer fått inriktningen att 

få eleven att klara godkänd nivå på nationella prov och betyg i kärnämnena.  Resultaten 

visar också på ett begränsat genomslag av den nya specialpedagogrollen, där 

specialpedagogen arbetar med handledning, coachning och skolutveckling.  Studien 

visar att de verksamma aktörerna hade mestadels ett kompensatoriskt perspektiv när 

de talade om eleven, det vill säga att eleven själv var bärare av sitt problem. Det fanns 

också en samstämmighet kring att det varit resursminskningar, ökad teoretisering i 

kursplanen och att det fanns ett ökat antal elever med beteendeproblem och sociala 

problem. Sociala problem uppgavs som huvudorsaken till de ökade problemen i skolan 
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samt brist på riktade resurser. Paradoxalt nog visar studien att elever och föräldrar är 

nöjda med de insatser som gjorts i skolan. Föräldrarna kunde emellertid se att det 

krävdes aktiva föräldrar för att få hjälp till sitt barn. Dock fanns det elever som uttryckte att 

det tog för lång tid att få stöd och den extra hjälp eleven behövde och att de på detta sätt fort 

hamnade efter i skolan (a.a).  

3.9 Elevhälsoteamets möten och samtalsstruktur  

Det som präglar kommunikationen i elevhälsomötet enligt Hjörne (201 8) är att något 

problem har uppkommit. Han menar, att man inte tar upp en viss fråga eller en elev 

om det inte är något som är av problematisk karaktär. Elevhälsomöten är en 

regelbunden återkommande mötesplats där man i olika professioner resonerar 

tillsammans. Genom en varaktig lokal samtalskultur utvecklar man och bekräftar sätt 

att förstå vad som händer i organisationen. Enligt Hjörne och Säljö (2013) finns det en 

viktig skillnad mellan att beskriva, respektive förklara ett problem man har i skolan 

eller ett händelseförlopp. Om man vill utveckla elevhälsoteamen menar författarna att 

man måste sära på dessa två begrepp. Och att det är viktigt att när man beskriver något 

att man redogör förloppet och att om man förklarar något då anger man orsaken. Om 

man redogör en händelse berättar man sakligt vad som har hänt och i möjligaste mån 

är den utan värderande inslag, man tar inte ställning utan förhåller sig neutral. En 

beskrivning innehåller ofta en indirekt förklaring, man berättar orsaken till varför det 

hänt och då blandas beskrivning och förklaringar ihop. I de elevhälsomöten som de 

dokumenterat och analyserat förekom många förklaringar och detta menar Hjörne och 

Säljö är ett av problemen med den samtalskultur som elevhälsomötena idag har.  Att 

utveckla samtalskulturen med en mer ingående och noggrann beskrivning av barnen, 

deras handlande och svårigheter verkar vara ett viktigt bidrag till att förbättra 

elevhälsoteamen. Genom att språket är mer konkret bidrar det till att man kan föra 

samtalet framåt. En vaghet i språket kan bidra till att oklarheter bildas och man pratar 

förbi varandra och missförstånd kan uppstå.Det är svårt att se elevers olikheter som en 

tillgång (a.a). Istället är det ett bristperspektiv som enligt Atterström och Persson 

(2000) är dominerande i svensk skola. Elevernas svårigheter förklaras utifrån deras 

egna brister inte verksamhetens brister. Det är också något att ha i beaktande när man 

skriver elevers behov i en EHT-anmälan (elevhälsoteam-anmälan). 

3.10 Rektors uppdrag och framgångsfaktorer 

Törnsén (2018) menar att skolans uppdrag handlar om alla elevers lärande och 

utveckling. Rektor som pedagogisk ledare har det yttersta ansvaret för att utveckla 

undervisningen i samspel med andra ledare, pedagoger och elevhälsans professioner. 

En framgångsfaktor är att rektor tillsammans med pedagoger och elevhälsans personal 

fortlöpande bygger tillit till den gemensamma förmågan att höja skolans 

elevhälsokompetens (a.a).  Ärlestig (2008) talar i sin avhandling om betydelsen av 

kommunikation och information och att den är kopplad till organisationens kultur och 

rutiner. Hon menar att rektors uppdrag är att verka som pedagogisk ledare där bland 

annat klassrumsbesök är en viktig del i arbetet. Partanen (2012) beskriver två 

framgångsfaktorer när det gäller elevhälsoarbete i skolverksamheten. Det är när rektor 

granskar och utvecklar sitt eget ledarskap i relation till elevhälsoteamet och att rektor 
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regelbundet tillsammans med sina teammedlemmar utvärderar och utvecklar 

elevhälsoteamets arbetsformer. 

3.11 Uppföljning av elevhälsoarbetet 

Skolan har enligt Hjörne och Säljö (2013) en svagare tradition av att dokumentera och 

utvärdera det arbete man gör om man till exempel jämför den med hur man 

dokumenterar inom vården. Det finns brister i elevhälsoteamen omkring vilken analys 

man gjort, vilka åtgärder man vidtagit och vilka resultat som uppnåtts. Detta menar 

författarna gör att man inte går vidare till en kumulativ process av successivt 

utprövande av olika alternativ, utan man agerar på den beskrivning som ges i 

situationen.  De har också sett i sin undersökning att man sällan i teamen går tillbaka 

och diskuterar eller använder åtgärdsprogram som man formulerat. Hjörne och Säljö 

anser att det är av ännu större vikt nu att man dokumenterar eftersom vi har en 

lagstiftning som gör att elever och vårdnadshavare har möjlighet att göra rättssak om 

sitt barns skolgång. När det gäller elevhälsoteamsarbetet och rektors beslutsfattande 

är det av största vikt att ha väl fungerande rutiner med dokumentation som är hållbar 

i en rättslig process.  Även Hjörnes (2018) forskning visar att i elevhälsoteamens möten 

fanns det inget systematiskt sätt att pröva olika lösningar och sedan rapportera hur 

arbetet fungerat. Vidare kunde man se att man inom elevhälsan sällan ifrågasatte de 

olika professionernas uppfattningar om eleven utan det rådde konsensus inom 

elevhälsoteamet. Guvå och Hylander (2012) menar att man inom elevhälsoteamet 

måste våga ifrågasätta och diskutera varandras uppfattningar och åsikter för att 

utveckla elevhälsoarbetet.  

 

4. Teoretiska utgångspunkter  
Den teoretiska utgångspunkten i denna studie kommer att utgå från tre teoretiska 

forskningsperspektiv; det kompensatoriska-, relationella -, och dilemmaperspektivet. 

Utifrån dessa tre teorier vill jag försöka förstå elevhälsans förebyggande och 

hälsofrämjande arbete på de olika skolenheterna.  

4.1 Relationella perspektivet 

Synen på att det inte är eleven som är bärare av sitt problem har kommit att utgöra 

utgångspunkten för det relationella perspektivet (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 

2001).  Ahlberg (2017) anger att det relationella perspektivet har sina rötter i 

handikappforskningen och introducerades i Norden under 1960 och 70-talen. Inom 

utbildning och skola innebär det relationella perspektivet att skolsvårigheter ska ses 

som att något runt elevens miljö gör det svårt för eleven att fungera. Man måste titta 

vidare på vad som sker i mötet mellan eleven och olika aktörer och dess omgivande 

miljö.  Det innebär att det är miljön som skall anpassas och förändas utifrån elevens 

förutsättningar och inte tvärtom att eleven ska anpassas till miljöns förutsättningar 

(a.a). Enligt Emanuelsson et al (2001) kan man tänka att genom det relationella 

perspektivet framställs eleven i svårigheter istället för eleven med svårigheter. Således 

lyfter man bort att eleven är ägare av sitt problem och beaktar lärmiljön runt om eleven 

i stället. Med det relationella perspektivet kan skolans organisation och elevens 
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lärmiljö därför behöva ses över. Detta är samstämmigt med vad Skolverket (2011 rev 

2017) skriver att för att bättre förstå och kunna bemöta elevens behov är det viktigt att 

se helheten kring eleven, det vill säga utgå från det relationella perspektivet.  

4.2 Kompensatoriska perspektivet  

Specialpedagogikens negativa sida, urskiljandet och av normaliseringen har kommit 

att utgöra utgångspunkter för det kompensatoriska perspektivet. En grundläggande 

tanke kring ett kompensatoriskt perspektiv är att kompensera individer för deras 

problem. För att göra detta måste man identifiera problemet. Det gör man genom att 

söka efter grundläggande, främst neurologiska och psykologiska, processer som kan 

bidra till förståelse av elevens problem. Diagnostiseringen blir en central punkt. Det 

generella i processen är att man utgår från egenskaper, mäter och relaterar till vad man 

kan förvänta sig utifrån andra mätbara egenskaper som till exempel ålder och 

intelligens. Eleven ses om bärare av sitt problem och orsaken till problemen lokaliseras 

till eleven eller dennes hemmiljö (Nilholm, 2012a).  Nilholm menar att diagnoser är ett 

tydligt uttryck för ett bristperspektiv. Det kan vara diagnoser som ADHD, 

autism/aspergers syndrom, hörselnedsättning, dyslexi och dyskalkyli (a.a). Alla dessa 

diagnoser innebär att barnet bär på ett problem som nästan alltid uppfattas vara till 

stora delar biologiskt betingat (a.a). De målgrupper som nämns i den svenska 

specialpedagogiska utbildningen är: 

• döva och hörselskadade barn 

• barn med synnedsättning eller är blinda 

• barn i problematiska lärandesituationer  

• barn med utvecklingsstörning  

Nilholm (2007). 

4.3 Dilemmaperspektivet 

Dilemmaperspektivet har främst vuxit fram genom kritik mot det kritiska perspektivet 

(Nilholm, 2007). Det har sin utgångspunkt i det moderna utbildningssystemet och har 

som grund att hantera elevers olikheter (Nilholm, 2005).  Hur ska man relatera till 

elever utifrån deras egenskap som individer eller kategoriseras som individer det vill 

säga genom till exempel genus, etnicitet eller behov av särskilt stöd.  Som elev vill man 

bedömas utifrån sina förutsättningar och inte jämföras med andra samtidigt som 

jämförelser är en grundläggande del i vår kultur (a.a).  Carlsson och Nilholm (2005) 

ställer sig frågan hur man i skolan kompenserar för dessa elever. Är det genom att ta 

dem från undervisningen eller genom att låta dem delta i den ordinarie 

undervisningen? Dessa dilemman är svåra lösa. Det man gör menar Nilholm (2005) är 

att skapa någon form av jämvikt inom ramen för varje elev.  Väljer man att se olikheter 

som ett hinder eller som en möjlighet? Persson (2013) menar att skolan och utbildning 

är två motsägelsefulla verksamheter och här uppstår dilemman. Skolan ska vara 

likvärdig och målen lika för alla elever men den ska också vara öppen för och stödja 

mångfald och variation. Skollag, förordningar och läroplaner uttrycker samhällets 

intentioner och ambitioner men säger inget om hur intentionerna skall realiseras. 
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Inte sällan har detta på fältet upplevts som att målen är utopiska och omöjliga att nå 

(Persson, 2013, s.158). 

 

5. Metod 
I metodavsnittet kommer studiens forskningsansats och teoretiska utgångspunkter 

motiveras och beskrivas. Sedan följer redovisning av metodval, urval, genomförande 

av intervju, bearbetning och analys av data, etiska överväganden samt tillförlitlighet i 

studien och slutligen förs en metoddiskussion.  

5.1 Forskningsansats 

Fenomenografin är en kvalitativ forskningsansats där det primära syftet är att 

framställa hur människor uppfattar olika fenomen i sin omgivning.  Tanken med 

ansatsen är att få fram människors uppfattningar som sedan forskaren försöker förstå 

genom att systematisera och hitta variationer i det insamlade materialet. För att få 

denna information kan forskaren använda sig av till exempel intervjuer (Kihlström, 

2008). Studien ska spegla hur rektorer och specialpedagoger definierar sin roll i 

elevhälsoteamet, hur de arbetar med det förebyggande och hälsofrämjande 

elevhälsoarbetet på den skola där de är verksamma samt hur de beskriver 

genomföranden av sina elevhälsomöten och uppföljning av beslut.  Utifrån detta 

bedömde jag att en fenomenografiskt inspirerad forskningsansats passade bra för min 

studie. 

5.2 Metodval 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att när det gäller forskning är det alltid ämnet 

som ska bestämma metoden. Eftersom jag ville fördjupa mig i hur specialpedagoger 

och rektorer uppfattar att deras elevhälsoteam arbetar med det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet, deras roll i elevhälsan samt mötesstruktur och hur beslut 

följs upp, valde jag i min kvalitativa studie att undersöka mitt syfte med 

semistrukturerande intervjuer.  Jag valde också att sätta in citat från intervjuerna i 

studien vilket Kihlström (2008) förordar. Med enkäter hade jag inte fått lika utförliga 

svar på mina frågor samt att jag inte hade haft någon möjlighet att ställa några 

följdfrågor. Således är det semistrukturerade intervjuer som har använts som metod 

för att besvara syftet och forskningsfrågorna i studien. 

5.3 Intervjuer 
I denna studie har jag valt att använda kvalitativa intervjuer. Enligt Bryman (2011) kan 

man använda ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer. Jag valde 

semistrukturerade intervjuer eftersom jag visste vad jag ville forska om. Jag ville vara 

säker på att specifika frågor skulle besvaras samtidigt som jag ville kunna vara lite 

flexibel under intervjun. Denscombe (2016) skriver att nackdelar med intervjuer kan 

vara att empirin baseras på vad människor säger mer än vad de gör, och det är inte 

alltid att det man säger och det man gör, stämmer överens. Men eftersom det var vad 

informanterna uppfattade om sin verksamhet som var det primära, tyckte jag att 

semistrukturerade intervjuer var rätt metod i denna studie. I semistrukturerade 
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intervjuer har man som forskare en valfrihet. När jag ställde mina intervjufrågor kunde 

jag ställa andra följdfrågor som inte stod i intervjuguiden (bilaga 4). Det var ett 

motiverat val eftersom jag valt en fenomenografiskt inspirerad ansats. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att forskningsintervjun kan både vara en tillgång och ett 

problem när man gör intervjuundersökningar. Som intervjuare kan man indirekt 

påverka mycket och det finns inga allmänna procedurer när man ska göra en 

forskningsintervju. Det var något jag hade i beaktande och noggrant tänkte på när jag  

utförde mina intervjuer. Kvale och Brinkmann beskriver hur forskningsintervjun 

bygger på vardagslivets samtal och är ett professionellt samtal; den är en intervju 

där kunskap konstrueras i inter-aktionen mellan intervjun och den intervjuade. En 

intervju är ett utbyte av åsikter mellan två personer som samtalar om ett tema av 

ömsesidigt intresse (2014 s, 18). Dock är intervjun ett samtal som har en struktur och 

ett syfte. Att beakta är att forskningsintervjun inte heller är ett samtal mellan två 

likställda personer, eftersom det är intervjuaren som bestämmer ämnet och 

presenterar det för informanten (a.a).  

5.4 Urval och kontakt med informanter  
Jag gjorde ett målinriktat urval. Med det menas att forskaren gör sitt urval utifrån en 

önskan om att intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 

2011). Jag valde att intervjua rektor utifrån att denne enligt Skollagen (2010:800) är 

den som ska leda och fördela arbetet i elevhälsan samt specialpedagog och 

speciallärare. Urvalet i min studie omfattar således 3 rektorer och 5 

specialpedagoger/pedagog med specialpedagogisk kompetens verksamma inom 

grundskolan i en kommun i Sverige (figur 1).  Vad som begränsade och utgjorde mitt 

urval var flera faktorer. En faktor var att jag bedömde att 3 rektorer och 5 

specialpedagoger var ett rimligt antal för att kunna besvara syfte och mina 

forskningsfrågor. En annan faktor som påverkade var tidsåtgången som för mig var 

begränsad eftersom examensarbetet bara sträcker sig en termin. I enlighet med Kvale 

och Brinkmann (2014) finns det inget som motiverar ett allt för stort urval av intervjuer 

eftersom det då inte går att göra lika djupgående än om det är några färre. De menar 

att ett lagom antal är 10-15 personer och jag valde 8 personer med hänsyn till 

tidsåtgång och kravet från universitetets sida när det gällde studiens utförande. Min 

undersökning vänder sig till rektor och specialpedagog inom elevhälsan på 

grundskolor i en vald kommun. Min avgränsning är följaktligen rektor och 

specialpedagog i elevhälsoteamet. Jag gjorde ett strategiskt bekvämlighetsurval och 

tog kontakt med en specialpedagog på Centrala elevhälsan för att få vetskap om vilka 

skolor som hade en elevhälsa med rätt kompetens i elevhälsoteamen. Vidare gjorde jag 

ett urval av tre grundskolor. Bryman (2011) tillskriver att ett bekvämlighetsurval är 

personer som råkar finnas tillgängliga.   

Första kontakten med mina tilltänkta informanter gjordes genom att jag ringde rektor 

på respektive skola och berättade vad jag hade tänkt att fördjupa mig i.  Detta gjorde 

jag också för att försäkra mig om att jag fick låna dennes specialpedagog för att 

genomföra intervjuerna.  Efter godkännande från rektor på respektive enhet tog jag 

kontakt med specialpedagogerna på de olika enheterna. På en skola tog jag kontakt 
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med två specialpedagoger via telefon. Den andra skolan hade de ingen kontorstelefon 

till specialpedagogerna. Detta medförde att rektorn vidarebefordrade mitt privata 

mobilnummer. När specialpedagogerna inte hörde av sig, kontaktade jag dem via mail 

och fick på det sättet kontakt med dem.  På tredje skolan bokade rektorn upp datum 

och tider samt var den som talade med mina tilltänkta informanter. En pedagog 

frågade om hen kunde få intervjufrågorna i förväg. Eftersom ingen annan skola begärt 

ut dem svarade jag att det var något jag helst ville undvika, eftersom då skulle 

förutsättningarna bli olika för informanterna. Jag bedömde att svaren kunde påverkas 

och reliabiliteten i studien påverkas om informanterna fick olika förberedelser inför 

intervjuerna. Pedagogen godtog den förklaringen och inget underlag skickades ut i 

förväg. Efter kontakt med rektorer och specialpedagoger där vi bestämde datum, tid 

och plats för intervju på respektive skola skickade jag sedan mitt informationsbrev  

(bilaga 1) via kommunens internpost. 

5.5 Genomförande av intervju 
Innan intervjuerna genomfördes, gjorde jag en provintervju. Detta kan med fördel 

göras för att bedöma om man får svar på det man efterfrågar i sina forskningsfrågor 

samt se över tidsåtgången (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag utförde en provintervju på 

en pedagog som tidigare arbetat som vikarierande specialpedagog. Provintervjun tog 

cirka 40 minuter därav kändes mängden frågor lagom. Efter provintervjun ändrade jag 

utformningen av några frågor i intervjuguiden (bilaga 4) eftersom jag ansåg att jag inte 

riktigt fick de svar jag var ute efter.  

Syftet med studien var att jag ville ta del av elevhälsans arbete med fokus på det 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet, deras roll i elevhälsan samt mötesstruktur 

med dess innehåll. Jag gjorde detta genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuer är 

enligt Bryman (2011) sannolikt den mest använda metoden i kvalitativ forskning.  Efter 

att jag beslutat mig för att utföra semistrukturerade interjuver fördjupade jag inom 

ämnet genom att läsa relevant litteratur som berörde studiens syfte. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att det är väldigt viktigt att man är påläst inom det område 

man ska intervjua. Efter jag fått god inblick i tidigare forskning utgick jag från mitt 

syfte och mina forskningsfrågor för att sedan arbeta fram frågorna till intervjuguiden 

(bilaga 4). När jag tillverkade intervjuguiden byggde jag den på Kvale och Brinkmanns 

(2014) olika typer av intervjufrågor. Där framgår det att det finns flera typer av 

intervjufrågor. Det kan vara inledande frågor, uppföljningsfrågor, sonderande frågor, 

specificerande frågor, direkta frågor, indirekta frågor, strukturerande frågor, tystnad 

och tolkande frågor.  Utifrån mitt syfte konstruerade jag frågorna utifrån deras 

kategorisering av frågor och vad jag ville få besvarat. I enlighet med Bryman (2011) kan 

frågor vara slutna eller öppna. Jag valde öppna frågor för att få så mycket empiri som 

möjligt. Efter utformandet av första utkastet av min intervjuguide (bilaga 4) tog jag 

kontakt med min handledare via mail för att få stöd i om frågorna var av öppet  slag 

samt om de svarade på mina forskningsfrågor (Bryman, 2011). Enligt Bryman kan man 

med fördel vända sig till sin handledare när man är student, eftersom handledaren ofta 

besitter stor erfarenhet av olika forskningsåtaganden. Intervjuguiden (bilaga 4) 

inleddes med bakgrundsfrågor (Kvale och Brinkmann, 2014).  
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Alla intervjuer utfördes på informantens jobb och de valde datum, tid, rum och var de 

ville sitta i rummet.  Jag valde att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg till mina 

informanter. Detta för att jag ville höra deras version hur de såg på sitt arbete i 

dagsläget. Intervjuerna spelade jag in på min mobiltelefon genom en diktafon-app. 

Detta gav mig möjlighet att bara lyssna och fokusera på vad informanterna hade att 

säga samt att ställa följdfrågor. Inledningsvis startade jag intervjuerna med att 

informanterna fick berätta om deras yrkesbakgrund och utbildningar.  Efterhand 

styrdes intervjun till intervjuguiden. Jag försökte att skapa ett avslappnat klimat 

genom att tänka på mitt kroppsspråk och ibland bekräfta informanten genom att 

humma jakande. Under intervjun tänkte jag på att ställa öppna frågor och ge korta 

tolkningar för att de skulle kunna bekräfta att jag uppfattat dem rätt. Jag avslutade 

intervjun med att tacka för deras tid och sedan fråga om det var möjligt att höra av mig 

om jag hade några följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Alla informanter godkände 

att jag kunde kontakta dem om jag hade eventuella följdfrågor.  Efter alla intervjuerna 

var gjorda kontaktade jag två informanter via sms för att få svar på två korta frågor 

som rörde sig om årtal samt en informant via mail för jag ville kontrollera att jag 

uppfattat deras elevhälsas professioner riktigt. 

5.6 Bearbetning och analys av data 
Genomförandet av alla intervjuer tog cirka två veckor. Detta medförde att jag lyssnade 

och transkriberade intervjuerna allt eftersom de utfördes. Jag transkriberade så 

detaljerat som möjligt men tog inte med alla hummanden och pauseringar. Jag valde 

också att ta bort ovidkommande information som informanterna gav mig, detta 

markerades i mina transkriptioner med // samt klockslag. Jag läste därefter igenom 

mina texter ett flertal tillfällen för att få en god helhetsbild av det informanten delgivit 

mig under intervjun samt för att säkerställa att jag hade tillräckligt med empiri för att 

kunna svara på mina forskningsfrågor. Sedan gjorde jag min egna 

meningskoncentrering med inspiration från Kvale och Brinkmann (2014). Där 

färgmarkerade jag och kategoriserade informantens svar samt letade efter mönster, 

skillnader och likheter i den empiri jag fått. Jag inspirerades av den fenomenografiska 

ansatsen och hade den som utgångspunkt när jag gjorde mitt analysarbete. Kihlström 

(2008) lyfter fram hur en analys i fenomenografisk forskningsansats kan se ut genom  

att försöka förstå hur de olika informanterna förstår eller uppfattar ett fenomen samt 

leta efter mönster som kan vara skillnader och likheter i de svar jag fått (a.a).  Jag 

arbetade metodisk genom att kategorisera mina olika teman genom att använda olika  

färgade överstrykningspennor för att få en överblick över mina forskningsfrågor och se 

om jag kunde kategorisera dem och finna mönster och skillnader. Jag markerade även 

viktiga citat om jag tyckte förstärkte mina forskningsfrågor. 

5.7 Etiska överväganden 
I mina etiska överväganden hade jag i beaktande de fyra begreppen som forskare ska 

följa. Det är anonymitet, konfidentialitet, sekretess och tystnadsplikt 

(Vetenskapsrådet, 2017). Jag informerade deltagarna om studiens syfte både muntligt 

till rektorerna samt skriftligt till informanterna via brev, Kvale och Brinkmann (2014) 

förordar det också skriftligt. Informanterna fick också fått vetskap om att deltagandet 
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är frivilligt och att det fanns möjlighet att avbryta deltagandet när som helst under 

studiens gång om så önskades. Informationen som deltagarna lämnat har behandlats 

med försiktighet och informanterna förblir anonyma i studien. I studien kommer 

varken kommunen, grundskolorna eller informanterna att nämnas vid namn. Som 

intervjuare måste jag också enligt Kvale och Brinkmann (2014) säkerställa att jag 

berättar för informanterna om att den utskrivna texten av intervjun är lojal mot deras 

muntliga uttalanden. All insamlade källdata (Vetenskapsrådet, 2017) har 

avidentifierats för att enskilda personer inte ska kunna spåras. Transkriberingen av 

källdatan gjordes utav mig själv. Jag har sparat den insamlade empirin på min 

arbetsdator som bara jag har tillgång till samt att den är lösenordskyddad. Jag tog 

också del av Kvale och Brinkmann (2014) etiska frågor vid de sju forskningsstadierna 

på sidan 99.  Jag bedömde att jag inte behövde något etiskt protokoll eftersom frågorna 

inte var av känslig karaktär.   

5.8 Studiens tillförlitlighet och trovärdighet 

Kilhström (2008 s,162) skriver att ”under hela arbetet gäller att förståelsen av de 

olika innebörderna fördjupas. Under denna läsning kan nya innebörder i svaren 

framkomma och som en följd helt nya mönster. En strävan att vara trogen det 

utskrivna materialet måste hela tiden bibehållas så att inte felaktiga slutsatser dras. 

Analysarbetet bör ske under goda tidsramar och inte avbrytas av annat arbete, 

eftersom tankar omkring analysen ständigt pågår, vad man än gör”. Detta har jag 

haft i beaktande när jag gick igenom min empiri. Kvale och Brinkmann (2014) talar om 

validiteten i ledande frågor i undersökningens ämne och syfte. De nämner också 

intervjuarens kroppsspråk och verbala reaktioner som kan fungera som positiva eller 

negativa förstärkare för intervjuarens svar. Detta var något jag hade i beaktande vid 

intervjun. Mina frågor var av öppet slag och jag försökte vara så neutral som möjligt 

med mitt kroppsspråk men ändå närvarande och deltagande. Jag tog kontakt med min 

handledare för att få respons på mina intervjufrågor och jag hade en provintervju för 

att kunna säkerställa att valda temat svarade mot forskningsfrågorna. Jag kunde ändå 

känna att när jag sedan transkriberade att jag hade kommit ut på många sidospår i min 

intervju. Jag skulle lagt större fokus på mina forskningsfrågor och jobbat mer aktivt 

med att styra tillbaka intervjun mot forskningsfrågan. Detta hade kunnat bidra till att 

jag skulle fått ut ännu mer empiri till min studie (a.a). Under intervjun tänkte jag på 

att bekräfta att jag uppfattat svaret rätt genom att ibland sammanfatta det informanten 

sagt. Min förberedelse inför intervjuerna anser jag var god, eftersom jag noga läst 

igenom tidigare forskning. Detta gjorde att jag kände mig väl förberedd inför mötet 

med informanterna. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det viktigaste 

forskningsverktyget är intervjuaren. Jag gjorde åtta intervjuer och jag kan höra på 

inspelningarna att min egen nervositet avtog efterhand intervjuerna fortgick. Genom 

detta tänker jag att min skicklighet som intervjuare ökade allt eftersom antalet 

intervjuer gjordes. Jag grundar det på att jag följde samma intervjuguide och de flesta 

följdfrågorna var likadana. Jag hade i beaktande det Kvale och Brinkmann 

kännetecknar som den hantverksskicklige intervjuaren (s. 208) och plockade ut det jag 

betecknade viktigt för mig. Det innebar för mig att vara kunnig på området jag 

intervjuade, vara strukturerad, ställa tydliga frågor, lägga in pauser och inte ha för 
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bråttom under intervjun, ha god kunskap om ämnet och ibland tolka svaren när jag 

inte förstod.   

Tillförligheten på empirin anser jag som god eftersom informanterna inte fick tillgång 

till frågeställningarna innan intervjun. Hade jag skickat dem i förväg hade 

informanterna kunnat förkovra sig och byggt upp en annan information eller pratat 

ihop sig med sina kollegor och blivit färgade av det. Då hade det funnits en risk att jag 

inte fått deras verkliga tankar och svar. Jag gjorde mina intervjuer på informanternas 

arbetsplats vilket torde gjort att de kände sig mer trygga i intervjusituationen, jämfört 

om vi träffats på för dem okänd lokal (Kvale & Brinkmann, 2014). 

5.9 Metoddiskussion 
Kvale och Brinkmann (2014) förordar att man intervjuar cirka 10–15 personer men 

min tidsram samt uppgiftens storlek gjorde att jag valde åtta informanter. Jag lade ned 

stor tid på min intervjuguide och gjorde också en provintervju som gjorde att jag stärka 

mitt datainsamlingsinstrument. Eftersom jag lärt mig på tidigare kurser att alltid låta 

diktafonen vara på under tiden som informanten och jag är i samtal, missade jag ingen 

empiri.  Efter att jag läst mina transkriberingar kunde jag se att jag ibland lät 

informanten hamna på sidospår. Studiens syfte var att undersöka vilken roll de olika 

informanterna hade, hur de ansåg att de arbetade förebyggande och hälsofrämjande 

samt hur deras mötesstruktur och beslut togs på respektive skola och detta anser jag 

att studien svarar på. Den hade fått större tillförlitlighet om jag fått vara med och 

observera under elevhälsomötena. Det var något jag inte hade möjlighet till eftersom 

min tystnadsplikt inte hade gällt som student på elevhälsomötena.  Ämnesmässigt 

kände jag mig påläst eftersom min tidigare forskning var klar innan jag gjorde mina 

intervjuer. Hägg och Kouppa (2007) säger är att man ska vänta på svar. När jag 

lyssnade igenom mina intervjuer kunde jag höra att jag ett antal gånger under 

intervjuns gång avbröt och ställde följdfrågan för snabbt. Detta kan påverkat mitt 

slutresultat.  Jag valde att inte ställa frågor kring mötesstrukturen på elevhälsomötena 

till den informant som varit sjukskriven, där finns ett bortfall i empirin kring den 

frågeställningen. I ett av fallen kändes det som att informanten fort ville avsluta 

intervjun och det gjorde att jag kan fått korta svar med låg empiri.  Alla andra 

informanter gav mig generöst med tid och var väldigt villiga till att försöka svara på 

mina frågor. På en av intervjuerna blev vi avbrutna två gånger. Jag bedömer inte att 

det har någon relevans i min studie eftersom vi snabbt kom tillbaka till temat. 

 

6. Resultat och analys  
Resultatet som presenteras nedan visar hur specialpedagoger och rektorer i 

grundskolan uppfattar det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i 

elevhälsoteamen, vilken roll de ser sig ha inom elevhälsan samt hur deras möten 

genomförs och uppföljning av beslut sker på deras elevhälsomöten. Resultatet grundar 

sig på intervjuer av tre rektorer och fem specialpedagoger. Jag kommer först kort 

beskriva hur den lokala elevhälsan är uppbyggd på respektive skola. Resultaten 

kommer redovisas i löpande text med beskrivningar och citat från intervjuerna. Alla 



23 
 

skolors namn och informanters namn är fingerade (figur 1). I forskningsfråga 1 

kommer resultatet att redovisas var skola för sig. I forskningsfråga 2 kommer resultatet 

att redovisas i de två yrkesgrupperna. Den ena gruppen kommer att vara rektorer och 

andra gruppen specialpedagoger. I forskningsfråga 3 kommer jag att redovisa 

resultaten var skola för sig. Efter resultatet redovisas en resultatanalys utifrån mina 

teoretiska utgångspunkter relationellt perspektiv (Emanuelsson et al 2001), 

kompensatoriskt och dilemma-perspektiv (Nilholm, 2007). I analysen lyfts valda delar 

av empirin och exempel från olika perspektiv att belysas och redovisas i löpande text 

med beskrivningar och citat från intervjuerna. I slutet av varje resultatanalys ges en 

sammanfattning där skillnader och likheter ges gentemot de olika skolenheterna. 

 
Figur 1 v isar var informanterna är verksamma, deras profession samt deras fingerade namn i studien. 

Verksam i  Verksam som Fingerat 

namn 

År 7-9 Rektor  Charlie 

År 0-6 Rektor Barbro 

År 0-6 Rektor Ally 

År 7-9 Specialpedagog  Clara 

År 7-9 Specialpedagog Cecilia 

År 0-6 Specialpedagog Ann 

År 0-6 Specialpedagog Bianca 

År 0-6 Specialpedagog Bea 

 

Jag har valt att de fingerade namnen bara är kvinnonamn för att avidentifiera könen 

på informanterna, eftersom skillnad mellan könen inte är intressant i denna studie. 

Alla informanternas svar finns representerade i resultatdelen men svarsmängden 

mellan informanterna är olika. 

 

6.1 Beskrivning av skolorna och informanterna 

Jag har valt att namnge skolorna för skola A, B och C. Specialpedagogen på skola A 

benämns som Ann och rektor som Ally. Specialpedagogerna på skola B benämns som 

Bea och Bianca och rektor som Barbro. Specialpedagogerna på skola C benämns som 

Cecilia och Clara och rektor som Charlie. När sammanfattningar görs och jag talar om 

hela elevhälsoteamet kommer jag att benämna dem som informanterna. Vid 

beskrivning av informanternas profession har jag bara valt att skriva arbetsprocent på 

de som arbetar mindre än 100%.  På skola A består det lokala elevhälsoteamet av 

rektor, specialpedagog, specialpedagog 50%, och skolsjuksköterska. På skola B består 

det lokala elevhälsoteamet består av rektor, två specialpedagoger, en specialpedagog 

50%, en pedagog med specialpedagogisk funktion 50%, skolsköterska och 

kvalitetsutvecklare. På skola C består det lokala elevhälsoteamet består av rektor, en 

biträdande rektor, två specialpedagoger, skolsköterska, kurator och studie- och 

yrkesvägledare. Rektorerna i studien träffas varje vecka på en rektorskonferens där alla 
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rektorer inom kommunen ses. Specialpedagogerna i studien träffas tillsammans med 

alla kommunens specialpedagoger en till två gånger per termin och har specialpedagogiskt 

nätverksträff.  

 

6.2 Hur rektor och specialpedagogen uppfattar att elevhälsoteamet arbetar med 

det förebyggande och hälsofrämjande arbetet  

6.3 Skola A 
Rektor Ally beskriver skolans förebyggande arbete genom att man kartlägger och 

identifierar de hinder som finns i elevernas lärande. Hen tror på tidiga insatser och att 

agera snabbt. Det är genom att kartlägga och analysera olika faktorer på både individ, 

grupp och organisationsnivå som man sedan som skola kan jobba förebyggande. 

Genom att arbeta förebyggande kan man stärka och behålla elevernas både fysiska, 

psykiska och sociala välbefinnande menar Ally. Detta kan man göra genom att skapa 

goda lärmiljöer som främjar elevernas utveckling och lärande.  Med en tillgänglig 

lärmiljö minskar behovet av särskilt stöd, menar Ally. Det handlar också om att skapa 

delaktighet och arbeta med trygghet menar hen och syftar både på att trygga elever och 

vårdnadshavare. Rektor Ally menar att vårdnadshavarna spelar en jättestor roll för att 

eleverna ska känna att de trivs och mår bra. Hen förklarar vidare ”är vårdnadshavarna 

trygga med att lämna sina barn så blir eleverna trygga”.  På skola A har de jobbat med 

något som heter ”husmodellen” en slags trygghetsvandring. Detta för att kartlägga var 

på skolan eleverna känner sig otrygga och trygga. Ally har god erfarenhet av 

organiserade rastaktiviteter på andra skolor och ser vikten av att arbeta förebyggande 

genom att genomföra rastaktiviteter. Detta är något som skola A har gjort periodvis, 

men som kan utvecklas och göras större, menar Ally.  

Hen ser också samarbetet med andra instanser som socialtjänsten, BUP och Centrala 

Elevhälsan som en viktig del i det förebyggande och främjande arbetet. Ally tycker att 

det nätverket är ett stort stöd och uttrycker att det är viktigt att de träffas regelbundet 

och förklarar ”och det är egentligen då för att prata både förebyggande och 

hälsofrämjande. Hur ser det ut på våra skolor? Vilket stöd behöver vi? Och vilka tankar 

vi har… och de mötena tycker jag är jätteviktigt att ha med i arbetet”  

En annan sak som Ally lyfter förebyggande är ledarskapet i klassrummet. En pedagog 

som har ett tydligt ledarskap och en tydlig struktur och ett bra lektionsinnehåll där 

pedagogen har tänkt igenom vad eleverna ska lära sig på lektionerna som ett viktigt 

förebyggande och hälsofrämjande arbete. Ally har börjat arbeta på skolan under hösten 

men berättar att hennes pedagoger har i våras gått en kurs som heter Specialpedagogik 

för lärande. Den kursen har bidragit till att alla pedagoger arbetar efter en gemensam 

lektionsmall samt att pedagogerna har efter de gått kursen börjat arbeta med EPA-

modellen. Rektor Ally förklarar vidare ”Det här ska vi inte släppa eftersom 

pedagogerna är så på”.  

Hen berättar att tanken är att specialpedagogen och kvalitetsutvecklaren ska arbeta 

förebyggande genom coachning av både pedagoger och elever under hösten. I 

diskussionen om skolans förebyggande och hälsofrämjandearbete säger avslutningsvis 

rektor Ally så här ”det är inget barn som vill misslyckas brukar jag säga till mina 
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pedagoger. Alla vill lyckas alla vill klara av och de vill må bra. Och det är vår uppgift att 

se till att de lyckas, tänker jag”.  

Specialpedagogen Ann beskriver det förebyggande och hälsofrämjande arbetet som 

jätteviktigt. Hen berättar att hen varit sjukskriven under en tid och har precis kommit åter i 

tjänst på skolan.  Men hen berättar att hens chef träffats för att prata om Anns roll på 

skolan och de har många gemensamma tankar om det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet. Ann berättar om tanken med coachningsuppdraget som 

specialpedagog, och tycker att det är en viktig del i det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet på skolan. 

Ann anser att det är viktigt att man gör ordentliga överlämningar när barnen går över 

från förskolan till förskoleklass. Hen menar att arbeta med det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet på skolan är också att stötta upp i tidig ålder redan från 

förskoleklass. Genom detta arbete ska elevhälsan se elevernas styrkor och svagheter 

och sedan arbeta med elevernas styrkor i tidig ålder. Ann nämner inte bara det 

kunskapsmässiga utan även det sociala, som en viktig del i det arbetet. Det 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet är viktigt och går hand i hand med deras 

mående menar hen. Ann bekräftar det rektor Ally sagt att pedagogerna genomfört 

Skolverkets kurs Specialpedagogik för lärande. Där pratade och diskuterade 

pedagogerna mycket kring skolans förebyggande arbete och tittade på deras olika 

lärmiljöer. Kursen och arbetet kring kursen har bidragit till att pedagogerna idag 

arbetar med EPA-modellen. Ann tycker sig se att pedagogerna på skolan har en 

förändringsvilja och nämner att pedagogerna har en förmåga att vilja diskutera med 

hen hur pedagogerna själva ska förändra undervisningen, för att anpassa för eleven. 

Ann bekräftar att skolan har varit ”kort om spec” om att det har föranlett att det blivit 

mer akuta ärenden. Ann säger att genom att utöka det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet på skolan så ska man inte behöva hamna i de akuta insatserna.  

6.4 Skola B 
Rektor Barbro kan se och bekräftar att elevhälsteamet ofta hamnar i elevärenden på 

sina möten. Hen tycker ändå att skolan arbetar förebyggande och hälsofrämjande. 

Rektor styrker dock att målet för elevhälsan är att sträva mot att som hen säger ”den 

större delen av mötet ska vara av det förebyggande och hälsofrämjande slaget” . 

Rektor Barbro tycker att definitionerna hälsofrämjande och förebyggande är lite 

luddiga och särskiljer dem inte utan tycker att de går hand i hand.  Barbro berättar att 

ett förebyggande arbete på skolan är att ha kontinuerliga avstämningar om elevers 

frånvaro samt att fortlöpande diagnostisera eleverna ämnesmässigt. Rektor beskriver 

det som en viktig del i att göra skyddsnätet mer finmaskigt runt eleven. Finns det 

kunskapsluckor som vi ser tidigt, kan vi jobba med tidiga insatser och då slipper det bli 

individärenden, menar rektorn. Rektor Barbro definierar inte vidare hur de arbetar 

förebyggande och hälsofrämjande, men kan se att det finns en tydlig koppling mellan 

mående och skolresultat. Barbro berättar ”Men där blir det tydligare för mig också att 

också lyckas bra kunskapsmässigt eller det är ju både och, men för att lyckas ta till sig 

kunskaper behöver man må bra… men sen för att må ännu bättre, behöver man ju 
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också lyckas, lyckas med arbetet om man tittar i en förlängning så är ju goda 

skolresultat definitivt en framgångsfaktor”. 

På sina EHT-möten har de tittat mycket på att arbeta med basen på 

relationspyramiden och hen berättar att skolan idag har de tre prioriterande mål som 

de arbetar med och det är samarbete, tydliggörande pedagogik och IT.  Detta ser också 

rektorn som skolan förebyggande och hälsofrämjande arbete.  

Specialpedagog Bea säger att skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete är 

relativt begränsat, men säger sedan att de arbetar med olika utvecklingsområden som 

till exempel språkbruket. Hen beskriver arbetet i dagsläget som att de ”trampar 

vatten”. Bea tycker sig se att elevhälsoteamet i nuläget jobbar mycket åtgärdande. Bea 

berättar att skolan också har tre mål som de jobbar med i skolan och det är tydlighet, 

samarbete och IT. Bea beskriver att arbeta med tydlighet för eleverna rör sig om allt 

från undervisningen till matsalssituationen och ute på rasterna. Men säger att det 

kanske inte är så definierat än, eftersom hen börjat arbeta på skolan denna termin.   

Bea definierar att de har lite förebyggande arbete när de ses i arbetslagen, men att även 

där saknar skolan struktur. Hen beskriver det som de just nu ”hoppar runt”, men hen 

har en intention att få det arbetet och mötena mer strukturerade och med en 

kontinuitet. Specialpedagog Bianca använder samma ord som rektorn och säger att det 

är lite luddigt när jag ber hen att definiera skolans förebyggande arbete. Hen känner 

att de ofta bara är på toppen av berget som hen uttrycker det och bara arbetar 

åtgärdande. Bianca förklarar det så här ”för jag har känt så många gånger att vi är där 

på toppen. Det är här vi befinner oss att kapa toppar och jobbar mycket åtgärdande, 

samtidigt har man i bakhuvudet att man ska jobba främjande och 

förebyggande…under tiden vi kapar topparna. Så vi borde vara här nere och jobba 

förebyggande men då fylls det ju på, när vi kan säga check på den där så nu är de lite 

på banan här, då fylls det ju på. Att det alltid kommer något nytt, så jag tycker det är 

ganska svårt att jobba förebyggande”. 

Bianca säger också att skolan har en skyldighet att ge det särskilda stödet om en elev 

behöver det. Hen kan också se att det åtgärdande arbetet kan leda till ett främjande 

arbete. Bianca säger att om eleven får anpassningar att klara av sin skolgång så ökar 

elevens mående och lugn. Det in sin tur blir hälsofrämjande för alla elever eftersom det 

blir ett lugn kring den elev vars mående ökar.   Bianca berättar vidare att tidiga insatser 

och tidig upptäckt i förskoleklassen är en viktig del i det förebyggande och 

hälsofrämjande insatsen på skolan. Här nämner hen till exempel kommunens 

avstämningsplan som väldigt värdefull i detta arbete ”Upptäcker man att eleven har 

svårt med fonologisk medvetenhet har man möjlighet att göra dem så läs och 

skrivberedda som det bara går genom att rikta träningen mot var de ligger” . 

Bianca nämner också arbetet med att anpassa den tillgängliga lärmiljön i form av till 

exempel tidshjälpmedel, skärmar för att skärma av när intrycken blir för stora, visuellt 

stöd och se över ämnesinnehållet som ett förebyggande arbete. En sak som hen tar upp 

är att man alltid ska fråga eleven vad den tycker, hen har god erfarenhet av att särskilt elever 

på mellanstadiet är ganska duktiga på att berätta vad de behöver. Då får man också med 
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delaktighet och det tycker Bianca är viktigt. Hen anser att den nya läroplanen med kravet på 

de kognitiva frågorna gör det svårt för många elever att nå målen i dagens skola. 

6.5 Skola C 
Rektor Charlie berättar att de tidigare på skolan haft jättestora problem med det förebyggande 

och hälsofrämjande arbetet eftersom elevhälsan bara ”släckte bränder”. Detta har sedermera 

resulterat i att de nu aktivt arbetar med det förebyggande och hälsofrämjande arbetet genom 

att de nu avsätter halva elevhälsomötestiden till att bara prata om och arbeta med det 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan.  

Specialpedagog Cecilia definierar skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete 

som ”både att det är i startgroparna och på väg”. En förebyggande åtgärd som Cecilia 

nämner är att det har tagits ett gemensamt beslut om att man på skolan ska använda 

lektionsmallen och bekräftar vidare att man även sett över rastmiljön. Hen anser att 

miljön i skolan är ett hälsofrämjande arbete.  Hen menar att om eleven vet vad man 

ska och kan göra på rasten och rasten sedan fungerar bra, då är det lättare att fungera 

på lektionen också. Mående och resultat hänger samman menar Cecilia. Skolan har 

också något som heter YAM (Youth active motivation) som alla åttor erbjuds. YAM är 

en kurs om mående. Man ska som elev lära sig att se signaler om hur man mår och 

även kunna se det hos andra kamrater. Sedan har elevhälsan tillsammans med 

pedagoger och elever tagit beslut om hur bänkarna ska grupperas i klassrummet. 

Eleverna vet också att de har fasta platser och varje klass har var sitt hemklassrum, där 

den mesta lektionsundervisningen sker.  

Specialpedagog Clara anser att det viktigt att diskutera vad är ett förbyggande och vad 

är ett hälsofrämjande arbetet. Hen berättar att elevhälsoteamet just nu går SPSM 

fortbildningskurs i Att utveckla elevhälsoteamet och att elevhälsan har börjat skissa på 

en treårsplan över hur elevhälsoarbetet ska se ut på skolan fram till 2021. Främjande 

menar Clara handlar mycket om den utbildning man ger till alla. Hen talar också om 

vikten av att ha rutiner, vem gör vad på skolan så att inte pedagogerna dubbeljobbar i 

onödan. Detta i sin tur kan bidra till att pedagoger känner mindre stress och det i sin 

tur mynnar ut i att eleverna får en lugnare pedagog som kan rikta fokus åt sin 

undervisning och till eleverna. Specialpedagog Clara säger ”för annars blir det, det blir 

sårbara punkter när man gör olika på olika sätt och risken blir att eleven ramlar mellan 

stolarna. Man behöver ha en rättssäker struktur så man jobbar kontinuerligt på att 

följa upp de här strukturerna, jag tror att det kan minska stress”. 

Clara talar även om vikten av att ha rutiner när man har särskilda överlämningar av 

elever. Vid överlämningarna är det viktigt att man ger fullständig information kring 

vad eleven behöver. Förebyggande definierar hen mer som hjälpmedel eller  

arbetsmetoder. Coachning av elever och pedagoger ingår också i det förebyggande. Det 

finns också handledningssamtal till elever samt kurator- och hälsovägledarsamtal som 

också ingår i det förebyggande arbetet. Hen nämner mjukvaruhjälpmedel som 

rättstavningsprogram, uppläsningsprogram och fysiska hjälpmedel som till exempel 

skärmväggar, tidshjälpmedel och strukturmallar. Elevhälsan har också köpt in en stor 

planeringskalender till alla klassrum på skolan. Den ska bidra till att alla elever ska få 

en bättre överblick över terminens arbete. Clara nämner även screeningar som 
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förebyggande ”så att man både kan följa upp på individnivå men också på gruppnivå”.  

Clara berättar även om att elevhälsan arbetar förebyggande genom att arbetat med 

gruppstärkande övningar i en av årskurserna på skolan. När det kommer till själva 

skolbyggnaden som helhet säger Clara att lokalerna inte är byggda för läroplanen.  

6.6 Resultatanalys av hur rektorer och specialpedagoger uppfattar att 

elevhälsoteamet arbetar med det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på 

skolan 

Från resultatet kan skönjas att skola A arbetar mer kompensatoriskt (Nilholm, 2007) 

genom att både rektor och specialpedagog bekräftar att de i dagsläget arbetar mer 

åtgärdande.  Orsaken till detta anser informanterna har sin orsak i att en 

specialpedagog har varit sjukskriven och att rektor nyligen har tillträtt sin post på 

skolan. I nuläget försöker rektor Ally som hen säger ”känna in och lära sig 

verksamheten, för att sedan forma sin egna organisation”. Detta har inte hen inte 

hunnit med på denna korta tid, och ser detta som ett utvecklingsområde. Det finns en 

skillnad mellan svaren från rektor och specialpedagog. Rektor har ett vidare 

paraplytänkande kring individ, grupp och organisation medan specialpedagogen talar 

om vikten av att stötta upp i tidiga åldrar, att arbeta med basen, samt värdet av göra 

ordentliga pedagogiska överlämningar när barnen lämnar förskolan och börjar 

förskoleklass. Detta kan förklaras med att rektor har ett ansvar som innefattar hela 

organisationen vilket inte specialpedagogen har. 

Båda informanterna på skola A bekräftar att det finns en strävan att arbeta med det 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet och ser det som en viktig del i elevhälsans 

arbete.  Rektor Ally har en mycket tydlig bild över hur elevhälsan kan och ska arbeta. 

Båda informanterna på skola A tänker att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet 

kan bli möjligt, nu när elevhälsoteamet är fullständigt. Detta kan ses som att de ser 

uppbyggnaden av elevhälsan ur ett relationellt perspektiv. Rektor Ally bekräftar att 

specialpedagogen Ann har en viktig roll att fylla i elevhälsoteamet och tänker att 

specialpedagogen ska jobba främst coachande. Det finns en samsyn mellan 

informanterna på skola A om hur specialpedagogen tillsammans med 

kvalitetsutvecklaren ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande med hjälp av 

coachning av pedagoger och elever. Detta arbetssätt är något som specialpedagogen 

Ann ser framemot och är förenligt med dennes profession, vilket även 

examensförordningen (SFS2007:638) för specialpedagogens roll föreskriver. 

Specialpedagogen Ann berättar också att hen anser att pedagogerna på skolan har en 

förändringsvilja att utveckla sin undervisning i syfte att nå alla elever. Både rektor och 

specialpedagog ser positivt på utbildningen ”specialpedagogik för lärande” som 

pedagogerna på skolan deltagit i. Utbildningen har bidragit till förändrande lärmiljöer 

och en förändringsvilja bland pedagogerna. Rektor kan också se nyttan av kursen och 

vill arbeta vidare och utveckla det som pedagogerna påbörjat i och med utbildningen.  

På skola B verkar det sammantaget som att elevhälsoteamet inte ännu hittat någon form för 

sitt förebyggande och hälsofrämjande arbete. Det är svårt för alla informanterna på skolan att 

sätta fingret på vad det förebyggande och hälsofrämjande arbetet egentligen är. Rektor Barbro 

kan se att de arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom de systematiska kunskapstester 
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som utförs på eleverna varje läsår. Hen ser ett samband mellan mående och skolprestationer. 

Specialpedagogen Bianca och specialläraren Bea upplever båda två att de förnärvarande i 

dagsläget bara ”släcker eldar” och arbetar mycket åtgärdande. Detta kan bero på att en 

specialpedagog är helt ny på skolan och en specialpedagog har arbetat på annan ort under två 

år.  Specialpedagogerna har haft många elevärenden att sätta sig in och det finns ärenden som 

är lite eftersatta. Just nu arbetar de med att sätta sig in i arbetet och försöka få en överskådlig 

bild på hur behoven just nu, ser ut på skolan i alla klasser. Det som kan skönjas ur intervjuerna 

på skola B är att alla informanter ser teamet och varandra som en styrka. En specialpedagog 

säger att skolan har en skyldighet att arbeta med det särskilda stödet vilket kan ses som ett 

dilemma (Persson, 2013). Emellertid finns en intention som alla informanter ger uttryck för 

och det är att de vill arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande.  De vill även 

fördjupa sina kunskaper i vad definitionerna för vad de ser som förebyggande och 

hälsofrämjande på sin enhet.  Alla informanter har en samsyn och förståelse över att 

arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande skulle minska det åtgärdande arbetet. 

Informanterna på skola B berättar att de vill skapa sig rutiner för det i elevhälsoteamets 

arbete.  

Empirin från skola C visar att elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete är 

på god väg och att elevhälsoteamet tillsammans börjat att hitta gemensamma 

strukturer och rutiner i sitt arbete. Alla informanter på skola C betonar att de inte är 

klara men att de är på god väg.  Det tycks finnas ett bra samarbete och samsyn mellan 

de i elevhälsoteamet. Både rektor och specialpedagogerna på skola C är väldigt tydliga 

i sina roller och verka veta vad som förväntas av dem.  De har också definierat sina 

roller ute i verksamheten. Rektor Charlie lyfter styrkan i att bygga relationer mellan 

eleverna som en viktig del i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Rektor 

Charlie menar att det är med relationer man kommer längst. Empirin visar att Skola C 

arbetar på många plan utifrån det relationella perspektivet (Emanuelsson et al, 2001). 

Alla informanter påvisar det viktiga med elevernas mående i skolan, för att kunna 

prestera i skolan måste man också må bra. Överlag arbetar elevhälsan på skola C med 

att stärka det psykiska både i enskilda grupper, skolan som helhet samt utbilda 

vårdnadshavarna som har elever i årskurs 8. Sammantaget kan man se av 

informanternas svar att fortbildningskursen som elevhälsan tillsammans går, verkar 

vara en bidragande orsak till samsynen och det utvecklade elevhälsoarbetet som nu har 

resulterat i att de har börjat skissa på en treårsplan över hur de vill att arbetet på 

elevhälsan ska fortskrida.  

Sammanfattningsvis finns det likheter mellan informanterna på skola A och B som 

menar att det förebyggande och hälsofrämjande är svårdefinierat. Elevhälsoteamen på 

skola A och B verkar dock se de förebyggande och hälsofrämjande arbetet som något 

viktigt och som de vill utveckla och arbeta vidare med. Informanterna på alla skolor i 

studien kan se att genom att arbeta förebyggande och hälsofrämjande minskar det 

åtgärdande arbetet. Alla elevhälsoteam i studien ser kopplingar mellan elevers mående 

och resultat. Det finns samsyn mellan elevhälsoteamen när de fastlägger vikten av 

teamet som en styrka. Flertalet av informanterna svårt att säga vad det är för skillnad 

på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. De elevhälsoteam som går Att 

utveckla elevhälsoteamet och den skola där pedagogerna gått Specialpedagogik för 
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lärande är positiv till vidareutbildningen. Kan utbildning skapa samsyn inom 

elevhälsoteamet?  Från intervjusvaren kan man skönja att båda kurserna givit uttryck 

till förändring på båda skolorna. Bara ett elevhälsoteam berättar att elevhälsan 

definierat sina roller ute i verksamheten. Alla elevhälsoteam i studien uttrycker det 

positivt att möjligheten av att ha och erhålla stöd av Centrala elevhälsan.  

Slutsatser som kan dras av de svar som framkommit under intervjuerna visar att skola 

C har kommit längre i sitt förebyggande och hälsofrämjande arbete. Den elevhälsan 

har också gjort en treårsplan över sitt arbete och definierat sina roller i elevhälsan samt 

ute i verksamheten. Informanterna på skola C hade också lättare att definiera vad ett 

hälsofrämjande och förebyggande arbete innebär samt hur de arbetar, vilket även 

Partanen (2013) förespråkar. Det är också det elevhälsoteamet där rektor säger sig se 

en ”spännande tid” framför sig i och med den gemensamma kompetensutbildningen 

elevhälsteamet utbildar sig inom, där kopplingar av empirin kan dras till Ärlestig 

(2008) som påtalar vikten av rektorn som pedagogisk ledare samt Partanen (2012) 

som belyser framgångsfaktorer såsom när rektor som granskar och regelbundet 

utvecklar tillsammans med sina teammedlemmar arbetet inom elevhälsan.   

6.7 Hur definierar rektorer och specialpedagoger sin roll i elevhälsan?   

6.8 Rektorer 
Resultatet av studien visar att alla rektorer leder elevhälsomötena på den skolan de är 

verksamma på. Rektor Ally beskriver sin roll i elevhälsan som jätteviktigt.  Ally ser sitt 

uppdrag som att arbeta och verka som en pedagogisk ledare, där hen ska samordna 

och i samråd med den lokala elevhälsan bygga upp det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet på skolan.  

Rektor Barbro berättar att hen är ansvarig över elevhälsan. Hen beskriver sin roll som 

en samordnande funktion, där hens roll är att ha ett helikopterperspektiv över de olika 

delarna på skolan. Hen berättar att i sin roll som rektor har Barbro en mer 

övergripande blick och en tanke med elevhälsan.   

Rektor Charlie beskriver sin roll i elevhälsan väldigt tydligt och verkar väldigt klar med 

vad hens uppgift är ”Min roll i elevhälsan är ju att styra, leda och att organisera 

elevhälsan. Det ser jag som den viktigaste funktionen”. 

Charlie beskriver vidare att det till exempel kan vara från fördelning av olika 

arbetsuppgifter till hur man leder organisationen. Charlie förklarar vidare att allt  

kostar pengar och att det är rektors ansvar att bestämma var de ska prioritera. Var får 

det minst skadeverkningar och vart får man störst vinster? Charlie berättar ”Vi ska 

framåt, vad är det vi behöver förändra? Det gör vi ju givetvis tillsammans också, men 

det är ju jag som fattar besluten” 

6.9 Specialpedagoger 
Specialpedagog Ann menar att hens uppdrag i elevhälsan är att finnas till och handleda 

pedagogerna. Specialpedagog Bea påtalar vikten av teamet och ser sig själv som en del av det. 

Just nu arbetar hen mot mellanstadiet. Bea berättar att hen som specialpedagog och 

specialläraren inte skiljer på sina professioner. De arbetar tillsammans i elevhälsan.   
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Specialpedagog Bianca berättar att hen ingår i skolans EHT-team tillsammans med 

specialpedagogerna, skolsköterskan, rektor och representant från Centrala elevhälsan. 

Bianca anser att det är hens roll att flagga för det hen får syn på ute i verksamheten. 

Både när det gäller på gruppnivå och på individnivå eller framföra det klasslärare har 

funderingar i kring.   

Specialpedagog Clara ser i sin roll på elevhälsan som att det är ett samarbete mellan de 

professioner som finns i deras elevhälsa. Clara arbetar mot år 7 samt till några elever 

som har problematisk skolfrånvaro. Clara ser sin roll som att diskutera olika saker som 

skolan har identifierat som svåra situationer och tillsammans med teamet fundera på 

hur de ska tänka och agera. Hen har ingen undervisning utan jobbar enbart med 

handledning och pedagogiska utredningar. Clara känner att hen har en stor frihet i sin 

yrkesroll och hur hen utformar sitt arbete och uppdrag. Hen anser att det är viktigt att 

man inom skolan går ut till pedagogerna för att klargöra allas olika yrkesroller. Clara 

berättar att man som pedagog har olika förväntningar på vad en specialpedagog ska 

göra och beskriver vidare det i en metafor där pedagogen har ett behov av att  värma 

sin mat. Pedagogen tänker att man behöver en spis för att värma maten men sedan får 

pedagogen en micro. Den värmer lika bra som en spis och den gör att maten blir varm. 

Dock är det inte en spis… det medför att pedagogen inte är nöjd. Clara förordar vikten 

av att klargöra allas roller på skolan för att sedan kunna arbeta handledande mot elever 

och pedagoger.  

Specialpedagog Cecilia ser sin roll som att delta på elevhälsans möten med sin 

profession ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Detta är för att  under de olika 

samtalsämnena ha möjlighet att kunna se så brett som möjligt. Hen påtalar också 

vikten av alla professionerna i elevhälsan och talar även om socialtjänsten och 

samarbetet med Polisen som en viktig del i elevhälsan. Cecilia tycker att hen har en 

mycket viktig roll i det direkta elevhälsoarbetet på både individ och på gruppnivå. Hen 

ser också sin roll som handledande mot pedagogerna. 

6.10 Resultatanalys av hur rektorer och specialpedagoger definierar sin roll i 

elevhälsan 
Resultatet visar att alla rektorer beskriver sin roll ganska lika. Det är de som tar 

besluten i organisationen och leder elevhälsans möten. Rektorerna beskriver att de 

måste ha ett helikopterperspektiv och leda och fördela verksamhetens alla delar. Alla 

rektorer påvisar vetskap om deras roll i elevhälsan och att den är av övergripande 

karaktär. 

Elevhälsoteamet på skola C verkar ha en klarare och tydligare bild på vad som är deras 

roll i elevhälsan. Specialpedagog Clara pratar mycket om hur viktigt det är att ha tydliga 

rutiner på skolan. Elevhälsan har även tydliggjort sina roller inom elevhälsan och ut i 

verksamheten. Detta bidrar till strukturer och rutiner som gör att alla i skolan vet vad 

de ska göra och vad som förväntas av dem.  

Skola A och skola C ses specialpedagogens roll vara av mer handledande och coachande 

karaktär. Vilket stämmer väl överens med specialpedagogens examensförordning (SFS 

2007:638).  
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Skola A och B har inte riktigt hittat struktur på sitt elevhälsoarbete och definierat sina 

roller. En anledning kan utgöras av att Skola B har haft personalomsättning på 

specialpedagoger under en tid. Skola A har precis fått en ny rektor och 

specialpedagogen Ann har varit sjukskriven under en tid.  Skola A har diskuterat sina 

roller tillsammans och vet vad de ska arbeta med i framtiden. Flertalet av 

informanterna påtalar styrkan av teamet, vikten av allas roller i elevhälsan. 

6.11 Hur elevhälsans genomförande av elevhälsomöten och uppföljning av 

beslut sker  

6.12 Skola A 
Elevhälsoteamet följer kommunens mötesprotokoll (bilaga 3) och det är rektor som 

håller i mötet. Mötestiden är två timmar. Elevhälsoteamet följer mallen och berör alla 

punkter. Rektor jobbar på att implementera mer tid till att arbeta mer förebyggande 

på mötena. Hen tror att när de i framtiden arbetar mer förebyggande, kommer det 

resultera i mindre elevärenden under elevhälsans möten och berättar ”för jag tänker 

att vi ska lägga större vikt i det hälsofrämjande arbetet för att någonstans minska på 

ärendena”. 

Den lokala elevhälsan träffas varje vecka och varannan vecka de professioner som kan 

närvara från centrala elevhälsan. Det har sett lite olika ut berättar rektor men Ally har 

för vana att alltid kalla alla från centrala elevhälsan och så avböjer de om de inte kan. 

Den varianten har gjort att de från centrala elevhälsan kommer fler gånger, menar 

rektor. Vidare närvarar även socialen två gånger per termin. Vid varje ärende som 

kommer upp har man en talrunda där alla professioner får komma till tals. Rektor ser 

detta som en styrka i sitt elevhälsoteam.  

Prioritering av ärendena görs på den lokala elevhälsans möten. Detta medför att de 

bara tar upp de viktigaste ärendena med den centrala elevhälsan. Det är ärenden där 

den lokala elevhälsan behöver mer stöd i vad och hur de ska göra eller hur skolan ska 

gå vidare. Rektor Ally beskriver tiden med centrala elevhälsan som mycket viktig och 

säger ”Vi kan känna att när centrala elevhälsan är här, den tiden är så viktig. Vi är ju 

rädda om tiden när de kommer. Att den tiden ska vara som ehhh…innehållet ska vara 

så meningsfullt och bra som möjligt och att vi får tid att diskutera det vi behöver 

diskutera, utan vi har fokus på de här ärendena. Det är det här som är viktigt”. 

Alla EHT-anmälningar kommer in skriftligt eftersom pedagogerna inte kan närvara 

när mötena är. Detta är dock något som rektor vill förändra och försöka hitta en lösning 

på. Både specialpedagog och rektor anser att det är viktigt att pedagogerna är med när 

det är komplicerade elevärenden.  Ally säger ”Vi hoppas hitta en mötesstruktur så att 

pedagogerna kan vara delaktiga”. 

Rektor vill tillsammans med specialpedagogen utarbeta bättre rutiner kring EHT-ärendena. 

Både hur de lämnas in och vem som ska närvara på mötet. De vill även utveckla EHT-ärendena 

så att de skrivs ur ett relationellt perspektiv.  

Alla möten dokumenteras och sparas i ett låst skåp och elevhälsans går alltid igenom 

föregående protokoll före varje nytt möte.  Angående hur de följs upp kan det se lite olika ut 
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och rektor Ally tycker absolut att ett utvecklingsområde på deras lokala elevhälsa består av att 

tillse att återkoppling och uppföljning sker, så att inget ”faller mellan stolarna”  

6.13 Skola B 
Skola B följer kommunens mötesprotokoll (bilaga 3) och det är rektor som håller i mötet. 

Mötestiden är två timmar. Elevhälsan försöker hålla sig till mötesprotokolleten och hoppar 

över de punkter som inte är aktuella som till exempel nyanlända. Denna punkt hoppas över 

eftersom skolan inte har några nyanlända.  Specialpedagog Bea säger att de ofta hamnar i 

elevärenden under sina möten. 

Den lokala elevhälsan har tidigare träffas varannan vecka, men har nyligen bytt rutin och har 

nu elevhälsomöten varje vecka. Rektor berättar att det är för att de har upplevt att mötestiden 

inte riktigt räcker till med att träffas varannan vecka. Dock berättar rektor att hen nu under 

medarbetarsamtalen tagit tid från elevhälsans lokala möten för att tiden för 

medarbetarsamtalen inte räcker till. Rektor berättar att tanken är att elevhälsan ena veckan 

ska fokusera på mellanstadiet och nästa vecka på lågstadiet. Varannan vecka kommer kurator 

och specialpedagog från den Centrala elevhälsan. Psykolog finns tillgänglig men kommer inte 

lika ofta som kuratorn och specialpedagogen. 

Alla informanter bekräftar att EHT-anmälningarna görs muntligt. Rektor Barbro säger att det 

är svårt för pedagogerna att hinna med och att det är en vana som pedagogerna har att prata 

med specialpedagogen, istället för att skriva en EHT-anmälan. Barbro säger ”Det här 

är ju svåra saker att brottas med här med dokumentation och tid och vad är det vi ska 

prioritera? Och vad hinner vi göra?”.  

Pedagoger är ibland med på elevhälsomöten, när de signalerar att de vill eller behöver 

vara med. Båda specialpedagogerna talar, om att det är viktigt att pedagogerna är med 

och ger sin syn. Bea pratar om att målet är att hitta rutiner för det. Bianca säger också 

att det är viktigt att specialpedagogen också i vissa fall går in och observerar i klass, för 

att få ytterligare en infallsvinkel av det hela.  

Specialpedagog Bea berättar att de alltid för protokoll under sina möten och att 

föregående protokoll alltid läses upp vid nytt elevhälsomöte. Bea säger också att de 

måste skapa bättre rutiner kring uppföljning, men understryker att förändringsviljan 

på skolan är god.  

6.14 Skola C 
Skola C har utformat ett eget mötesprotokoll (bilaga 2) på grund av att de har delat upp 

sitt elevhälsomöte i två delar. Det är rektor som håller i mötet. Första timmen pratar 

man förebyggande och hälsofrämjande och andra timmen tar man elevärenden. Alla 

informanter bekräftar att de förhållit sig till kommunens mall när de utvecklat sin egna 

mall. Skolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor, två specialpedagoger, 

skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och kurator. Detta team träffas varje vecka 

under två timmar. De träffas också en och halv timme i veckan för att vidareutbilda sig 

genom SPSM´s kurs Att utveckla elevhälsoteamet.  

Ibland tar de in Centrala elevhälsans specialpedagog och psykolog samt socialen.  

Specialpedagog Cecilia berättar att de ibland har hjälp av Polisen också. Hen berättar 

att de kan bidra med sitt perspektiv om hur det ser ut i kommunen kring ungdomar på 
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kvällarna. Detta gör att elevhälsan får en större helhetsbild som inte bara rör 

skolsituationen.  

Tidigare var EHT-anmälningarna muntliga men sedan hösten 2018 är de skriftliga. 

Rektor berättar att hen sett att det är viktigt att allt dokumenteras om någon senare 

vill ha ut information. 

Rektor berättar att de tidigare hade ett öppet EHT en gång i veckan där pedagogerna 

hade möjlighet att komma och lyfta sina frågor. Några pedagoger kom ibland, men det 

blev inte det utfall man önskat. Denna termin har specialpedagogerna ”EHT i 

arbetslaget” 30 minuter varje vecka. Det betyder att varje specialpedagog ansvarar över 

ett arbetslag. Där skriver de bland annat tillsammans EHT -ärendena. Här berättar 

båda specialpedagogerna att de har möjlighet att utveckla och skriva EHT -anmälan 

utifrån ett relationellt perspektiv. På dessa möten kan de också jobba med kollegialt  

lärande genom att lyfta elever eller andra saker som de ser som viktiga. Alla 

informanter på skola C medger att det inte är mycket tid, men det gör att arbetslagen 

måste öva på att prioritera. ”EHT i arbetslaget” medför också att specialpedagogerna 

också har med sig lite mer fakta om eleven när EHT-anmälan lyfts.  Elevärenden skrivs 

upp i elevhälsoteamets gemensamma elektroniska kalender i Teams.  Sedan tar man 

upp elevärenden genom en rundgång där alla får tala utifrån sin profession. Alla 

ärenden följs upp men specialpedagog Cecilia tycker att de kan bli bättre på att följa 

upp ett ärende, när det handlar om det andra eller tredje uppföljningen. 

Dokumentation av möten sker digitalt och sparas på kommunens U-mapp digitalt. Det 

senaste protokollet läses alltid upp på efterföljande elevhälsomöte.   

6.15 Resultatanalys av elevhälsans genomförande av möten och uppföljning av 

beslut     
Studien visar att två av tre elevhälsoteam sällan arbetar med det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet under deras möten vilket indikerar att de arbetar ur ett 

kompensatoriskt perspektiv eftersom de under sina möten arbetar mer åtgärdande 

med eleven i fokus.  

Gemensamt på alla skolor visar att rektor som håller i EHT-mötet och att två av tre 

skolor får in sina EHT-anmälningar skriftligt. Det finns en skillnad i hur de skrivs. 

Skola C skriver EHT-anmälan tillsammans i arbetslaget medan skola A låter 

pedagogen skriva anmälan och sedan lämna in. Skola B gör anmälningarna muntligt 

och där anges vana och ont om tid som orsak. Det kan även vara en specialpedagog 

eller vårdnadshavare som vill flagga för elev. 

Skola A har som system att se över och prioritera sina elevärenden under det lokala 

elevhälsomötet. Som orsak anges att tiden med Centrala elevhälsan är viktig och detta 

är ett sätt att få ut maximalt av deras mötestid. Skola B och C är lite vaga när det 

kommer till frågan hur de prioriterar. Skola C berättar att de måste prioritera utifrån 

den tid de har och då tar man det viktigaste. Dock ges inget svar på hur prioriteringen sker 

på någon av skolorna i studien.  
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I studien ser det ut som att alla skolor har en samsyn och de anser att uppföljning av beslut 

som tas av elevhälsan måste utvecklas. Flertalet av informanterna ser detta som ett 

utvecklingsområde. Alla elevhälsoteam utgår från kommunens mötesprotokoll för 

elevhälsomötena (bilaga 3). Skola C har vidareutvecklat kommunens mötesprotokoll för att det 

ska passa deras verksamhet eftersom de har delat upp sin mötestid i två delar. Det är för att 

särskilja det förebyggande och hälsofrämjande arbetet från det åtgärdande arbetet. Första 

timmen jobbar man bara med det förebyggande och hälsofrämjande och andra timmen ägnar 

man sig bara åt det åtgärdande arbetet. 

De elevhälsoteam som inte delat på sin mötestid säger också att genom att arbeta förebyggande 

så kommer man att minska det åtgärdande arbetet, men att de inte har hittat strukturer och 

ramar för det arbetet än. Skola A och B vill hitta rutiner för att pedagogerna ska kunna vara 

med på elevhälsomötena. De anser att det är viktigt. Skola C har löst det genom att 

specialpedagogen har EHT i arbetslagen varje vecka. 

Gemensamt är att alla elevhälsoteam dokumenterar sina möten och läser alltid upp föregående 

mötesprotokoll. Studien visar att det finns en skillnad i hur protokollen sparas. Det är bara 

elevhälsoteamet på skola C som sparar sina dokument digitalt. Elevhälsoteamet på skola A och 

B sparar det i pappersform.  

En annan gemensam nämnare är att alla elevhälsoteam tar hjälp av centrala elevhälsan och 

socialtjänsten. Ett elevhälsoteam har också samarbete med Polisen. Centrala elevhälsan verkar 

utifrån alla informanternas svar, vara en viktig del i skolans elevhälsa. Sammantaget verkar 

det som att ett elevhälsoteam (skola C) arbetar ur ett relationellt perspektiv och har kommit 

längre i sin utveckling av elevhälsomötena. Det är också den skola som går SPSM´s 

kurs Att utveckla elevhälsoteamet. 

 

7. Diskussion  
Studiens syfte har varit att studera elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande 

arbete, hur rollerna i elevhälsan definieras samt hur genomföranden av 

elevhälsomöten och uppföljning av dess beslut genomförs. Nedan förs en diskussion 

utifrån resultaten som framkommit i studien och mina egna tankar, med koppling till 

aktuell forskning. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning.  

7.1 Rektorer och specialpedagogers uppfattning om hur elevhälsoteamet 

arbetar med det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan 

Elevhälsan har en viktig roll i skolan och den nya skollagen (SFS2010:800) ställer höga 

krav på professionerna inom elevhälsan. Lagen säger att vi ska arbeta förebyggande 

och hälsofrämjande och utveckla lärmiljöer som främjar elevernas lärande och 

utveckling. I en artikel av Hjörne och Säljö (2014) visar att elever som hamnat i 

svårigheter ökat, trots satsningen som gjorts på elevhälsan och förebyggande arbete i 

Sverige. Empirin i studien visar att många informanter tycker det är svårt att definiera 

det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolorna. Dock visar studien att ett 

visst förebyggande och hälsofrämjande arbete sker, men att det ser väldigt olika ut på 

de olika skolorna i studien. För att kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande i 

elevhälsoteamet är det angeläget att definiera begrepp och skapa samsyn om hur 
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elevhälsan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande i sin verksamhet. Flertalet av 

informanterna i studien uttrycker att samarbetet med den Centrala elevhälsan är viktig 

och värdefull i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.  För flertalet informanter 

verkar det vara ett viktigt nav för elevhälsan. Detta stämmer med vad Sveriges 

kommuner och landsting (2018) sett i sin studie.  Vidare slutsatser kan vara att den 

Centrala elevhälsan kan bidra till att den lokala elevhälsan blir stabilare och starkare 

när de har en annan instans att vända sig till och få tips och upplysningar.  

Elever i svårigheter kommer alltid finnas i skolan. Frågan är bara hur skolan och 

lärmiljöerna möter dessa elever. Genom att arbeta ur ett relationellt perspektiv finns 

det större möjlighet till att förändra skolans lärmiljöer för eleven. Detta är också något 

som Nilholm (2012a) framhåller att elevens svårigheter kan orsakas av många olika 

faktorer och att det är viktigt att titta på hela skolans verksamhet, när man analyserar 

och åtgärdar skolproblem.  Resultaten i studien åskådliggör att det finns elevhälsoteam 

som arbetar med ett relationellt perspektiv, men att det finns saker som försvårar, till 

exempel tid för samplanering, möten och lokalernas utformning. 

I studiens resultat finns det flera informanter som ser liknande samband mellan 

mående och skolresultat som Hjörne (2018) också konstaterat. Två informanter talar 

om läroplanens teoretiska delar som till stor del gör det svårt för vissa elever att nå 

målen i skolan. Ahlberg (2017) ser inte att vi har ”en skola för alla” idag och att elevers 

skolresultat varierar mycket i Sverige.   Forskningsrapporten som Tidemans et al 

(2005) visar också att rektorer anser att det är svårt att uppnå en ”skola för alla”.  I 

skolan ska alla elever ges möjlighet att nå kunskapsmålen i en läroplan som är i 

huvudsak teoretisk. Ett dilemma som uppstår är att pedagoger samtidigt ska möta alla 

elevers olikheter utifrån de individer de är, samtidigt som de också ska bedöma 

eleverna lika utifrån läroplanen. Det stämmer också med vad en av rektorerna i studien 

påvisar som en av orsakerna till att elever idag har en stressad tillvaro i skolan. Till viss 

del samstämmer det med Persson (2013) som menar att skola och utbildning är två 

motsägelsefulla verksamheter. Skolan ska vara likvärdig och målen ska vara lika för 

alla. Skolan ska samtidigt vara öppen och stödja mångfald och variation. Samma 

mångfald och variation som finns ute i arbetslivet idag. För att lyckas med att skapa ett 

hälsofrämjande och förebyggande arbete på skolorna, ställer det höga krav på 

elevhälsan att fokusera på det som fungerar i verksamheten samt att identifiera vad 

som hindrar elevers lärande. Studien visar att ett elevhälsoteam har utarbetat en 

treårsplan över sitt förebyggande och hälsofrämjande arbete. De kan också se att det 

åtgärdande arbetet har minskat i omfattning när de har börjat att arbeta mer 

långsiktigt.  Med detta som bakgrund kan viss slutsats dras att det kan finnas en vinst 

med att elevhälsoteamen skapar samsyn kring sitt arbete. För hur kan elevhälsan 

arbeta mot samma mål om man inte har definierat målet?  

Sammanfattningsvis ser jag att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet börjar i 

skolorganisationen, vidare till elevhälsan och slutligen vidare ut i verksamheten. För 

att detta ska fungera anser jag att verksamheter behöver en organisation som ger tid 

till reflektion och kollegialt lärande. Vissa organisatoriska bitar tar tid att förändra. Det 

pedagogerna i skolan kan starta är att arbeta och skapa förtroendefulla relationer till 
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eleverna. Detta stämmer med vad rektor Charlie uttryckte under intervjun ”relationer är det vi 

kommer längst med”. Detta går också i linje med Hjörne (2018) som visar att mående och 

skolresultat hör ihop samt Gustafsson (2009) som anser att hälsa och lärande är beroende av 

varandra och att de förutsätter varandra. 

7.2 Rektorer och specialpedagogernas definition av sin roll i elevhälsan 
I resultatet framkommer att rektorerna definierar sin roll tydligt och samstämmigt. 

Rektorerna beskriver att de leder, fördelar och tar besluten i elevhälsan. Här visar resultatet 

på en skillnad mellan yrkesgrupperna.  Svaren på specialpedagogernas definition av sitt arbete 

i elevhälsan är mer varierad. En möjlig förklaring till att det skiljer sig mellan 

yrkeskategorierna kan vara att alla rektorer i kommunen träffas varje vecka, medan alla 

specialpedagoger träffas en till två gånger per termin.  Kan det vara en bidragande orsak till 

varför rektorerna har en tydligare definition av sin roll i elevhälsan?  

Utifrån rektorernas svar kan man se att de har ett bredare perspektiv och talar om hela 

verksamheten om man jämför med det svar specialpedagogerna ger. Detta överensstämmer 

med vad Törnsén (2018) säger att det är rektor som har de det yttersta ansvaret för att utveckla 

undervisningen i samspel med andra ledare, pedagoger och elevhälsans professioner. Trots att 

rektorerna svarar ganska lika på frågan och säger att de ska leda och fördela arbetsuppgifter i 

elevhälsan är det intressant att elevhälsan på de olika enheterna ser så olika ut och att de 

kommit olika långt.  

Partanen (2012) beskriver framgångsfaktorer för ett framgångsrikt elevhälsoarbete. Han 

menar att det är när rektor granskar och utvecklar sitt eget ledarskap i relation till 

elevhälsoteamet. Och att rektor regelbundet tillsammans med sina team-medlemmar 

utvärderar och utvecklar elevhälsoteamets arbetsformer. En tanke kan vara att det 

elevhälsoteam som går SPSM´s kurs  har en fördel i utvecklingen av sitt elevhälsoarbete. 

Teamet har 1,5 timme mer i veckan att sitta ned tillsammans för att utveckla sitt 

elevhälsoarbete. Detta överensstämmer med Nilsson (2013) som menar att det är  

rektor som har det största ansvaret att skapa gott skolklimat och verka för ett kollegialt  

lärande. Även Hjörne (2018) visar att samsyn och kollegialt lärande är 

framgångsfaktorer, som också överensstämmer med elevhälsoteamet i studien som 

förnärvarande deltar i kursen Att utveckla elevhälsoteamet.  

Tankarna förs till att det är det kollegiala lärandet och samsyn är viktigt i 

elevhälsoteamens arbete. Skott (2018) menar att lagen därmed inte bara ställer krav 

på ett teamorienterat elevhälsoarbete utan också på ett pedagogiskt kollektivt arbete. 

Kan det vara så att skola C som har infört ”EHT med pedagogerna” är på rätt väg? Här 

har elevhälsan med alla sina professioner en möjlighet att implementera det man inom 

elevhälsan anser att man vill förändra i lärmiljön, samt möjlighet att jobba med det 

relationella perspektivet och det kollegiala lärandet.  

Med detta som bakgrund förs tanken till att skolan har mycket att vinna genom att 

införa coachande samtal med elever, vilket överensstämmer med Antonovsky (2005) 

teori att elever som känner sig delaktiga i sin skoldag och kan förutse vad som ska 

hända under skoldagen känner mindre stress. Detta medverkar till att de kan lära sig 

mer i skolan och skapar ett lugn runt andra elever. Eftersom forskning visar att mående 

och resultat har en tydlig koppling (Hjörne, 2018; Nilsson 2013).  
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Intressant är också att två tredjedelar av specialpedagogerna i studien svarar att de 

arbetar coachande och handledande med elever och pedagoger. Med bakgrund till att 

Tidemans et al (2005) som visar på ett begränsat genomslag av den nya 

specialpedagogrollen som innebär mer skolutveckling, handledning och coachning. 

Slutsatsen man skulle kunna dra utifrån studien är att specialpedagogen idag arbetar  

mer handledande och coachande, än de gjorde när Tidemans forskningsrapport kom 

ut.  

Ahlberg (2017) menar att skolan idag inte är likvärdig kunskapsmässigt och kanske 

skulle coachning och handledning kunna bidra till att skolan blir mer jämställd, att vi 

får en skola för alla?  En annan möjlighet kan vara att rektorerna tillsammans enas om 

hur specialpedagogen ska arbeta och att de får en samsyn. Resultatet i studien visar att 

bara ett elevhälsoteam hade förankrat specialpedagogens arbetssätt hos pedagogerna. 

Det är samma elevhälsoteam som går vidareutbildningen Att utveckla 

elevhälsoteamet.  En annan slutsats är att de som deltagit i fortbildningar också är de 

verksamheter som speglar förändringsvilja i verksamheten. Vilket skulle kunna tyda 

på att utbildning är något som för verksamheten framåt.  

7.3 Hur elevhälsans möten genomförs och beslut följs upp  

I studien framkommer att alla rektorerna håller i elevhälsans möten, där de leder och 

fördelar arbetet. Alla elevhälsoteam träffas varje vecka under två timmar. Dock 

framkommer det i studien att det finns vissa skillnader i genomförande av elevhälsans 

möten och uppföljning av beslut. Elevhälsoteamet på skola C har vidareutvecklat sina 

möten och delat upp mötestiden för att aktivt arbeta med det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet. Elevhälsoteamet på skola C har också delat upp kommunens 

mötesprotokoll och gjort två separata mötesprotokoll. Detta är också det 

elevhälsoteam som går SPSM´s kurs Att utveckla elevhälsoteamet. De andra 

elevhälsoteamen i studien går efter kommunens mötesprotokoll. Rektor Charlie kan se 

att det åtgärdande arbetet har minskat när skolans elevhälsa börjat att aktivt arbeta 

mer med det hälsofrämjande och förbyggande.  Gör man en jämförelse mellan det 

elevhälsoteam som delat upp mötestiden mot de elevhälsoteam som följer kommunens 

mötesprotokoll visar de sig att det elevhälsoteam som delar upp sin mötestid anser att 

de idag arbetar mindre med åtgärdande insatser. Det torde betyda att detta sätt att dela 

upp mötestiden som skola C har gjort, verkar vara framgångsrikt. Genom att göra på 

detta sätt sätter man en tydlig gräns mellan vad som är åtgärdande och vad som kan 

definieras som förebyggande och hälsofrämjande arbete. Detta överensstämmer med 

hur skollagen (SFS2010:800) säger att elevhälsan ska arbeta. Enligt Skollagen ska 

elevhälsan arbeta främjande och förebyggande och elevens utveckling mot 

utbildningens mål ska stödjas. Studien visar att denna uppdelning av mötestiden 

verkar främja elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete eftersom rektor på 

skola C bekräftar att de tidigare arbetade mer åtgärdande och i dagsläget arbetar mer 

förebyggande och hälsofrämjande. Resultatet som framkommer visar att det Hjörne 

(2013 säger att det som präglar kommunikationen i elevhälsomötet är att något problem har 

uppkommit, det vill säga att man arbetar mer åtgärdande ur det kompensatoriska perspektivet.  
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En annan framgångsfaktor är enligt Partanen (2012); Guvå och Hylander (2012) att man inom 

elevhälsan måste våga ifrågasätta varandras beslut innan konsensusbeslut tas. Vidare kan man 

tänka att genom att ha samtalet levande och våga ifrågasätta varandras tankar bidrar till att 

inte samtalen stagnerar och blir statiska. Kanske är just det där dynamiska som tillåter 

förändring?  

Centrala elevhälsan har tillsammans med en utvecklingsgrupp i kommunen tagit fram ett 

gemensamt mötesprotokoll för elevhälsans möten. På detta protokoll ligger det främjande och 

förebyggande arbetet i fokus eftersom det är punkt 1 på agendan. Detta torde bidra till att 

elevhälsan ges möjlighet att uppmärksamma och arbeta mer med det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet. Trots denna insats visar studien att flertalet av elevhälsoteamen 

arbetar mer åtgärdande. Det kan vara framgångsrikt att dela upp mötena som ett 

elevhälsoteam i studien gjort, för att på detta sätt aktivt arbeta med det förebyggande och 

hälsofrämjande. Resultaten från studien visar att två av elevhälsoteamen ofta arbetar 

åtgärdande. Det resulterar i att man arbetar mer i det patogena perspektivet. Verksamheten 

ska istället eftersträva att arbeta i det salutogena sättet (Szönyi & Söderqvist-Dunkers, 2018). 

Medan Guvå och Hylander (2012) menar att när man arbetar förebyggande och 

hälsofrämjande måste man både ha ett patogent och ett salutogent perspektiv och att det ena 

inte utesluter det andra, utan det bestäms utifrån vilka insatser man i elevhälsan måste vidta.  

Resultatet visar att den skola som delat upp sin mötestid, bekräftar att de arbetar i dagsläget 

med mindre åtgärdande insatser samt håller på att utarbeta rutiner i sin verksamhet.  Varför 

har inte alla elevhälsoteam nått dit? Kan det vara att man inte skapat och byggt upp några 

rutiner för elevhälsans mötesstruktur? 

Hjörne och Säljö (2013) menar att det är viktigt att man inom skolan dokumenterar beslut 

kring elever och elevärenden. Detta med bakgrund till att lagstiftningen idag ger möjlighet till 

vårdnadshavare och elever att göra rättssak om dess skolgång. När det gäller 

elevhälsoteamsarbetet och rektors beslutsfattande är det av största vikt att ha väl fungerande 

rutiner för dokumentation som också ska kunna vara hållbar i en rättslig process.  Studien 

visar att alla elevhälsoteam dokumenterar sina möten. Skillnaden ligger i att ett elevhälsoteam 

dokumenterar på kommunens server och de andra i pappersform. Hur själva 

dokumentationen ser ut och vad som dokumenteras visar inte studien. Dock visar studien 

skillnader i hur EHT-anmälningar kommer in till elevhälsan. På en skola lämnas de in 

muntligt till specialpedagogerna och där anges tid och vana till detta förfarande.   

Studien visar att alla elevhälsoteam läser upp föregående protokoll. Vad händer med 

uppföljningen efter det? En föreställning är att ärenden kan hamna ”mellan stolarna” 

om man inte har en tydligt klar bild över hur uppföljning ska ske. Här verkar 

elevhälsoteamen sakna rutiner och flertalet av informanterna säger att det är ett 

utvecklingsarbete som behöver bedrivas inom deras elevhälsa.   Studien låter se att 

övervägande del av informanterna har en samsyn angående uppföljning av beslut som 

tas och menar att detta måste utvecklas och ser detta som ett tydligt 

utvecklingsområde. Här kanske specialpedagogerna under sina nätverksträffar kan 

utveckla något som går att implementera i den lokala elevhälsan på respektive enheter.  

I resultatet går det att avläsa att alla skolor gör olika när det kommer till hur EHT -

anmälningarna lämnas in till elevhälsoteamen. På två skolor kommer de in skriftligt, 

varav en skola skriver dem tillsammans med pedagogerna. En tanke är att här har 

elevhälsan stor möjlighet att vidareutbilda så att man inom verksamheten skriver 
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EHT-anmälan ur ett relationsperspektiv. På en annan skola lämnas EHT-anmälan in 

muntligt, vilket kan göra verksamheten mer sårbar om man ser till Hjörne och Säljö 

(2013) som talar om vikten av att dokumentera elevhälsoteamens arbete. 

 

7.4 Slutdiskussion   
De viktigaste slutsatserna som kan dras av studiens resultat är att elevhälsan behöver 

en ökad förståelse och samsyn om vad det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i 

verksamheten ska bestå av. Därtill bör professionerna inom elevhälsan definiera sina 

roller både inom elevhälsan och i verksamheten samt vidareutveckla elevhälsomötena, 

vilket är i linje med Partanen (2012). Elevhälsan har tillsammans med pedagogerna en 

viktig roll att vidareutveckla och göra lärmiljöerna tillgängliga för alla elever. Detta för 

att medverka till att vi får en ”skola för alla”.  

Studien visar också att de elevhälsoteam som deltagit i kurserna Att utveckla 

elevhälsoteamet och ”Specialpedagogik för lärande” har utvecklat sin verksamhet och 

elevhälsoteam mer än den skola som inte deltagit i någon vidareutbildning.  

Om skolan har rutiner som beskriver elevhälsoarbetet och dokumentation, blir inte 

verksamheten lika sårbar gällande personalomsättningar. Rutiner i verksamheten kan 

också bidra till att skapa mindre stress inom verksamheten. Tydliga ledstänger borde 

medföra att alla som arbetar inom skolan vet dess uppgift och roll både inom 

elevhälsan och inom verksamheten, vilket också understryks av en specialpedagog i 

studien. 

Studiens resultat visar att det finns skillnader mellan hur elevhälsans möten 

genomförs. Ett flertal använder mötestiden till mer åtgärdande insatser. Kan denna 

skillnad bidra till att vi inte har en ”skola för alla”? Slutsatsen blir således att i dagsläget 

verkar denna målsättning inte ännu uppnåtts. Dock finns det förändringsvilja i de 

elevhälsoteam som studien avhandlat. Enligt Ahlberg (2017) ställs det höga krav på att 

möta alla elevers olikheter. Det krävs mycket för att varje skola ska utforma lärmiljöer 

som gagnar alla elever. Det kräver samsyn och förståelse för varandras professioner, 

som idag kan vara ett dilemma. Skollagen vill bedöma alla lika men skolan ska 

samtidigt se allas olikheter som en tillgång. Genom denna studie har min övertygelse 

växt i att elevhälsans arbete är en väldigt komplex verksamhet där man inom 

elevhälsan måste våga ifrågasätta varandras tankar, synpunkter och samtalskultur. 

Bred forskning inom fältet såsom Partanen (2012), Guvå och Hylander (2012), 

Törnsén (2018) samt Hjörne och Säljö (2013) sätter goda relationer och lärmiljöer i 

fokus, där mående och kunskapsutveckling vävs samman till något positivt.  

Elevhälsan har en viktig uppgift att tillsammans med pedagogerna och eleverna arbeta 

vidare mot en ”skola för alla”.  

7.5 Vidare forskning 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv skulle det vara av intresse att utifrån 

specialpedagogens examensbeskrivning, forska vidare och identifiera de 

framgångsfaktorer i lärmiljöerna som kan utkristalliseras genom att specialpedagoger 

coachar pedagoger och elever.  Vidare skulle det också sedermera vara av intresse att 
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fördjupa sig i vad pedagoger och elever upplever som framgångsfaktorer och hinder 

när det får coachning av specialpedagog.   
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Bilaga 1 
Hej!  

Jag heter Kristine Lindberg och studerar till specialpedagog vid Umeå Universitet. 
Under den här terminen skriver jag mitt examensarbete på 30 högskolepoäng. Syftet 
med min studie är att undersöka elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet på olika skolor.  

Jag kommer att söka empiri genom intervjuer och eventuellt mötesprotokoll. Min 
intention är genomföra alla intervjuer under vecka 41-42. Jag kommer att spela in 
intervjun på en diktafon-app i min telefon och beräknar att intervjun kommer att ta 
ca 30-45 minuter. Jag kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
Det innebär att dina intervjusvar kommer att behandlas konfidentiellt och det är 
endast jag som hanterar transkriberingen av de inspelade intervjuerna. Inspelningen 
sparas endast till examensarbetet har godkänts och raderas sedan. Inga namn, varken 
person eller skola kommer att nämnas.  Det är helt frivilligt att delta i 
undersökningen och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan.  

Jag är mycket tacksam att du vill medverka i min undersökning och dela med dig av 
dina kunskaper, erfarenheter och din tid. Om du har frågor är du välkommen att höra 
av dig till mig eller min handledare.  

 

Med vänliga hälsningar 

Kristine Lindberg 

Mobil: 070-XXX XXX XXX 

Mail: XXXXX 

Handledare: Åsa Falk-Lundqvist, universitets lektor, Pedagogiska institutionen. 

Mobil: 070-XXX XXX XXX  

Mail: XXXXX 
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Bilaga 2       
Protokoll träff Elevhälsoteam 

Datum 

Sekreterare 

 

 

Närvarande  

Rektor  

Skolsköterska  

Kurator  

SYV  

Likabehandlingsgrup
p 

 

Centrala elevhälsan  

Socialtjänst  

  

Främjande, 
förebyggande 

 

Akademisk uppföljning/närvaro v. 9, 15, 19 

Trygghet/ studiero, v.45 

Ledning, stimulans, anpassningar i klassrummet 

Fortbildningsbehov 

Temadagar 

Beslut/ att göra  

Att lyfta vidare/ 
förbereda/fundera 
på 

 

Arbetslagen
: 

XXXX
X 

XXXXX  XXXXX 

Nya ärenden    

Utvärdering (ÅP 
mm) 

   

Prioriterad 
timplan 
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Handlingsplaner Upprätta Revidera Implementera/genomf
öra 

Uppföljning/
utv 

Rutin för 
överlämning åk X  

 v. 38 v.2 v.22 

Rutin för 
överlämning åk X  

 v.38 v.  v.23 

SKA 4  v.44  v.44 

Likabehandlingsp
lan 

 v.48 v.3 v.48 

Enkät Trygghet 
och studiero åk X 

 v.40 v. 41-43 v.45 

Utvärdering   
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Bilaga 3  
(Kommunens logga är borttagen) 

 

Dagordning EHT, förskoleklass – årskurs 6 

Punkterna behandlas efter rektors kalendarium 

1. Föregående protokoll 

2. Planera främjande och förebyggande aktiviteter Se över och gör 
eventuella justeringar i organisation, resursfördelning och undervisningens 

utförande efter genomgång av: 

a. Närvaro – generellt för skolan 

b. Uppföljning av hälsosamtal 

c. Kunskapsuppföljning: 

I. Uppföljning av avstämningsplaner i matematik, språk-, läs och skriv etc. 

II. Bedömningsstöd i matematik och svenska 

III. Uppföljning av nationella prov 

3. Trygghet och studiero 

a. Aktuella läget 

b. Planerade insatser 

4. Handlingsplaner tex handlingsplan mot diskriminering och kränkande 

behandling, policydokument 

a. Upprättande av nya handlingsplaner 

b. Revidering av handlingsplaner 

c. Implementering av handlingsplaner 

d. Uppföljning och utvärdering av handlingsplaner 

5. Beslutsunderlag nyanlända elever 

a. Prioriterad timplan för nyanlända elever 
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b. Uppföljning/revidering prioriterad timplan 

6. Elevärenden 

a. Nya ärenden, enligt bilaga Anmälan till EHT 

b. Återkoppling pågående ärenden, enligt bilaga Anmälan till 
EHT 

7. Övriga frågor 
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Bilaga 4 
Intervjuguide                                                              

Inledande frågor 

Kan du berätta mig för mig vilken pedagogisk utbildning du har?  

Hur länge har du arbetat som rektor/spec.ped? 

Kan du beskriva din roll i elevhälsan? 

Vilka professioner består ert elevhälsoteam av? 

Hur ofta träffas elevhälsan?  

Tar ni någon gång in pedagoger på era möten? 

Om ja/nej, kan du berätta? 

Syftesfråga 1 

Hur uppfattar rektor och specialpedagog att elevhälsoteamet arbetar med det 
förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet på skolan? 

Hur definierar du ert förebyggande arbete?  

Hur definierar du ert hälsofrämjande arbete? 

Kan du berätta om ert hälsofrämjande och förebyggande arbete? 

Kan du berätta hur ert elevhälsoteamets arbete blir synligt ute i verksamheten? 

Vilka positiva resultat har du sett av ert förebyggande och hälsofrämjande arbetet? 

Det finns forskning som visar att …. det är skolans uppdrag att inkludera…… 

Vad innebär inkludering av elever för dig? 

Syftesfråga 2 

Hur identifieras och prioriteras behoven på elevhälsans möten?  

Kan du berätta om mötesstrukturen på era elevhälsomöten?   

Har ni en dagordning? 

Är strukturen du beskriver alltid densamma? 

Kan du berätta hur det går det till när ni får in ett ärende? 

1.Om ja, vem har skickat in den? muntligt? skriftligt?  

Hur går det till när uppdrag fördelas på EHM? 

Kan du se några styrkor eller svagheter med hur ni identifierar och prioriterar behoven? 

Hur dokumenterar ni ert beslut? 

I eller med behov? Hur beskrivs eleven när ett ärende kommer upp? 

Syftesfråga 3 
Hur sker uppföljning av de förekomna besluten på elevhälsans möten?   
 
Kan du berätta hur uppföljning sker efter ett prioriterat beslut som ni arbetat med? 
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Följer ni upp alla beslut? 
 

Om nej:  Vad gör ni med de beslut som inte följs upp? 
Hur dokumenteras era uppföljningar? 
 
Kan du se några styrkor eller svagheter med hur ni följer upp era beslut? 
 
Förslag på uppföljningsfrågor:  

Har du några önskemål om saker som du skulle vilja förändra på era möten? 

Är det något annat som du vill berätta era elevhälsomöten som jag inte har frågat om, men 
som du tror kan vara mig till gagn? 

Kan jag ringa eller maila dig om jag har några följdfrågor? 

TACK SÅ MYCKET FÖR ATT DU TOG DIG TID!  

 

 


