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Elevhälsoteam ges skilda förutsättningar och organiseras olika skolor emellan, trots skollagens 

bestämmelse att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform oavsett 

var i landet den anordnas. Med hjälp av dokumentstudier och fokusgrupper som metod syftar 

denna studie till att undersöka vad skollag, andra nationella föreskrifter och Skolverkets allmänna 

råd fastslår kring organisationen av tillgänglighet till elevhälsan samt studie- och yrkesvägledares 

delaktighet i elevhälsoteam (teori). Studien syftar även till att undersöka hur elevhälsoteam på två 

grundskolor med olika huvudmän i Norrköping organiserar en tillgänglig elevhälsa och huruvida 

man ser på frågan om studie- och yrkesvägledare bör vara delaktig i elevhälsoteam eller ej 

(praktik). Studiens teoretiska ansats är dels konstruktivism, dels rationalistisk organisationsteori. 

Resultatet visar på en vaghet i styrdokumenten vilket leder till möjlighet för huvudman och rektor 

att tolka och prioritera organisationen kring elevhälsa olika. Det råder en problematisk diskrepans 

mellan nationell-, huvudmanna- och skolnivå samt mellan formulerings- och realiseringsarenan.  
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1. Inledning  

Den rådande skollagen (2010:800) trädde i kraft i juli 2011. Skollagen, tillsammans med 

skolförordningen, andra styrdokument och riktlinjer reglerar skolväsendets utformning och 

verksamhet. I skollagens inledande bestämmelser står att ”alla ska, oberoende av geografisk 

hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet”  

(1 kap, 8 §) och att ”utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och 

inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas” (1 kap, 9 §). En central och viktig del av 

skolväsendet är elevhälsan vars främsta uppgift är att stödja elevernas utveckling mot 

utbildningsmålen. Eftersom elevhälsans arbete anses kunna bidra till en hälsofrämjande 

skolutveckling och undanröja hinder för enskilda elevers lärande är den funktionen i vissa fall helt 

avgörande för elevernas utbildning och chanser att nå målen (Skolverket, 2016). Emedan 

skolväsendet förväntas vara likvärdig oavsett skolform och geografisk hemvist förväntas således 

även elevhälsan vara det. Verkligheten är dock en annan. 

Skolan som samhällelig institution befinner sig på en arena där olika beslut fattas på flera nivåer. 

Kort sagt ser teori och praktik olika ut. De olika besluten och nivåerna går att tolka såväl utifrån ett 

rationalistiskt som ett konstruktivistiskt teoriperspektiv. Konstruktivismen bygger på tanken att 

kunskap är något av människan konstruerat och att verkligheten är ett resultat av människors 

tolkningar av den (Justesen & Mik-Meyer, 2011; Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). Rationalismen 

däremot bygger på förnuftets kraft och tanken att kunskap finns i objekt, föremål och fenomen i 

världen vilka existerar oberoende av våra föreställningar och uppfattningar om dem (Barbosa da 

Silva & Wahlberg, 1996; Ingemann, 2016). På nationell statlig nivå, det som kan kallas 

”formuleringsarenan”, fattas rationella beslut och lagstiftningar som ”realiseringsarenan” vilket 

utgörs av huvudman och skola sedan förväntas förhålla sig till – trots en annan skolverklighet 

(Skott, 2018). 

Organisationen kring elevhälsa ser avsevärt olika ut på olika skolor. Milerad och Lindgren (2017) 

poängterar att ledning av elevhälsan alltid innebär en bevakning och prioritering av professionerna 

och att rätt kompetens finns för att stödja elevernas utveckling mot kunskapsmålen. Eftersom det 

är skolhuvudmannen – kommunerna som offentlig huvudman eller privata aktörer, som själv avgör 

både omfattning och inriktning på elevhälsan ser organisationen och arbetet olika ut på olika 

skolor. Hur skolorna i Örebro organiserar sin respektive elevhälsa kan alltså skilja sig från hur man 

gör i Jönköping eller Malmö. Norrköping är Sveriges nionde största kommun med strax över 

140 000 invånare (februari 2019) där det finns 21 grundskolor på högstadienivå, varav 11 drivs av 

offentlig huvudman och 10 drivs av fristående huvudman. I denna studie deltar elevhälsoteam från 

en högstadieskola med offentlig huvudman en skola med fristående huvudman.  
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Skollagen och andra styrdokument understryker vikten av tillgänglighet till elevhälsan men det är 

vagt beskrivet vad begreppet tillgänglighet innebär eller hur den bör organiseras. Dessutom är 

åsikterna tudelade både inom skolan som organisation och på studie- och 

yrkesvägledarutbildningen såväl som i skolans styrdokument, kring huruvida studie- och 

yrkesvägledarens profession bör vara en del av elevhälsoteamet eller ej. Det blir problematiskt om 

elevhälsoteamen ges olika förutsättningar och organiseras olika på olika skolor då det i sin tur leder 

till att eleverna ges olika förutsättningar och stöd att nå målen. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om och i så fall i vilken utsträckning det finns en 

diskrepans mellan styrdokument (teori) och organisationen av tillgänglighet till elevhälsan (praktik) 

på två grundskolor i Norrköping med olika huvudmän samt att undersöka huruvida studie- och 

yrkesvägledares deltagande i elevhälsoteam bestäms i teori eller praktik. Syftet preciseras i 

följande frågeställningar: 

• Vad fastslår skollag, Skolverkets och Socialstyrelsens föreskrift ”Vägledning för 

elevhälsan” och Skolverkets allmänna råd för ”Arbete med studie- och yrkesvägledning” 

om hur tillgänglighet till elevhälsan ska organiseras? 

•  Vad uttrycker ovanstående styrdokument om studie- och yrkesvägledarprofessionens 

deltagande och roll i elevhälsoteam?  

• Hur organiseras tillgängligheten till elevhälsan på två av Norrköpings högstadieskolor 

med olika huvudmän?  

• Vilka är deltagande skolors upplevelser av frågan om studie- och 

yrkesvägledarprofessionens varande och roll i elevhälsoteam?  

• Vilka faktorer är avgörande för organiseringen av en tillgänglig elevhälsa och studie- och 

yrkesvägledares deltagande och roll i denna?   
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2. Kunskapsläge 

Som bakgrund till denna studie ligger först och främst insikt om lagar och föreskrifter som 

bestämmer arbetet med elevhälsa på Sveriges skolor. Främst är det Skollagens (2010:800) andra 

kapitel om ansvarsfördelning och särskilt §25–28 om elevhälsans arbete, samt Skolverkets och 

Socialstyrelsens publikation ”Vägledning för elevhälsan” (2016) som ligger till grund. Den 

sistnämnda är resultatet av två olika uppdrag från Regeringen till de båda statliga verken att stärka 

elevhälsan i det svenska skolväsendet. Vägledningen bygger på diverse statliga offentliga 

utredningar och propositioner, varav vissa även ligger till grund som tidigare forskning i denna 

studie. Exempelvis Regeringens proposition (Prop. 2009/10:165) ”Den nya skollagen – för kunskap, 

valfrihet och trygghet” och dess utredningar som innehåller förslag till den skollag som sedan 

trädde i kraft 2011. Bland annat poängteras såväl däri som i den nuvarande skollagen att 

elevhälsoarbetet ska bedrivas i skolans alla miljöer, inte minst i klassrummet där läraren spelar en 

central roll. Utifrån en sådan beskrivning skulle elevhälsan kunna antas vara oerhört tillgänglig för 

alla elever.  

Vidare utgör skolverkets allmänna råd om ”Arbete med studie- och yrkesvägledning” (2013) en 

relevant bakgrund, vilken bygger på aktuella bestämmelser så som exempelvis skollagen och dess 

föreliggande utredningar. Råden utformades i syfte att skapa likvärdig och högkvalitativ vägledning 

i svensk skola. För denna studie är skriften i sin helhet värdefull som dels en del av resultatet, dels 

som ett verktyg för analys av fokusgrupperna och nyckelfrågan om studie- och yrkesvägledarens 

deltagande i elevhälsoteam. 

2.1 Tidigare forskning 

Specialpedagogiska skolmyndigheten har sedan 2015 erbjudit skolors rektorer och elevhälsoteam 

en nätbaserad kurs i syfte att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbete. Utifrån 

de 150 skolor som deltog läsåret 2016–2017 har dokumentation från 22 av dessa använts som 

underlag i fyra forskningsprojekt, vilka har resulterat i antologin ”Elevhälsoarbete under utveckling 

– en antologi” (Löfberg, 2018). Bland annat innehåller antologin Hylanders forskningsperspektiv 

med fokus på roller och teamutveckling i elevhälsoteam. Hylanders forskningsprojekt används som 

stöd i min studie när det kommer till analysen av hur viktigt tillgången till olika professioner är inom 

elevhälsan och diskussionen om vikten av samsyn och elevhälsoteamens gemensamma uppdrag i 

förhållande till tillgänglighet. Forskningen är också relevant i förhållande till min studies 

frågeställning om studie- och yrkesvägledares varande och roll i elevhälsoteam. 

Utifrån studiens frågeställning om skollag och andra förordningar kring elevhälsan blir ytterligare 

forskningsprojekt i ovan nämnda antologi betydelsefull. I ”Samordning – en väsentlig aspekt av 

skolors elevhälsokompetens” utgår Skott (2018) ifrån ett organisationsperspektiv där skolans olika 
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strukturer och nivåer belyses. Skott intresserar sig för diskrepansen mellan politiska beslut så som 

skollag och styrdokument och verkliga praktiker. För min studie är detta relevant forskning 

eftersom den avser att undersöka just detta möte mellan teori och verklighet. Skott talar om en 

övergripande samhällsorganisering av skolan på tre nivåer; nationell statlig nivå (makro), 

huvudmannanivå (meso) och skolnivå (micro). Denna organisationsmodell använder jag för att 

försöka förstå bristerna och otydligheterna som kommer till uttryck i empirin. 

Vidare ligger även Törnséns (2018) forskning ”Rektors roll i elevhälsoarbetet” till grund för denna 

studie. I båda fokusgrupperna betonas vikten av rektors prioriteringar som avgörande för ett 

fungerande elevhälsoarbete. Man ser också dessa prioriteringar som orsak till en icke likvärdig 

svensk skola. Törnsén är rektorsutbildare på den statliga rektorsutbildningen vid Umeå universitet 

och hennes forskning behandlar rektorers ledarskap i relation till skolans huvuduppdrag – däri 

ledning av elevhälsan. För denna studie är Törnséns forskning relevant för egentligen samtliga 

frågeställningar, men möjligen främst i relation till frågan om studie- och yrkesvägledares 

deltagande i elevhälsoteam. 

Sist men inte minst spelar Milerad och Lindgrens (2014) antologi Evidensbaserad elevhälsa en stor 

roll för denna studie. Boken tar ett helhetsgrepp om elevhälsan såväl ur ett historiskt politiskt 

perspektiv som organisatoriskt men också direkta åtgärdsförslag ur medicinska-, psykologiska- och 

specialpedagogiska hälsoaspekter. För denna studie föreligger framförallt bokens första del om 

elevhälsans mål, metoder och organisation och då främst Lundins, Hallbergs och Lindgrens 

respektive forskning. Bland annat gör Lindgren analysen att trots att Sverige har en lång historia av 

sociala, politiska och medicinska åtgärder för att främja barns och ungdomars hälsa i skolan så visar 

forskning att målgruppen mår sämre över tid och dessutom ju äldre de blir. Slutsatsen är att 

uppgiften inte enbart ligger på skolan utan att vi står inför en kulturell utmaning på samhällsnivå 

där det genetiska arvet står i konflikt med de förväntningar och föreställningar som finns i 

samhällets sociala-, kulturella- och mediala spelrum. I min studie återkommer deltagarna ständigt 

till prioriteringar i skolan, vilket kan analyseras, lyftas och appliceras på en samhällsnivå för att 

förstå problematiken.  

Främst utgör ovan nämnda svenska forskning en bakgrund till denna studies kunskapsläge och 

hjälper till att förstå och analysera dess empiri. Förutom dessa har Tarabini, Jacovkis och Montes 

(2018) studie Factors in educational exclusion: including thevoice of the youth fungerat som en 

ingång till argumentet att ta hänsyn till elevernas röst i frågor som rör utbildning. Även om min 

studie inte har elevperspektivet som utgångspunkt så har ändå Tarabini, Jacovkis och Montes 

studie bidragit med vikten av den aspekten till arbetet. Dessutom bekräftar den dels vad som 

framkommer i delar av empirin – att tillgänglighet innebär olika beroende på om man frågar elever, 

personal eller ledning, dels vad som också är mitt förslag på vidare forskning utifrån denna studie.  
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2.2 Elevhälsan 

Som nämndes inledningsvis började den rådande skollagen (2010:800) att gälla 1 juli 2011. I 

föregående skollag (1985:1100) användes benämningen skolhälsovård, fokus låg på 

hälsokontroller och enklare sjukvårdsinsatser och de krav som fanns på tillgång till professioner 

var skolsköterska och skolläkare. Ansvaret för anordning av skolans skolhälsovård var huvudman 

(Hallberg, 2014; Milerad & Lindgren, 2014). I och med 2011 års nya skollag försvann det gamla 

begreppet ”skolhälsovård” och ersattes av en ”samlad elevhälsa”, i och med det kan tänkas att den 

sjukvårdande aspekten av elevhälsans uppdrag reducerades. Den samlade elevhälsan inkluderar 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och ska bestå av 

skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagogisk kompetens. Dock är det upp till 

huvudman och rektor att avgöra vilka resurser de medicinska insatserna behöver. Vardera 

representerad profession har ett uppdrag och ansvar att bidra med sin särskilda kompetens och 

att samverka med varandra inom elevhälsan, likväl med skolan i stort och professioner utanför 

skolan. Samtliga insatser i elevhälsan ska stödja elevens utveckling mot utbildningsmålen. Enligt 

skollagen ska det finnas en elevhälsa för alla elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 

sameskola, specialskola, gymnasieskola och gymnasie-särskola. 

Skolverket tillsammans med Socialstyrelsen presenterar i publikationen ”Vägledning för 

elevhälsan” (2016) ett kunskapsstöd för arbetet med elevhälsan, däri det tydliggörs hur 

elevhälsans arbete kan bidra till en hälsofrämjande skolutveckling och undanröja hinder för 

enskilda elevers lärande. Särskilda områden ringas in; hälso- och sjukvård, psykisk hälsa och ohälsa, 

arbetsmiljö, skolfrånvaro och levnadsvanor. Man betonar också värdet av en fungerande elevhälsa 

och arbetet kring särskilt stöd och pekar särskilt på hur de olika kompetensområdena inom 

elevhälsan bidrar till detta viktiga arbete.  

Tillgänglighetsbegreppet i skollagen är odefinierat samtidigt som man poängterar betydelsen av 

det för elevhälsans arbete. Dessutom konstateras i Skolverkets allmänna råd om systematiskt 

kvalitetsarbete (SKOLFS 2012:98) att tillgången till elevhälsans kompetenser också är av betydelse 

i det systematiska kvalitetsarbete som ska bedrivas, såväl på skolenhets- som på huvudmannanivå 

(Skollagen, 2010, 4 kap. 2–8 §§). 

2.3 Studie- och yrkesvägledares roll 

2013 utformade Skolverket allmänna råd för ”Arbete med studie- och yrkesvägledning” som ska 

fungera som ett stöd för studie- och yrkesvägledningen i den svenska skolverksamheten med syftet 

att studie- och yrkesvägledningen ska bli likvärdig och av hög kvalitet. Vad gäller studie- och 

yrkesvägledning finns det å ena sidan inget lagstadgat som påvisar att det varken ska finnas en 

utbildad studie- och yrkesvägledare eller att denne ska eller bör ingå i elevhälsoteamet. Däremot 
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visar forskning (se exempelvis Lovén, 2015) att behovet av vägledning ökar i och med 

arbetsmarknadens snabba utveckling och att det råder brist på utbildade studie- och 

yrkesvägledare. Skolan löser då ofta tillgången till vägledning genom att anlita personer utan 

vägledarutbildning eller vägledare på konsultbasis vid behov så som inför prao eller gymnasieval. 

Statistik från Skolverket (Sveriges officiella statistik, Skolverket) visar att omkring 30 procent av 

vägledarna i kommunala grundskolan saknar examen läsåret 2017/18, hos enskilda huvudmän är 

motsvarande siffra 57 procent. 

Å andra sidan tillsatte regeringen, den 30 november 2017, en utredning med uppdrag att föreslå 

åtgärder för att utveckla skolans studie- och yrkesvägledning (Dir. 2017:10). I januari 2019 

överlämnade utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning sitt betänkande 

”Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle” (SOU 2019:4) till Utbildnings-

departementet. De fem huvudpunkter som utredningen föreslår som åtgärder är: 

1. Ett förtydligande av vad vägledning är, att den kan vara både individuell och generell och 
ska benämnas karriärvägledning. 

2. Ett förtydligande av elevers tillgång till individuell karriärvägledning. 

3. Tydligare krav på att individuell karriärvägledning ska erbjudas vid vissa tillfällen. 

4. Förstärkning av det generella karriärvägledningsperspektivet i olika ämnen. 

5. Ett nytt obligatoriskt inslag med tilldelad tid, benämnt framtidsval, ska införas i 
grundskolan, grundsärskolan och specialskolan. 

2.4 Norrköping 

Norrköping är Sveriges nionde största kommun med strax över 140 000 invånare (februari 2019). I 

Norrköpings kommun finns 21 grundskolor på högstadienivå varav 11 drivs av offentlig huvudman 

och 10 drivs av fristående huvudman. Skolornas storlek och årskursomfång ser olika ut (se Tabell 

1). Motivering av Norrköping som val av fall i denna studie lyfts vidare i metodavsnittet. 

Tabell 1. Antal grundskolor på högstadienivå i Norrköping och dess årskursomfång 

 

 Årskurs F-9 Årskurs 4–9 Årskurs 7–9 Årskurs 4–8 Total % (n) 

Offentlig huvudman 1 4 6 - 53% (11) 

Fristående huvudman 2 4 3 1 47% (10) 

 

I denna studie deltar elevhälsoteam från en 7–9-skola med ca 400 elever som drivs av offentlig 

huvudman samt en 4–9-skola med ca 200 elever som drivs av fristående huvudman.  

Inför läsåret 2018/2019 utvecklade Norrköpings kommun en gemensam huvudmannaplan för 

studie- och yrkesvägledning med syfte att ge eleverna en kvalitativ och likvärdig vägledning var de 
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än befinner sig inom Norrköping kommunala grundskolor. Utbildningskontoret tillsatte en SYV-

samordnare och studie- och yrkesvägledning kom att prioriteras högt. Till den gemensamma 

kommunala huvudmannaplanen utformades ett stödmaterial för rektorer och personal för arbetet 

med skolornas lokala planering med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Utifrån 

detta är det upp till varje skolenhet att utforma en lokal SYV-plan. För skolor med fristående 

huvudman i Norrköping finns inget motsvarande gemensamt policydokument och organisationen 

kring studie- och yrkesvägledning sker på vissa fristående skolor på konsultbasis där vägledare hyrs 

in vid behov.  

Utbildningskontoret i Norrköpings kommun har också arbetat fram en strategisk plan för 

kvalitetshöjning och verksamhetsutveckling (Norrköpings kommun, 2019) i syfte att synliggöra det 

prioriterade arbetet för kommunala grundskolor under 2019. Däri har elevhälsan en central roll för 

målen som rör trygghet. Planen utgår från utbildningsnämndens uppdragsplan, det nationella 

uppdraget och kommunens övergripande mål. I den synliggörs också de strategiska initiativ och 

insatser kommunen har för att vara ett reellt stöd för verksamheten och nå de övergripande 

uppdragen. För skolor med fristående huvudmän i Norrköping finns ingen motsvarande gemensam 

strategisk plan för kvalitetshöjning och verksamhetsutveckling. Den fristående skola som deltar i 

denna studie har dock arbetat fram egna lokala planer för elevhälsans arbete med rutiner för att 

exempelvis uppmärksamma och utreda oroande frånvaro och arbetsgång för hur elevhälsan 

arbetar med elever i behov av särskilt stöd. 

3. Teori 

Följande avsnitt behandlar de teoretiska utgångspunkter som utgör referensramar för denna 

studie, vilka är konstruktivism och rationalistisk organisationsteori. Med hjälp av dessa teorier har 

jag försökt förstå och tolka empirin för att söka svar på mina frågeställningar.  

3.1 Konstruktivism 

Kritiker menar att konstruktivismen är en bred och vag term som omfattar allt för många 

samhällsvetenskapliga teorier. Alla har dock gemensamt antagandet att kunskap är konstruktioner 

av verkligheten vilka inte kan existera oberoende av det sociala. Enligt konstruktivismen framställs 

ofta verkligheten som objektiv, men i själva verket är den ett resultat av människors tolkningar 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011, s 21–22), kunskap konstrueras i samspel mellan människor och 

tolkas därefter mot bakgrund av en gemensam förståelse (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017, s 17). 

Vad som skiljer riktningarna inom konstruktivismen åt är vem eller vad som konstruerar den. Collin 

(2003, s 23–24) menar att det finns tre svar på den frågan; 1) verkligheten skapas och upprätthålls 

av vardagsaktörerna, 2) forskare som rekonstruerar den verklighet som de själva studerar, och 3) 

en blandning av objekt och subjekt – både socialt skapade av språk, diskurser men också av 
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institutionella strukturer. Generellt menar dock konstruktivismen att den verklighet som 

människan tenderar att ta för givet i själva verket är. Med andra ord är fenomen sociala 

konstruktioner formade av sin samtid – verkligheten är beroende av människans förståelse av den. 

Skolan är ett exempel på en sådan socialt konstruerad arena som formas och omformas av sin 

samtid. 

3.2 Rationalistisk organisationsteori 

För rationalistisk organisationsteori finns två särskilda kännetecken: 1) organisationers verksamhet 

är en funktion av mål som är uppsatta av en huvudman, och 2) den verksamma gruppen anses vara 

kompetenta att uppnå huvudmannens uppsatta mål. Abrahamsson och Andersen (2005, s 58) 

beskriver det som ”den process som uppstår genom att många människor arbetar tillsammans för 

att lösa bestämda uppgifter gör att bestämda organisationsformer uppstår”. Den centrala tanken 

är individers vilja att uppfylla olika behov inom organisationer – så som ambitioner, förväntningar, 

krav och önskningar, men att det är svårt att göra det enbart genom egna insatser och lösningen 

blir då samarbete och kollektiva handlingar. För det krävs gemensamt uppsatta mål och på så sätt 

bildas en huvudman.  

Rationalistisk organisationsteori bygger alltså på antagandet att organisationer arbetar för att 

uppnå uppsatta mål. För att nå målen behöver organisationen sätta in relevanta insatser och 

kompetenser för att närma sig målen på ett rimligt sätt och för det krävs en stabil struktur. 

Arbetsfördelning och struktur bestäms ofta efter att målen är bestämda (Abrahamsson & 

Andersen, 2005, s 69–70). Skolans elevhälsoteam är ett tydligt exempel på det rationalistiska 

organisationsantagandet. Skolverket har satt upp mål för elevhälsoteams arbete i form av 

paragrafer i skollagen, råd och riktlinjer utifrån vilka en sammansatt grupp relevanta professioner 

organiseras. Dessa arbetar sedan utifrån olika perspektiv (medicinskt, specialpedagogiskt, socialt 

etc.) för att nå skolverkets uppsatta mål. 

4. Metod och avgränsningar 

Detta är en kvalitativ studie med en konstruktivistisk och rationalistisk organisationsteoretisk 

ansats. Kvalitativa studier lämpar sig då forskaren vill beskriva fenomen i deras kontext för att 

presentera en tolkning som ökar förståelsen för fenomenet (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s 13–

14), vilket också är utgångspunkten i den här studien. Nedan följer först och främst en 

metoddiskussion, därefter en metodpresentation av fokusgrupper och dokumentstudier och 

beskrivning av arbetsgången för denna studie. Beskrivningen inkluderar även urval, 

forskningsetiska principer, intervjuguide, genomförande, transkribering och analys. Avsnittet 

behandlar även de avgränsningar jag gjort under studiens gång. 
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4.1 Metoddiskussion 

Så, hur tar man sig an frågeställningar som å ena sidan handlar om teoretiskt innehåll i 

styrdokument och som å andra sidan belyser den praktiska verklighetens organisation av 

styrdokumentens innehåll? För det första tillämpas två metoder; fokusgrupper och 

dokumentstudier. Fokusgrupper lämpar sig framförallt i studier som undersöker hur människor 

tänker om en viss fråga eller deras upplevelser om varför något är på ett visst sätt (Bell & Waters, 

2016; Justesen & Mik-Meyer, 2011 m.fl; Wibeck, 2010). Till skillnad från fokusgrupper som metod 

så är dokument sådan empiri som redan existerar innan undersökningen initieras. Det är således 

empiri som har skapats helt oberoende av den aktuella studien och forskaren – till skillnad från 

intervjuer, fokusgrupper eller deltagande observation.  

Silverman (2001, s.19) definierar dokument som ”data som består av ord och/eller bilder som har 

tillkommit utan forskarens intervention”. Oavsett om det gäller offentliga organisationer eller 

privata aktörer så har kraven på dokumentation ökat med. Hela skolans verksamhet, organisation 

och styrning regleras av lagar, förordningar och olika typer av styrdokument varför det för denna 

studies syfte att studera diskrepansen mellan teori och praktik är helt omöjligt att inte genomföra 

dokumentstudier.   

Vidare vad gäller dokumentstudier ser Justesen och Mik-Meyer (2010) det snarare som en regel 

än ett undantag i dagens samhällsvetenskapliga forskning att en del av arbetets empiri består av 

dokument av något slag. Denna studie är inget undantag. Lindstedt (2019) menar att 

dokumentstudier inte enbart syftar till att undersöka det som finns i materialet utan också det som 

inte finns, alltså det som utelämnats. För min studie är detta en relevant aspekt eftersom de 

styrdokument som granskas sätter ramar för utformandet av elevhälsan och studie- och 

yrkesvägledares roll. Det innebär att det som inte står konkret uttryckt i styrdokumenten lämnas 

öppet för tolkning och blir således intressant för studiens analys.  

Vidare ställde jag mig frågan om individuella intervjuer eller gruppintervjuer är mest lämpade för 

min studie. Wibeck (2010) menar att det är en fråga om djup eller bredd. Vid gruppintervjuer 

inträder gruppdynamiska aspekter som inte förekommer vid individuella intervjuer, men också 

kommer en bredare skala av idéer, attityder, värderingar och åsikter fram vid gruppintervjuer. I 

min studie vill jag få fram en bredd av erfarenheter och tankar kring tillgängligheten till och studie- 

och yrkesvägledares varande i elevhälsoteam, vilket gör fokusgrupper till ett kvalificerat 

förfarande. 

Enligt Morgan (1997) är fokusgrupper en lämplig metod när studien syftar till att undersöka hur 

människor tänker och talar kring ett visst ämne eller fenomen och för att jämföra erfarenheter av 

detsamma. Dessutom är fokusgruppmetoden en fördel när man vill minska intervjuarens styrande 

roll (Justesen & Mik-Meyer, 2011; Wibeck, 2010; Morgan, 1997). För denna studie finner jag därför 
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fokusgrupper som en lämplig metod främst för att jämföra de olika gruppernas upplevelser av 

tillgängligheten till elevhälsa och studie- och yrkesvägledares deltagande i elevhälsan. I och med 

att elevhälsoteamen som medverkat i denna studie känner till och samarbetar med varandra sedan 

innan krävs inte heller samma medvetenhet om intersektionalitet hos mig som forskare, det vill 

säga de sociala kategorier som kan skapa maktordningar i sammansatta grupper (Dahlin-Ivanoff & 

Holmgren, 2017). Givetvis kan hierarkier uppstå även i grupper där deltagarna känner till varandra, 

men i redan existerande grupper kan deltagarna relatera till varandras kommentarer på ett annat 

sätt i och med att de redan har en relation till varandra.  

För det andra används två teoretiska referensramar för denna kvalitativa studie; konstruktivism 

och rationalistisk organisationsteori. Inför en studie är det viktigt att bli medveten om att olika 

typer av metoder ger olika typer av data vilket således påverkar studiens resultat och analys. Den 

kvalitativa metoden syftar till att samla in beskrivande data om en individs upplevelser och 

erfarenheter av ett visst fenomen (Kvale & Brinkmann, 2014; Ryen, 2004). Eftersom ambitionen 

med denna studie är att försöka förstå tankar och attityder kring tillgänglighet till elevhälsa och 

studie- och yrkesvägledarens roll däri finner jag den kvalitativa metoden lämplig.   

Bland andra Justesen och Mik-Meyer (2011) menar att det finns flera goda skäl till att 

dokumentanalys kan utgöra studier av kvalitativ typ. Särskilt relevant är det för 

organisationsstudier eftersom dokumentation inom organisationer idag spelar en avgörande roll 

för dess verksamhet och beslut, inte minst är skolan ett bra exempel på detta. För denna studie 

lämpar sig således kvalitativa studier bäst. Likaså gäller för dokumentstudier att dessa alltid måste 

ses i relation till sin kontext och till forskningsprocessen. Czarniawska (2015, s.15) hävdar att 

konstruktivismen som teoretisk ansats är ”intressant för rationalistisk organisationsteori som ett 

epistemologiskt program: ett sätt att utforska organisering” där huvudfrågan syftar till att förstå 

hur något konstrueras.  

4.1.1 Kvalitetskriterier i kvalitativa studier 

Oavsett vilket teoretiskt perspektiv en kvalitativ studie anslår finns det vissa kvalitetskriterier som 

måste uppfyllas. Studien måste uppnå koherens och konsistens vilket innebär att studiens enskilda 

delar ska hänga samman vad gäller problemformulering, teoretiska resonemang och metodval 

samt att begrepp, metoder och teorier ska användas på ett konsistens sätt genom hela arbetet. 

Det ska också finnas en precision kring begreppen, det vill säga att de är klart definierade. Vidare 

ska läsaren tydligt kunna utläsa hur forskaren har valt att undersöka sin problemställning samt en 

motivering till val av datainsamlingsmetod. Alla de val som forskaren har gjort under projektets 

förlopp och inte minst varför dessa har gjorts ska tydligt framgå i studien, detta krav definieras som 

transparens eller ibland öppenhet (Justesen & Mik-Meyer, 2010). 
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Ytterligare två kvalitetskriterier är validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet), vilka främst 

har utvecklats inom kvalitativ forskning. Generellt syftar det förstnämnda till huruvida studien 

mäter det den avser att mäta medan det sistnämnda handlar om i vilken utsträckning studiens 

metoder definieras så pass väl att andra skulle kunna nå i princip samma resultat. Dessa två 

behöver således inte bygga på eller förutsätta varandra (Justesen & Mik-Meyer, 2010; Yin, 2003). 

Sammanfattningsvis handlar det om att synliggöra och motivera val av exempelvis 

problemformulering, frågeställningar, metod, intervjupersoner och analysmodeller så att läsaren 

kan göra en bedömning av rimligheten i dessa val.  

4.2 Datainsamlings- och analysmetod 

I denna studie har två datainsamlingsmetoder använts; fokusgrupper och dokumentstudier. Nedan 

följer en beskrivning av dessa två metoder, hur jag har gått tillväga i arbetet med dessa samt hur 

jag med hjälp av transkribering och tematisering har tolkat och analyserat empirin. 

4.2.1 Fokusgrupp 

Fokusgrupp som metod går ut på att låta en grupp människor diskutera ett givet ämne med 

varandra under en begränsad tid. Målet med fokusgruppen är att deltagarna, inom ramarna för 

det givna ämnet, ska diskutera fritt med varandra utifrån kunskap och erfarenheter (Justesen & 

Mik-Meyer, 2011; Wibeck, 2010; Litosseliti, 2003). Fokusgrupper kan ses som en form av 

gruppintervju, emellertid är inte alla gruppintervjuer fokusgrupper. Wibeck (2010) menar att det 

kan variera huruvida fokusgrupper kan anses som strukturerade samtal eller ej. Oavsett så är alltid 

fokusgruppen arrangerad av forskaren och kan på så vis anses vara strukturerad. Eftersom syftet 

med metoden är att låta deltagarna diskutera fritt inom ramen för ämnet, utan moderatorns 

inblandning, kan metoden anses vara ostrukturerad. 

Det praktiska arbetet med fokusgrupper följer enkelt förklarat följande struktur: 

- Rekrytera lämpliga grupper 
- Utarbeta intervjuguide 
- Leda gruppsessionerna 
- Spela in diskussionerna 
- Transkribera inspelningarna 
- Analysera materialet 

Vidare menar Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) att nyckeln till att lyckas med fokusgrupper är 

att utforma ett studieprotokoll. Detta ska innehålla en detaljerad beskrivning av bakgrund till 

studien, nyckelfrågor, fokusgruppssammansättning, gruppledarens kompetens och roll samt 

studiens genomförande i praktiken (se bilaga 1).  

4.2.2 Val av fall, urval och forskningsetiska principer 

Att just Norrköping är val av fall i denna studie är främst ett bekvämlighetsurval men också ett 

geografiskt urval (Denscombe, 2018; Trost, 2016). Sökandet efter respondenter kan vara både 
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tidskrävande och kostsamt (Denscombe, 2018) och eftersom denna studie både är tids- och 

resursbegränsad valde jag att söka i min geografiska närhet efter tänkbara deltagande 

elevhälsoteam. Som tidigare nämnt var jag fast beslutsam om att skolorna skulle verka under olika 

huvudmän för att få en större spridning på erfarenhet och diskussioner. Efter flera samtal med 

studiekamrater som är verksamma inom skolan på olika orter i Sverige kom det till min kännedom 

att Norrköpings kommun inte är unik vad gäller att organisationen av elevhälsan ser olika ut på 

olika skolor. Utifrån studiens frågeställningar kunde det därför antas vara likartat i andra 

kommuner av exempelvis liknande storlek och socioekonomisk kontext. Så med tids- och 

resursutmaningarna i åtanke samt ett antagande om att olikvärdigheten mellan skolor är ett 

nationellt fenomen gjordes avgränsningen att Norrköping fungerar som val av fall i denna studie. 

Just elevhälsoteam är en tacksam sammansättning för fokusgrupper såtillvida att de automatiskt 

fyller kriterierna för såväl homogenitet som heterogenitet. Med fokusgrupper vill man uppnå en 

bred representation och samtidigt skapa ett tillåtande samtalsklimat vilket kräver att deltagarna 

dels delar liknande upplevelser, dels att de kan täcka in en mångfald av erfarenheter. Dahlin-

Ivanoff och Holmgren (2017, s.52) menar att: 

”Fokusgruppsdeltagarna ska ha kunskaper, erfarenheter och åsikter som är av intresse för 
forskningen. De ska vara insatta i det ämne som ska diskuteras, men de ska förhoppningsvis 
också ha olika perspektiv på det. De måste uppleva att de har något gemensamt, annars blir 
det svårt att starta en diskussion.”  

Elevhälsoteam är sammansatta tvärprofessionella team som kan bestå av bland andra 

skolsköterska, kurator, specialpedagog, speciallärare, rektor, studie- och yrkesvägledare, logoped 

och skolpsykolog som tillsammans men utifrån olika perspektiv arbetar mot samma mål – att stödja 

elevens utveckling mot utbildningsmålen.  

Vid rekryteringen av denna studies deltagare använde jag mig av så kallade grindvakter, det vill 

säga en person som kan ta ställning till om det är möjligt att genomföra studier i organisationen 

(Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017), i detta fall skolornas respektive rektor. En risk med att använda 

sig av grindvakter kan vara att personen i fråga har en helt annan bild än forskaren av vilka som 

lämpligen bör delta i studien. I det här fallet var det aldrig något problem eftersom 

elevhälsoteamen redan är fasta, befintliga grupper.  

Jag kontaktade rektorerna vid de två deltagande skolorna via e-post och fick snabbt positivt besked 

tillbaka. Att just dessa skolor kontaktades var helt och hållet slumpmässigt där endast olika 

huvudmän fanns med i min beräkning i urvalet. I mejlet informerades skriftligt om fokusgrupper 

som forskningsmetod samt om Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag 

informerade således om studiens syfte, att personerna helt och hållet har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan, att personerna och skolorna ges största möjliga konfidentialitet och att 
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personuppgifterna förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem samt att de 

uppgifter som jag samlar in i samband med studien endast får användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2017). Dessa forskningsetiska principer samt fokusgrupp som forskningsmetod 

informerades ytterligare om muntligt vid fokusgruppstillfällena.  

Somliga forskare menar att sex till tolv personer är optimalt medan andra rekommenderar fyra till 

åtta personer. Ivanoff och Holmgren (2017) hävdar att fokusgrupper inte bör bestå av fler än sex 

personer eftersom det i mindre grupper ges större utrymme för eftertänksamhet hos deltagarna 

samt att det främjar delaktighet och engagemang. I denna studie deltog tre respektive fyra 

personer i vardera fokusgrupp, även om elevhälsoteamen till och från består av fler professioner. 

I Fokusgrupp 1 var skolsköterska, specialpedagog och speciallärare representerade, kurator skulle 

ha deltagit men fick förhinder. I Fokusgrupp 2 deltog skolsköterska, specialpedagog, kurator och 

studie- och yrkesvägledare. Gruppsammansättningarna överläggs vidare i diskussionsavsnittet.  

4.2.3 Intervjuguide 

En lämplig intervjuguide för fokusgrupper formuleras med hjälp av nyckelfrågor som bildar 

huvudrubriker, därtill underfrågor som fungerar som en utveckling av nyckelfrågorna om 

diskussionen skulle stanna av (se bilaga 2). Underfrågorna behöver nödvändigtvis inte användas 

men fungerar som stöd till diskussionen. Nyckelfrågorna formuleras alltid så att de direkt belyser 

studiens syfte och underfrågorna formuleras sedan för att belysa nyckelfrågorna ur olika 

perspektiv. Vad som är viktigt för såväl nyckelfrågorna som underfrågorna är att de ska vara 

välbekanta för deltagarna, utformade för att stimulera till diskussion, tydliga, fokuserade och av 

intresse för målgruppen (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). 

Arbetar man med flera parallella fokusgrupper menar Justesen och Mik-Meyer (2010) att ställning 

bör tas till huruvida en standardiserad intervjuguide ska användas eller om olika frågor och/eller 

teman ska presenteras för de olika grupperna. I denna studie använder jag en standardiserad 

intervjuguide då det underlättar för jämförelse i analysen. Däremot påverkades svaren utifrån den 

standardiserade intervjuguiden av de facto att en studie- och yrkesvägledare deltog i den ena 

fokusgruppen men inte i den andra. Detta diskuteras vidare längre fram i studien.   

4.2.4 Genomförande av fokusgrupperna 

De två fokusgrupperna som genomförts i denna studie ägde rum i respektive skolas lokaler. Vid 

bokningen av tillfällena delgav jag studiens syfte och ämne men inte specifika nyckelfrågor 

eftersom jag ville ha en så spontan diskussion som möjligt. Jag önskade rum med runda bord för 

att inbjuda till öppen samtalsmiljö. Som en del av inledningen vid fokusgruppsessionerna 

presenterades ämnet återigen av mig som samtalsledare, därefter redogjorde jag ånyo för de 

forskningsetiska principerna och deltagarna skriva under ett informerat samtycke. Jag förklarade 
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också syftet med inspelningen av samtalet, redogjorde kortfattat om fokusgrupp som metod, hur 

genomförandet med de tre nyckelfrågorna och underfrågor ämnade att gå till, satte tidsramar för 

sessionen, redogjorde för min roll som passiv samtalsledare samt introducerade den så kallade 

bryta-isen-frågan enligt studieprotokollet. Alla tre nyckelfrågor berördes under båda 

fokusgrupperna och underfrågorna hjälpte diskussionerna framåt när så behövdes. Avslutningsvis 

fick deltagarna möjlighet att tillägga åsikter och tankar kring samtliga nyckelfrågor innan jag 

tackade för deltagandet.  

4.2.5 Transkribering och analys  

Analysen av fokusgrupper kan delas upp i två nivåer; en sammanfattning av teman och kategorier 

samt en fördjupad tolkning av dessa. Jag lyssnade igenom inspelningarna flertalet gånger, 

transkriberade, tematiserade och tolkade resultatet med hjälp av tidigare forskning och teori. Då 

fokusgrupper utgår från diskussion uppstår det nästan alltid avvikelser från ämnet och genererar i 

en stor mängd empiri, även om forskaren är skicklig på att fokusera frågorna. Därför kan det 

inledningsvis i analysen vara svårt att avgöra vad som är relevant och för studien betydelsefulla 

data och följaktligen extra viktigt att ställa analysen i relation till studiens syfte i samtliga analyssteg 

(Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017).  

För denna studie fokuserar inte transkriberingen på det språkvetenskapliga eftersom det inte är 

relevant för dess syfte och frågeställningar. Däremot har jag i transkriberingen justerat 

grammatiska fel och felsägningar i syfte att visa respekt för deltagarna, som en del av 

forskningsetiken (Lindstedt, 2019). Jag har använt mig av ett tvåkolumnsystem där 

transkriberingen står i den vänstra kolumnen och anteckningar i den högra. Jag har använt mig av 

överstrykningspennor i olika färger för att kategorisera olika typer av, återkommande och 

gemensamma citat från deltagarna. I första hand har sådant markerats som är av direkt relevans 

för studiens syfte och frågeställningar samt sådant som kunnat kopplas till tidigare forskning. Även 

om det är av värde att jag som forskare har tidigare kunskap och erfarenhet om ämnet så är det 

viktigt att mina förutbestämda uppfattningar inte styr analysen. Då är den givna analysprocessen 

som nämns ovan avgörande, vilken också säkerställer att någon annan forskare med tillgång till 

materialet skulle kunna komma fram till samma resultat.  

4.2.6 Dokumentstudier 

För dokumentstudier är främst två begrepp centrala; intertextualitet och genre. Det första syftar 

till att texter ofta refererar till andra texter. Det innebär att man i en dokumentstudie aldrig 

betraktar och studerar enskilda handlingar, utan att det bildas ett nätverk av flera dokument. 

Genre syftar till att det i en dokumentstudie går att referera till en tämligen homogen grupp av 

dokument sinsemellan utifrån exempelvis stil eller teman (Justesen & Mik-Meyer, 2010) I denna 

studie granskas dokument i form av skollag, grundskolans styrdokument, skolverkets riktlinjer och 
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vägledning samt huvudmannaplaner för arbetet med elevhälsoteam och studie- och 

yrkesvägledning eftersom dessa dokument sätter ramarna för organisationen kring elevhälsa och 

studie- och yrkesvägledaruppdraget. 

Enligt Justesen och Mik-Meyer (2010, s.105–107) kan dokumentstudier användas med olika fokus, 

exempelvis dess produktionsprocess (hur dokument blir till och olika maktförhållanden i denna 

process), konsumtionsprocess (hur dokumenten används i olika organisationer) eller ren 

textanalys (dess, språk, stil, genre och struktur). För denna studie är dokumentstudier som metod 

intressant med fokus på konsumtionsprocessen, det vill säga hur elevhälsoteam använder och får 

stöd i styrdokument, riktlinjer, lagar och huvudmannaplaner i sitt dagliga arbete.   

Arbetsgången för dokumentstudier liknar transkriberingsprocessen. Flera metodboksförfattare (se 

exempelvis Lindstedt, 2019; Bell & Waters, 2016) rekommenderar att ha sina dokument på ett 

fysiskt papper för att kunna läsa, göra anteckningar och markera för syftet relevanta avsnitt vilket 

även har varit min strategi. De texter som studien avser att analysera har skrivits ut på fysiska 

papper och därefter har för syfte och frågeställningar relevanta avsnitt markerats med 

överstrykningspenna. Det är sedan dessa textavsnitt som har jämförts och analyserats tillsammans 

med svaren från fokusgrupperna. 

5. Resultatanalys 

Resultatet från både dokumentstudierna och fokusgrupperna visar att det finns en vaghet och 

kryphål i styrdokumenten, såväl när det kommer till tillgänglighet till elevhälsan som till studie- och 

yrkesvägledares roll och deltagande i elevhälsoteam. Detta resulterar i att organisationen kring 

elevhälsoteam ser olika ut på olika skolor vilket i slutändan drabbar eleverna och deras 

förutsättningar att nå målen. Skott (2018) talar om en övergripande samhällsorganisering av skolan 

på tre nivåer; nationell statlig nivå (makro), huvudmannanivå (meso) och skolnivå (micro). Med 

hjälp av de här tre nivåerna menar hon att anledningen till att det är svårt att organisera skolan 

optimalt är att det brister i länkningen mellan nivåerna. För att synliggöra skillnaden i uppdrag 

beskriver hon den nationella statliga nivån som ”formuleringsarenan” och de andra två nivåerna 

som ”realiseringsarenan”. Utifrån detta kan resultatet om konstaterandet av kryphål och 

otydligheter förklaras genom att skolverkligheten ser olika ut på formuleringsarenan och 

realiseringsarenan, men att de ändå verkar under samma lagar och regler. Samtidigt som det är 

tre separata nivåer så regleras aktiviteterna på huvudmanna- och skolnivå på nationell statlig nivå 

– på vad man skulle kunna kalla två skilda spelplaner.  

För att föra resonemanget ytterligare ett steg kan en del av problematiken tänkas bero på att det 

någonstans i formuleringsarenan på makronivå, där organisation och omorganisation bestäms, 

glöms bort att organisationerna består av människor. Det finns således ett (komplicerat) samband 
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mellan ett rationellt organisationsteoretiskt perspektiv där skolan som organisation arbetar för att 

uppnå uppsatta mål (Abrahamsson & Andersén, 2005) och konstruktivismens tanke om att den 

objektivt framställda verkligheten i själva verket är ett resultat av människors tolkningar (Justesen 

& Mik-Meyer, 2011) och att kunskap konstrueras i samspel mellan människor för att därefter och 

tolkas mot bakgrund av en gemensam förståelse (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017).  

Skott (2018) menar att intresset för organisation dessutom rör sig neråt i systemet och att det även 

ökar mellan huvudmanna- och skolnivå. Skolan är ett praktexempel på en organisation där det 

pågår mellanmänskliga aktiviteter. Det räcker alltså inte med att samsyn och kollektivt, 

tvärprofessionellt arbete i elevhälsoteam (eller andra delar av skolan för den delen) formuleras på 

papperet – det måste realiseras också. Samtidigt som skollagen och andra föreskrifter ställer höga 

krav på elevhälsans arbete ser alltså verkligheten annorlunda ut.  

5.1 Tillgänglighet till elevhälsan 

En del i dokumentstudien syftar till att granska vad skollagen, Skolverkets och Socialstyrelsens 

”Vägledning för elevhälsan” samt Skolverkets allmänna råd om ”Arbete med studie- och 

yrkesvägledning” säger om tillgänglighet till elevhälsa samt studie- och yrkesvägledarens roll och 

varande i elevhälsoteam. Nedan följer en redogörelse för vad dessa nationella föreskrifter fastslår 

om detta men också en redogörelse för fokusgruppernas syn på tillgänglighet till elevhälsan. De 

båda grupperna benämns som Fokusgrupp 1 och Fokusgrupp 2, där den första är skolan med 

fristående huvudman och den andra är skolan med offentlig huvudman. Fokusgruppsintervjuerna 

har transkriberats och kategoriserats vilket har resulterat i en rad teman för de olika 

nyckelfrågorna. För frågeställningen om tillgänglighet har tre teman identifierats;  

1) Tillgänglig för vem? 2) Tillgång till olika kompetenser samt 3) Fysisk tillgänglighet.  

5.1.1 Vad står i skollagen? 

Vad gäller elevhälsans omfattning och tillgänglighet påvisar skollagen (2010:800, 2 kap 25§) att: 

”För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta 
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst 
vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska 
stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till 
skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med 
sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.” 

Vad gäller lika tillgång till utbildning slår samma skollag fast att (1 kap, 8–9§):  

”Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika 
tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag. 
[…] Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 
fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.” 



 

17 

 

5.1.2 Vad står i ”Vägledning för elevhälsan”? 

I Skolverkets och Socialstyrelsens föreskrift ”Vägledning för elevhälsan” (2016) görs en tydlig 

uppdelning av elevhälsans insatser i medicinska, psykologiska, psykosociala och special-

pedagogiska sådana. Medicinska insatser ska utföras av skolläkare och skolsköterska, psykologiska 

insatser ska utföras av skolpsykolog och psykosociala insatser ska utföras av en skolkurator. De 

specialpedagogiska insatserna ”syftar inte på en särskild yrkeskategori och kan innefatta till 

exempel speciallärare eller en rektor med särskilt ansvar för specialpedagogiska insatser på skolan” 

(s.25). Eftersom specialpedagogiska insatser inte faller under hälso- och sjukvård räcker det att det 

finns tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas specialpedagogiska behov kan 

tillgodoses. I föreskriften understryks att det tidigare inte funnits några anspråk på varken 

skolpsykolog eller skolkurator men att kraven skärptes i och med förändringen till ”en samlad 

elevhälsa” 2011. 

”Vägledning för elevhälsan” poängterar att det är huvudman som åligger allt ansvar för elevhälsan 

och att det är huvudman som beslutar om elevhälsans mål, inriktning, omfattning och kvalitet och 

som också ansvarar för uppföljning och utvärdering av elevhälsoverksamheten. Föreskriften 

understryker att en tillgång till olika kompetenser i elevhälsan är av betydelse för det systematiska 

kvalitetsarbetet såväl på skolenhets- som på huvudmannanivå. Enligt skollagen syftar tillgång, som 

tidigare nämnt till att ovan nämnda personalkategorier finns till förfogande. ”Vägledning för 

elevhälsan” konstaterar att lagen däremot inte ger någon närmare beskrivning av vad tillgång till 

dessa olika personalkategorierna innebär. Föreskriften hänvisar till utgångspunkten att 

tillgänglighet innebär att det finns den personal och övriga resurser ”som krävs för att elevhälsan 

ska kunna utföra sina samlade arbetsuppgifter utifrån vad som anges i skollagen och i andra lagar 

och författningar på området” (s.44).  

Den instans som granskar skolornas elevhälsa, så som all övrig skolverksamhet, är 

Skolinspektionen. Eftersom skollagen endast slår fast att det ska finnas tillgång till ovan uppradade 

kompetenser innebär det med andra ord att om Skolinspektionen kan bedöma att om 

huvudmannen tagit ansvar för att dessa personalkategorier finns till förfogande så finns det tillgång 

till elevhälsa för varje elev. Den bedömningen kan Skolinspektionen göra antingen genom att 

konstatera att de olika kompetenserna finns att tillgå eller att verksamheterna själva uppfattar att 

det finns tillgång till dessa – såväl formellt som reellt. Om Skolinspektionen anser att det inte finns 

tillgång till en samlad elevhälsa som för att stödja elevernas utveckling mot målen arbetar 

förebyggande och hälsofrämjande bedömer de detta som en brist i verksamheten som snarast ska 

åtgärdas. 
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5.1.3 Vad står i de allmänna råden om ”Arbete med studie- och yrkesvägledning”? 

I Skolverkets allmänna råd om vägledning nämns elevhälsan två gånger – dessa två är identiska 

utdrag ur skolförordningen (2kap 6§) om rektors ansvar för gymnasieskolan och gymnasie-

särskolan: 

”Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal i skolan har 
rektorn ansvar för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att […] 
undervisningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen utformas så att elever som 
behöver särskilt stöd eller andra stödåtgärder får detta”. (S.46 & 49 i allmänna råden om 
”Arbete med studie- och yrkesvägledning”, 2013). 

Studie- och yrkesvägledning nämns förvisso i samma mening som elevhälsan, men egentligen utan 

någon koppling för kontexten. 

5.1.4 Tillgänglig för vem? 

I Fokusgrupp 1 diskuterades skillnaden mellan att som elevhälsoteam vara tillgänglig för elever 

respektive övrig personal och man menade att behovet av en tillgänglig elevhälsa mellan dessa två 

målgrupper skiljer sig åt. För elevgruppen handlar det ofta om att de olika professionerna ska 

finnas direkt tillgänglig på individnivå medan lärare och annan skolpersonal snarare söker 

konsultation och stöd, ofta på gruppnivå. Även Fokusgrupp 2 uttryckte denna skillnad och hävdade 

att tillgängligheten till elevhälsan skulle öka om arbetet ännu mer utgick från grupp- och 

organisationsnivå. På så vis skulle fler antal elever kunna omfattas av en tillgänglig elevhälsa. Båda 

grupperna berörde att elevhälsans tillgänglighet för lärare och övrig skolpersonal i första hand 

fungerar konsultativt och ofta främjande medan tillgängligheten för eleverna hamnar på en 

åtgärdande individnivå. På samma sätt menade båda fokusgrupperna, men särskilt Fokusgrupp 2 

att tillgänglighet framförallt handlar om att kunna arbeta förebyggande och främjande och på så 

sätt nå fler elever med elevhälsans insatser. Nedan följer två exempel då detta kom till uttryck dels 

genom specialpedagogen i Fokusgrupp 2, dels genom skolsköterskan i Fokusgrupp 1: 

Specialpedagog  - ”För det handlar ju om att förebygga liksom, och att vi jobbar med 
grupper och stöttar pedagogerna så att vi kan möta upp på gruppnivå 
så att det slipper drabba den enskilda individen. […] Min vision är ju 
att vi som elevhälsoteam ska kunna finnas med redan i lärarnas 
planeringsstadium.” 

Skolsköterska  - ”Om man som skolsköterska har ganska många procent i sin tjänst 
är ju tanken att man ju ska lägga mer effektiv tid på det förebyggande 
arbetet och inte starta en vårdcentral bara därför, för det är ju inte 
det som ingår i uppdraget överhuvudtaget!” 

Hallberg (2014) ger exempel på hur skolor kan arbeta med hälsofrämjande arbete som är i samklang 

med de diskussioner som uppstod i fokusgrupperna. Bland annat framhåller han vikten av att 

elevhälsan deltar aktivt i skolans värdegrundsarbete för att inte uppfattas som en 

parallellorganisation, men också som en fortbildningsresurs när det kommer till att utbilda 

lärarpersonalen i frågor om exempelvis bemötande, hjärt- och lungräddning, mobbning och 
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kränkningar. Vidare beskriver Hallberg elevhälsan som ”motor och drivkraft” i det hälsofrämjande 

arbetet med skolans värdegrund (s.78). Lundin (2014) poängterar å andra sidan, genom att referera 

till Barnkonventionen, att elever har rätt att söka stöd hos elevhälsan på eget initiativ – både för 

kroppslig och själslig ohälsa. Hylander (2018) menar dock att det bör finnas bådadelarna. Det 

vanligaste är att elevhälsomötena går ut på att informera om enskilda elevärenden och utifrån 

dessa fördela arbetsuppgifter (se även Skott, 2018), men att det också behöver finnas rutiner för 

förebyggande och främjande insatser så som problemlösning, kollegialt stöd och elevhälsans 

utvecklingsarbete. 

5.1.5 Tillgång till olika kompetenser 

För att återgå till sambandet mellan rationellt organisationsteoretiskt perspektiv och 

konstruktivistisk teori kan vi använda oss av Hylanders (2018) forskning där hon talar om 

elevhälsoteam som interprofessionella team. Elevhälsoteam arbetar å ena sidan utifrån ett 

gemensamt uppdrag som initierats av statlig myndighet (rationell organisationsteori), å andra 

sidan som ett team där de olika professionernas roller och kompetenser samverkar och bidrar till 

ökad kunskap (konstruktivism). På samma sätt går det att tolka fokusgruppernas diskussioner där 

de för det första talar om det gemensamma uppdraget och målet, för det andra hur deras olika 

specialkompetenser och det intraprofessionella arbetet är en förutsättning för att de ska lyckas 

med detta.  

Gemensamt för båda fokusgrupperna var perspektivet att tillgänglighet handlar om vilka olika 

professioner som finns att tillgå och att samverkan mellan professioner skapar en tillgänglighet, i 

enlighet med det som uttrycks i föreskrifterna. Vid flera tillfällen uttrycktes i Fokusgrupp 1 att det 

är ”guld värt” att exempelvis ha med skolpsykolog på elevhälsoteamsmöten för konsultation och 

fortbildning. I Fokusgrupp 2 pratade bland andra studie- och yrkesvägledaren och kuratorn om 

samverkan som en förutsättning för tillgänglighet: 

Studie och yrkesvägledare -”Det är en förutsättning att alla professioner är representerade och 
att vi jobbar som ett team så att vi kan belysa problem och 
elevärenden och organisatoriska ärenden ur olika perspektiv. För det 
kan man märka att det är olika ingångar vi har som är jätteviktiga på 
olika sätt för att det ska bli tillgängligt och en bra helhet.”  

Kurator -”I skolans värld ställs ju vi hela tiden inför problemlösning och då 
kopplas våra professioner i varandra på något vis. Att inte se det som 
problem utan att vända det till tillgångar, man ska bara förstå vad man 
ska använda det till. Så att det känns som att vi krokar i varandra i det 
arbetet.” 

Enligt Lundin (2014) möjliggörs tillgänglighet då elevhälsan representeras av fler professioner. Först 

då görs möjligt ett förbättrat synsätt och ett fokus på skolan som system istället för enbart 

individens tillkortakommanden. Hallberg (2014) styrker detta och menar att det ställs höga krav på 

elevhälsan att exempelvis kartlägga en elevs behov, styrkor och svagheter och att en förutsättning 



 

20 

 

för en bra sådan utredning är att den utgår från flera olika perspektiv. Även Hylander (2018, s.49) 

menar att de olika kompetenserna är viktiga var för sig, men att de måste ”översättas och anpassas 

till lärandesituationer”. För att lättare förstå vänder också Hylander på perspektivet och resonerar 

kring där tillgänglighet inte fungerar och menar då att en otillgänglig elevhälsa är när de olika 

professionerna arbetar parallellt och inte interprofessionellt. Likaså menar Skott (2018) att när 

skolan ska efterleva de intentioner om elevhälsan som lagen beslutar om, och när omorganisation 

ofta ses som en lösning, så måste de kompetensbärande relationerna stärkas. Detta, menar Skott, 

går inte att göra genom individuellt kvalitativt arbete utan kräver kollektiv samsyn och 

samhandlande.  

5.1.6 Fysisk tillgänglighet 

Båda fokusgrupperna kom snabbt in på den rumsliga aspekten av tillgänglighet, att den fysiska 

miljön där professionerna i elevhälsan har sina mottagningsrum är tillgängliga för eleverna. En 

intressant aspekt som båda fokusgrupperna lyfte men med motsatt uppfattning handlade just om 

detta: 

Specialpedagog -”Jag har erfarenhet av att elevhälsan, ja men de sitter bredvid 
varandra någonstans längst ner i korridoren…men här kan jag tycka 
att vi är hyfsat utspridda, liksom, så jag tror att elever och personal 
tycker att vi är tillgängliga. Hänger man där framme (pekar) ja, då är 
vårt rum… kommer man ner här i korridoren så finns ni 
(skolsköterska och kurator), rektor sitter i den änden (pekar åt 
motsatt håll). Vi syns rätt bra ute bland våra elever!” (Fokusgrupp 1) 

Kurator -”Jag tänker att det handlar om att vi alltid är här allihop och vi 
finns i våra rum bredvid varandra, nära och har ofta öppna dörrar 
också liksom… […] Vi finns här tillgängliga så att man kan söka upp 
oss även utanför bokade möten och tider.” (Fokusgrupp 2) 

Båda grupperna talade även om tillgänglighet som ett resultat av hög tjänstgöringsgrad och att 

professionerna finns på plats i huset. Ingen av professionerna som deltog i fokusgrupperna hade 

en tjänstgöringsgrad lägre än 80% vilket alla var överens om som något positivt och främjande för 

tillgängligheten till elevhälsan. Hallberg (2014, s.79) styrker detta genom resonemanget att ”på 

plats bland eleverna kan elevhälsans personal verka för att skapa och upprätthålla goda och 

hållbara relationer – de blir personer att räkna med!”. Han menar att för att kunna verka 

förebyggande och främjande, vilket är elevhälsans primära uppdrag, behöver personalen finnas så 

nära verksamheten som möjligt. För detta krävs en stärkt lokal organisation som ligger på rektors 

prioriteringsbord. Vidare hävdar Hallberg att de hälsofrämjande vardagliga aktiviteter, med 

elevhälsan vid rodret, är det som ”ger grogrund för ett gott klimat på skolan och legitimerar 

medarbetarnas arbete för elevernas utveckling mot målen” (s.76). Han sammanfattar det som ”att 

synas och finnas i elevernas vardag” och att först när lärarna upplever att elevhälsan fungerar som 

en resurs som underlättar i det dagliga arbetet han skolan en fungerande elevhälsoorganisation, 

vilket samstämmer med de diskussioner som fördes i de båda fokusgrupperna.  
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En intressant aspekt som kom till uttryck i Fokusgrupp 1 var att ”man vill ha det man kan få”. Innan 

den nuvarande skolsköterskan påbörjade sin anställning var skolan utan skolsköterska under en 

period och vid fokusgruppstillfället uttryckte specialpedagogen att ”eleverna vande sig vid det”. 

Efterfrågan ändrades sedan när tillgången till skolsköterska återigen fanns: 

Specialpedagog -”I början ville eleverna ha dig mycket, sen vänjer de sig – nu när du 
finns då helt plötsligt vill de komma och mäta sig hela tiden och så… 
jag tror att det lite är så att de vill ha det de kan få.” 

Skolsköterska -”Det som finns ja, men det blir ju lite så. Det är ju bara som 
vilorummet av erfarenhet liksom, på min tidigare skola fanns det ju 
inget vilorum. Det fanns inget behov, det fanns ingen som behövde 
vila i den bemärkelsen på den skolan liksom. Men här behöver man ju 
vila titt som tätt hela tiden men det är ju för att det finns ett vilorum. 
Så det är ju som du säger – det som finns vill man ha och då vill man 
ha tillgång till det, lite så…”    

5.2 Studie- och yrkesvägledare i elevhälsoteam? 

Resultatet från fokusgrupperna vad gäller frågeställningen om studie- och yrkesvägledarens 

deltagande och roll i elevhälsoteam har kategoriserats i två teman; 1) Rektors prioritering, 2) 

Studie- och yrkesvägledares specialkunskap. Sammanfattningsvis uttryckte båda fokusgrupperna 

ett missnöje kring lagars och föreskrifters riktlinjer kring studie- och yrkesvägledares deltagande 

och roll i elevhälsoteam. Återigen poängterades de många kryphål och tolkningsbara uttryck i 

regelverken som problematiskt. Nedan följer en redovisning av resultatet ifrån dokumentstudierna 

av skollagen, ”Vägledning för elevhälsan” samt Skolverkets allmänna råd om ”Arbete med studie- 

och yrkesvägledning” men också redogörelse av resultatet ifrån fokus-grupperna utifrån ovan 

nämnda teman.  

5.2.1 Vad står i skollagen? 

Skollagen (2010:800, 2 kap, 29§) fastslår att:  

”Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med 
sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och 
yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång 
till vägledning.”  

5.2.2 Vad står i ”Vägledning för elevhälsan”? 

Vad gäller studie- och yrkesvägledarens profession nämns den endast i en enda kontext i 

Skolverkets och Socialstyrelsens föreskrift om arbetet med elevhälsan. I frågan om arbetsplats-

förlagd utbildning på gymnasiet ges studie- och yrkesvägledares kompetens plats när det kommer 

till kunskap om risker för att exempelvis utsättas för kemikalier i olika yrken. Där anses det då 

”viktigt för skolans studie- och yrkesvägledare att i aktuella fall samarbeta med elevhälsans 

medicinska insats. En annan viktig grupp i detta sammanhang är elever med svåra allergier, astma 
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och eksem” (s.74). I övrigt nämns inte studie- och yrkesvägledarens kompetens i ”Vägledning för 

elevhälsan”. 

5.2.3 Vad står i ”Skolverkets allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning”? 

Inte heller i Skolverkets ”allmänna råd om Arbete med studie- och yrkesvägledning” (2013) finns 

någon hänvisning eller för den delen antydan om att studie- och yrkesvägledare ska, kan eller bör 

delta med sin profession i elevhälsoteam. Däremot fastslås att ”kvaliteten på studie- och 

yrkesvägledningen är beroende av hur huvudmannen och rektorn prioriterar och organiserar 

verksamheten” (s.16) och att resurserna bör prioriteras och fördelas utifrån elevernas behov av 

vägledning. För att kunna avgöra det behövs det göras en kartläggning av behoven genom analys, 

måluppsättning och planering, vilken huvudman står som ansvarig för. På samma sätt står rektor 

på varje enskild skolenhet som ansvarig för att det systematiska kvalitetsarbetet, med 

organisationen kring studie- och yrkesvägledning därtill med utgångspunkt i att eleverna ska få sina 

behov av vägledning tillgodosedda.  

Vidare slår de allmänna råden fast att behovet av vägledning varierar från elev till elev men också 

mellan olika skolformer och skolenheter och det är huvudmannens uppgift att anpassa resurserna 

utifrån dessa behov. Det finns således inga konkreta riktlinjer för hur behoven bedöms eller hur 

resurser bör fördelas, den prioriteringsmakten hamnar helt och hållet hos huvudman och/eller 

rektor. Däremot föreslås att studie- och yrkesvägledaren kan ha en kompetensutvecklande roll för 

övrig personal vad gäller viktiga förändringar som rör arbetsliv och utbildningsvägar eller metoder 

för hur eleverna kan göra proaktiva val. Här finner jag det nödvändigt att poängtera att vägledaren 

uttryckligen kan utgöra en sådan roll – inte bör eller ska.  

5.2.4 Rektors prioritering  

Hallberg (2014) hävdar att en prioriterad elevhälsa med så många olika professioner som möjligt 

representerade kan göra elevhälsoteamet till rektorns viktigaste redskap för pedagogiskt 

ledarskap. Återkommande argument i båda fokusgrupperna var rektorns ansvar för elevhälsan och 

främst i den bemärkelse att rektor bestämmer hur resurser ska prioriteras. Det kom exempelvis till 

uttryck enligt följande i Fokusgrupp 1: 

Specialpedagog  – ”Eller såhär, jaha men har den skolan en SYV varför har inte vi det 
då? Jaha, har dom en sån… hoppsan… På tal om likvärdigt! Det kan 
inte jag säga att jag vet, vad ska vi ha? Hur kan de ha prioriterat 
annorlunda än vi?” 

Skolsköterska  – ”Jag tänker att det är väl en rektorsfråga!?” 

Specialpedagog  – ”Ja! Och det kan jag säga att jag inte har koll på vad styrdokumenten 
säger. Jag är glad för det vi har. Men jag vet inte… då kanske vi kan 
kräva andra professioner som SYV eller logoped…?” 
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I Fokusgrupp 2 återkom deltagarna till argumentet om rektors prioritering flertalet gånger. Nedan 

följer ett dialogexempel: 

SYV – ”Inom kommunen tror jag att dom flesta av mina kollegor sitter med 
i EHT, på friskolor har jag inte riktigt koll men på dom kommunala 
grundskolorna sitter nog dom flesta med i EHT och då antar jag att 
huvudman tycker det är bra. Men det är ju rektorerna som styr det 
där helt och hållet. I den kommunala huvudmanna-planen för SYV står 
det ingenting om EHT för SYV utan det är bara själva 
vägledningsarbetet i den. […] Det är ju rektorn som styr på en skola 
och bestämmer vilka grupper som ska finnas, vilka som ska vara med 
i grupperna och vilken tid får ni till det här och det här…” 

Kurator – ”Ja, och det kan ju påverka EHT-arbetet på de olika skolorna 
beroende på vilka som sitter med i EHT. Och att det är viktigt att man 
då är tydlig i sin roll och vara stark i… att kunna vara… ursprunget är 
ju lagen och då tror jag att finns det en osäkerhet, till exempel det här 
att SYV är inte självklar i EHT, då kan det ju vara grundat i en osäkerhet 
för att lagen säger inte att det är ett krav och så landar man i att man 
inte måste och då bjuder man inte in eller så, för att lagen är det enda 
vi kan förlita oss på. Och det här påverkar ju så klart EHT-arbetet!” 

Även Lundin (2014) poängterar att det är rektors ansvar att sätta ramarna kring elevhälsans 

verksamhet. För att rektor ska kunna se till att eleverna har möjlighet att nå målen och att behov 

av särskilt stöd utreds krävs att han eller hon kan en tydlig bild av vilka kompetenser, resurser och 

tillgänglighet som krävs i elevhälsan. Däremot poängterar också Lundin att elevhälsans insatser 

måste utgå från kunskaper om elevernas behov, förutsättningar och kompetenser och att det 

därför tvingas ske lokala arbeten som kan se helt olika ut på enskilda skolor emellan.  

Det primärt anmärkningsvärda är det som står i Lgr11 (Läroplanen för grundskolan, 2011) om 

rektors uppdrag. Som pedagogisk ledare och chef över en skola med dess personal ansvarar rektor 

övergripande för att verksamheten som helhet arbetar mot de nationella målen. Till det 

övergripande ansvaret hör elevhälsoarbetet, såväl det som drivs av all skolans personal som 

specifikt elevhälsans professioner. Det operativa arbetet kan rektor delegera men huvudansvaret 

kan aldrig fråntas rektor. Hallberg (2014) menar att det ställs högre krav på rektor i och med 2011 

års skollag. Huruvida en skola bedöms som lyckosam eller ej beror på i vilken utsträckning 

eleverna når målen. Till sin hjälp har rektor elevhälsan – en slags verktygslåda med olika 

kompetenser. Törnsén (2018) menar att det är en omöjlighet för rektor att ha kunskap om alla 

delar i det mångfacetterade och komplexa uppdrag som rektorskapet innebär. Därför är det en 

styrka att som rektor ha tillgång till många olika specialkompetenser. Det här resonemanget tog 

sig även uttryck i Fokusgrupp 2: 

Skolsköterska - ”Grejen är ju att vi måste vara trygga i vad våra roller är och vad våra 
arbetsuppgifter är och vi måste ju också veta vad vi ska göra för sen 
byts det chefer och kommer nya chefer och då måste ju vårt arbete 
rulla på ändå. Det måste jag säga att EHT stöttar ju också rektorerna! 
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De frågar ju också oss kring våra professioner, hur gör vi i det här och 
så vidare…”  

I Fokusgrupp 1 var specialläraren inne på samma spår vad gäller lagens makt och att otydligheterna 

gör resursprioriteringen tolkningsbar: 

Speciallärare - ”Ja, det finns kryphål! Det finns utrymme för att vi behöver inte. Det 
är ett bristyrke - utbildade SYV växer inte på träd, inte speciallärare 
heller. Och då finns det möjlighet att inte… vad kan man liksom… vad 
behöver vi och vad behöver vi inte? Det blir ju inte likvärdigt mellan 
skolorna när det finns utrymme för tolkning!” 

Detta är också något som Skott (2018) problematiserar i sin modell om de olika 

beslutsfattarnivåerna. Hon beskriver det som en stor utmaning för rektorer att på mikronivå 

realisera de statliga regleringarna samtidigt som alla skolverkligheter med dess förutsättningar ser 

olika ut. Om styrdokumenten dessutom är delvis tolkningsbara blir resultatet ojämlika 

prioriteringar av, exempelvis, elevhälsans organisation och arbete.  

5.2.5 Studie- och yrkesvägledares specialkunskap 

Det är uppenbart att de olika gruppkonstellationerna i de två fokusgrupperna påverkade 

kunskapen om och inställningen till studie- och yrkesvägledarens roll och uppdrag. I Fokusgrupp 1, 

där studie- och yrkesvägledaren inte är en del, var det ett kärvare resonemang kring behovet av 

SYV:s specialkunskap främst för att man saknade erfarenhet av sådan profession i elevhälsan. 

Upplevelsen av vägledarens uppdrag kan tolkas vara främst informativt:  

Specialpedagog  ”SYV:en vi har nu är här en gång varannan vecka och i höstas kunde 
vem som helst boka men nu under våren har det varit mest niorna. 
Och nu uppfattar jag att hon har rätt mycket, inte så att hon sitter och 
inte gör något. Det är föräldrar och elever och det är möten med just 
niorna.” 

Skolsköterska  ”Jag måste säga, på min andra arbetsplats, där var det ju en SYV med 
bara någon gång ibland, alltså typ bara inför val, till exempel 
gymnasievalet. Inte någon som kom varannan vecka eller så, så jag 
måste säga att jag tycker att det låter jättemycket med varannan 
vecka! Jag kan känna att jag som person, jag skulle ju själv kunna ta 
reda på informationen hur jag skulle kunna vägleda en elev i samband 
med till exempel hälsosamtal, information om till exempel ett arbete 
eller `kan jag göra det här med min syn?´och så.” 

Upplevelsen av att studie- och yrkesvägledaren enbart är någon som informerar om prao, APU och 

framtida yrken är inte främmande. Även i Milerad och Lindgrens (2014) antologi ger Milerad och 

Wändahl (2014) förslag på att eleven skulle kunna diskutera gymnasieval och framtida yrkesval 

med skolsköterskan i samband med hälsosamtalen. Dock hade specialläraren i Fokusgrupp 1 

tidigare erfarenheter av att studie- och yrkesvägledare suttit med i elevhälsoteam varpå hon 

resonerade annorlunda: 

Speciallärare  ”Jag kan ju bara säga att jag har ju tidigare tillhört EHT på andra skolor 
där SYV fanns med i EHT och här är man ju inte det och jag kan bara 
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säga… för det är ju en öppen fråga, vad vi tycker? Och jag ser bara 
fördelar med det, det blev en annan kommunikation – mycket mer 
främjande! Ett paraplytänk på ett annat vis.” 

I Fokusgrupp 2, där studie- och yrkesvägledaren har deltagit i elevhälsoteamet så länge deltagarna 

kunde minnas, var åsikterna enbart positiva. Huruvida studie- och yrkesvägledarens deltagande i 

fokusgruppen påverkade resultatet eller ej förs resonemang om i kommande diskussionsdel. Den 

spontana reaktionen efter att jag som samtalsledare presenterat nyckelfrågan om studie- och 

yrkesvägledares delaktighet i elevhälsoteam var följande: 

Specialpedagog  -”Jag har aldrig reflekterat över att det inte skulle vara så?!” 

Inte särskilt överraskande upplevde studie- och yrkesvägledaren själv sin delaktighet i elev-

hälsoteam som något positivt: 

Studie- och yrkesvägledare -”Jag tycker ju själv att det är, det här med målbild och hopp om 
framtiden, är superviktigt och att man i min profession sitter med 
mycket kunskap om olika varianter och olika vägar man kan ta för att 
lösa upp knutar och visa på att det gör ingenting att du inte kan ta det 
raka spåret, och du behöver inte det där eller strunta i franskan – du 
kommer vidare ändå! Alltså, sådana saker. Jag tycker att vägledarna 
ska vara med i EHT!” 

Vidare talade man i Fokusgrupp 2 främst om studie- och yrkesvägledaren som en motiverande och 

främjande resurs: 

Skolsköterska -”Liksom, de här eleverna som kanske behöver lite extra motivation 
och inte tro att det är kört utan att man kan få tillexempel 
motiverande samtal hos dig. Det tror jag är bra och då behöver man 
ju ha lite specialkunskap.” 

Specialpedagog -”Jag kan känna att ibland när man sitter med lärare och försöker lösa 
saker ur ett specialpedagogiskt perspektiv så ibland så ser man såhär 
nämen herregud, skolan är ju inte begriplig, eleven har ju förstått vad 
den ska ha det här till. Och då är det ju superbra att kunna säga åt 
dom att ta kontakt med SYV, och få ett motiverande samtal. Det finns 
någonting efter här och nu, att jobba med nästa steg så att säga. Hur 
mycket vi än jobbar med specialpedagogiska insatser så får vi inte 
med oss eleven och att den får ett ”aha” så spelar inte det någon roll 
va… och då ser ju jag verkligen vinning i att det finns en SYV.” 

Kurator -”Jag håller med! SYV är till för att kunna lyfta blicken för eleven. Den 
slås ner av att, amen det handlar ju mycket om identitet och så, har 
man en svårighet säger vi – jag har ett problem med det här eller jag 
har en svårighet, man har inte hittat sitt varande i skolan, vad är 
syftet, vad ska jag ha det till och så vidare. Då kan SYV hjälpa till med 
att få eleven att förstå hur man kan använda alla sina sidor, att det är 
inget dåligt eller negativt och det behöver inte vara ett problem. Att 
inte se det som problem utan att du kan ha det här som tillgångar, du 
ska bara förstå vad du ska använda det till.” 

Milerad och Lindgren (2014) framhäver samtalets betydelse för elevers möjligheter att nå målen 

och man nämner motiverande samtal, lösningsfokuserade samtal och att utveckla empowerment 

hos eleverna som effektiva metoder i elevernas utveckling. Förvisso nämner inte författarna detta 
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som nödvändigtvis studie- och yrkesvägledarens uppgift, men att sådan samtalsmetodik är ett 

verksamt verktyg för elevhälsan. Efter hand och en stunds diskussion landade även Fokusgrupp 1 i 

att studie- och yrkesvägledaren skulle kunna vara lämplig profession att bidra med ett främjande 

och motiverande perspektiv: 

Speciallärare -”Det jag tycker är främjande är för just de här eleverna som inte har 
något framtidsmål, som inte har motivationen. Att man ser att de i 
alla fall påverkas av en SYV:s närvaro, att motivationen… 
motivationssamtal på ett annat vis. Att man får hjälp att se bortom 
saker och ting.” 

Specialpedagog -”Och hon vi hade förut som vi hade lite mer då, hon hade ju också 
hand om praon i åttan, nu har det legat på en annan liksom. Men då 
hade SYV det också. Och likaså gjorde hon studiebesök med några 
elever i sjuan där motivationen var… (pekar tumme ner) Då tog hon 
med sig dem och… liksom för att visa världen utanför.” 

Samtidigt återkom dialogen om vägledarens uppdrag som i första hand informerande: 

Skolsköterska -”Man skulle kunna samarbeta lite kring den medicinska delen 
tillsammans med SYV, vad gäller allergier eller fobier eller vad som 
helst som man kanske inte tänker på finns inom det yrket, utan man 
kanske bara ser något jättecoolt och häftigt och så kanske man inte 
ser hela bilden och så finns det ingen som kan tala om att det finns 
saker som sätter käppar i hjulet.” 

Hallberg (2014) menar att för att effektivisera elevhälsans arbete måste skolan börja med att sänka 

tröskeln för vilka elevärenden som blir elevhälsoteamsärenden. En förutsättning för detta är att 

kunna angripa utmaningarna och problematiken från olika perspektiv och att studie- och 

yrkesvägledare då med fördel – även om denne formellt inte tillhör elevhälsan, deltar. 

6. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras för det första huruvida de olika gruppsammansättningarna och det 

faktum att studie- och yrkesvägledare enbart deltog i den ena gruppen påverkade resultatet. För 

det andra diskuteras resultatet utifrån teori. Avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning 

men framförallt lyfts explicit studiens huvudslutsats. 

6.1 Gruppsammansättningarna 

Inom konstruktivistiska studier ser många forskare (se ex. Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017, s.53; 

Justesen & Mik-Meyer, 2010, s.71) det som en fördel om deltagarna känner varandra sedan innan 

eftersom grupprocessen då har en annan utgångspunkt och att risken då är mindre att de inte 

vågar svara eller att de svarar tillrättalagt eller oärligt. I min studie känner deltagarna i respektive 

grupp till varandra inbördes men inte mellan grupperna. Mycket talar för att det är en bra strategi 

att använda inbördes homogena grupper, men att betona skillnader grupperna emellan. 

Elevhälsoteamen i denna studie är homogena i egenskap av tvärprofessionellt sammansatta 

grupper med gemensamt uppdrag och heterogena i och med att varje profession bidrar utifrån sitt 
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perspektiv i sakfrågor exempelvis medicinskt, psykologiskt och socialt perspektiv. I Fokusgrupp 1 

deltog som tidigare nämnt specialpedagog, speciallärare och skolsköterska och i Fokusgrupp 2 

deltog specialpedagog, kurator, studie- och yrkesvägledare och skolsköterska. Kurator skulle ha 

deltagit i Fokusgrupp 1 men fick i sista stund förhinder.  

En reflektion värd att göras är att det i Fokusgrupp 1 deltog två professioner med det 

specialpedagogiska perspektivet och en med det medicinska medan det i Fokusgrupp 2 deltog 

representanter med både specialpedagogiskt-, medicinskt-, psykosocialt- och vägledarperspektiv. 

Det senare representerade således en större bredd av elevhälsan, vilket kan ha påverkat resultatet. 

Ytterligare reflektion är att organisationen av elevhälsan i Fokusgrupp 2 i högre grad var styrd på 

huvudmannanivå. Även om resultatet visar rektors makt över organisationen av elevhälsan så 

fanns ändå en reglering i form av strategier och handlingsplan från den offentliga huvudmannen 

för rektor och elevhälsoteam att förhålla sig till. Motsvarande fanns inte för skolan med fristående 

huvudman och organisationen kring elevhälsan upplevdes som mer styrd inifrån av 

elevhälsoteamet själva.  

6.1.1 Studie- och yrkesvägledare i ena gruppen  

En anmärkningsvärd aspekt är att det deltog en studie- och yrkesvägledare i Fokusgrupp 2 men 

inte i Fokusgrupp 1. Fokusgrupp 2 hade dessutom decennier av erfarenhet av studie- och 

yrkesvägledare som en självklar del av elevhälsan medan Fokusgrupp 1 som grupp inte hade den 

erfarenheten. Däremot hade man olika personliga erfarenheter av detta från tidigare 

arbetsplatser, varav dessa enbart ansågs vara positiva och främjande. Empirin i Hylanders (2018) 

forskning utgår bland annat från loggböcker från elevhälsoteam på 15 olika skolor, varav det i flera 

av dessa ingick studie- och yrkesvägledare. Av den sammanfattande forskningsinformationen 

framgår att studie- och yrkesvägledare främst bidrar med ett framtidstänk och kunskap om vikten 

av att kunna göra proaktiva val, vilket samstämmer med vad som framkom i mina fokusgrupper. 

Precis som Hallberg (2014) menar så möjliggör nuvarande skollagens samlade elevhälsa en 

sambedömning utifrån olika perspektiv, däribland studievägledning. Sambedömningen gör att 

rektor får ett bredare underlag och därmed också bättre förutsättningar att fatta rätt beslut om 

stöd till eleven.  

En slutsats som jag drar av empirin är att resultatet dels påverkades av studie- och 

yrkesvägledarens blotta närvaro i den ena fokusgruppen men inte den andra, dels av dennes 

gedigna erfarenhet och kunskap av att vara en given del av elevhälsoteam. I Fokusgrupp 1, där 

vägledarens profession inte fanns representerad, lyste såväl en ovetskap som vissa fördomar 

igenom vad gäller studie- och yrkesvägledarens kompetens och uppdrag. Framförallt belystes 

vägledning i snäv bemärkelse (Skolverket, 2013) där vägledning inför gymnasieval och delgivning 

av diverse information sågs som primärt för yrkesrollen. Den vida vägledningen, det vill säga ”all 
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den verksamhet som bidrar till att ge elever kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta 

beslut om framtida studie- och yrkesval” (s.11) så som undervisning, studiebesök och att arbeta 

med individens styrkor och makt över sina egna val var ingenting som diskuterades. Min analys är 

också att Fokusgrupp 1 till viss del påverkades av vetskapen om min yrkesprofession såtillvida att 

jag besatt kunskap som de inte hade så stor insikt i. Därmed kan deras svar ha färgats av en trots 

allt positiv klang även om erfarenheten av studie- och yrkesvägledares deltagande i elevhälsoteam 

var bristfällig.  

I Fokusgrupp 2 fanns en annan erfarenhetsbaserad grund vilket resulterade i en mer nyanserad 

bild av studie- och yrkesvägledarens kompetens och bidrag till elevhälsoteam. I det nuvarande 

elevhälsoteamet på skolan utgjorde studie- och yrkesvägledaren ankaret då hon var den av alla 

representerade professioner som arbetat längst på skolan (drygt 15 år), som verkat under olika 

skollagar och läroplaner över tid och som alltså har sett utvecklingen av elevhälsan inifrån ur ett 

vägledarperspektiv. På den skolan har studie- och yrkesvägledaren en heltidstjänst medan man på 

Fokusgrupp 1:s skola hyr in en studie- och yrkesvägledare på konsultbasis en gång varannan vecka. 

Dessutom kunde studie- och yrkesvägledaren i Fokusgrupp 2 själv berätta hur vägledar-

professionen kan tänkas bidra till elevhälsans arbete. Detta påverkade givetvis resultatet 

annorlunda än i Fokusgrupp 1. Den främsta skillnaden mellan fokusgruppernas syn på studie- och 

yrkesvägledarens deltagande i elevhälsan är självklarheten i tanken att vägledaren besitter en 

värdefull kompetens som inte ingår i de övriga professionernas uppdrag.  

6.2 Teoretisk tolkning 

Ett centralt begrepp inom rationalistisk organisationsteori är organisationsstruktur. Med det menas 

hur arbetet fördelas och arrangeras mellan de människor som arbetar inom organisationen. 

Abrahamsson och Andersen (2005) hävdar att alla organisationer behöver såväl stadga som 

rörlighet – dvs en balans mellan behovet av stabilitet och behovet av anpassning och förändring 

utifrån omgivningen. Därför behöver förändringar ibland genomföras i en organisation för att 

utnyttja resurserna maximalt och för att uppnå god måluppfyllelse. En förutsättning att nå uppsatta 

mål är alltså en fungerande organisationsstruktur. Men vem är det som väljer strukturen? I allra 

största utsträckning är det ledningen (se bl.a. Czarniawska, 2015; Abrahamsson & Andersen, 2005), 

dvs rektor. I skolans värld begränsas rektors valmöjligheter i sin tur av huvudman. Rektor får en 

penningpung av huvudman som han eller hon sedan prioriterar och spenderar utifrån 

påverkansfaktorer som elevantal, läsårsmål och behovsområden. I realiteten innebär det tillgång 

till olika professioner olika enheter emellan – även på skolor med samma huvudman.  

Ur ett konstruktivistiskt perspektiv är organisationer som exempelvis skolan konstruktioner vilka 

kunde ha sett annorlunda ut eftersom det ”bara” i själva verket är människor som har skapat en 
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gemensam tolkning av hur verksamheten bör organiseras (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Sett med 

konstruktivistiska glasögon skulle elevhälsoteam således kunna organiseras utifrån de tolkningar 

som görs av skollag och andra riktlinjer, varpå olika tydningar sker på olika skolenheter och skapar 

en olikvärdighet i organisationen. Det som en skolas ledning anser framstår som självklart, naturligt 

eller nödvändigt behöver nödvändigtvis inte uppfattas likadant på en annan skola. Detta blev en 

särskilt tydlig skillnad fokusgrupperna emellan när det kom till frågan om studie- och 

yrkesvägledares deltagande i elevhälsoteam. Där ansåg den ena gruppen att studie- och 

yrkesvägledares närvaro en dag varannan vecka var mycket medan den andra gruppen uttryckligen 

aldrig ens reflekterat över att studie- och yrkesvägledaren inte skulle vara en del av 

elevhälsoteamet. Fenomenet elevhälsan kan således ses som historiskt och socialt betingat.  

Ett tredje teoretiskt perspektiv är det som Czarniawska (2015) använder sig av, nämligen 

konstruktivism i rationalistisk organisationsteori. Hon finner konstruktivismen intressant som en 

del av den rationalistiska organisationsteorin för att studera hur organisationer konstrueras. För att 

lyckas kombinera dessa två av många ansedda motsatsteorier krävs ett accepterande av tanken att 

organisationer är under ständig förändring. Istället för att studera vilka egenskaper eller strukturer 

en organisation har föreslår Czarniawska istället att fokusera på hur de har blivit konstruerade, både 

av de som organiserat men också av de som realiserar organiseringen. Här vill jag åter knyta an till 

Skotts (2018) teori om de olika arenor och beslutsnivåer som skolan verkar inom. På makronivå 

(formuleringsarenan) ställs bland annat krav på såväl ett teamorienterat elevhälsoarbete som ett 

pedagogiskt kollektivt arbete. Ansvar för realiseringen av kraven fördelas sedan på huvudman 

(mesonivå) och respektive skolas rektor (mikronivå) på realiseringsarenan. Eftersom alla 

skolverkligheter ser olika ut konstruerar huvudman och rektor organisationen utifrån sina 

(tolkningar av) förutsättningar. Eftersom förutsättningar förändras över tid – vare sig det handlar 

om ekonomi, tillgång till kompetens, elevunderlag eller något annat, förändras även hur 

organisationen konstrueras. Sammanfattningsvis organiseras således elevhälsan olika på 

realiseringsarenan utifrån tolkningar och prioriteringar (konstruktivism) trots samma krav och 

målformulering från formuleringsarenan (rationalistisk organisationsteori).        

6.3 Förslag på vidare forskning 

I Skollagen (1kap. 10§) står att  

”I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara 
utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år. Barnets inställning ska så långt det 
är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör 
honom eller henne.” 

Med utgångspunkt i detta vore det intressant att även genomföra denna studie ur ett 

elevperspektiv, det vill säga att undersöka hur eleverna ser på tillgänglighet till elevhälsan och 

studie- och yrkesvägledares kompetens – det är ju trots allt för eleverna som det ska vara 
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tillgängligt. Eftersom elevernas bästa och behov alltid ska stå i centrum i all svensk skolverksamhet 

vore det relevant att undersöka problematiken ur deras perspektiv. Kanske skiljer sig synen på 

tillgänglighet till elevhälsa från vad som har framkommit i denna studie? Forskning som styrker 

tesen att ett elevperspektiv är ett befogat förslag på vidare forskning, och som också skulle kunna 

ligga till grund för en sådan studie är Inkluderande undervisning – vad kan man lära av forskningen 

av Nilholm och Göransson (2013). Rapporten framhäver bland annat olika demokratiprocesser som 

betydelsefulla i arbetet med en inkluderande skola. Författarna hävdar bestämt att det är omöjligt 

att tala om inkludering i skolan om man inte tar hänsyn till elevernas upplevelse: 

Vi vill stryka under här att det är av yttersta vikt att ta reda på hur eleverna har det i de 
avseenden som lyfts fram innan man kan dra slutsatser om en skola eller ett klassrum är 
inkluderande eller ej. Kort sagt: Det är absolut nödvändigt att alla elevers röster får utrymme i 
forskning om inkluderande skolor. (s.28)   

Ett elevperspektiv av tillgänglighet till elevhälsa vore intressant och relevant forskning i sig, att 

genomföra en jämförande studie utifrån vad som framkommit i den du just nu håller i din hand 

vore än mer spännande. Kanske vet inte ens eleverna att det finns en elevhälsa på skolan, och vad 

spelar organisationsarbetet kring tillgänglighet för roll då? 

Ytterligare förslag på vidare forskning är att genomföra samma studie men med fler fokusgrupper 

för att exempelvis se hur det ser ut i andra kommuner och på så vis kunna dra mer generella 

slutsatser. Det skulle även vara intressant och för syftet relevant att genomföra studien i en större 

omfattning för att undersöka om det föreligger systematiska skillnader beroende på offentlig eller 

privat huvudman. 

6.4 Avslutande summering 

Varken skollagen, Skolverkets och Socialstyrelsens föreskrift ”Vägledning för elevhälsan” eller 

Skolverkets allmänna råd för ”Arbete med studie- och yrkesvägledning” ger någon tydlig bild av 

hur man bäst organiserar tillgänglighet till elevhälsan. Det framgår vilka professioner och 

kompetenser det ska finnas tillgång till men inte i vilken utsträckning eller på vilket sätt. Inte heller 

uttrycker ovanstående föreskrifter att studie- och yrkesvägledarprofessionens varken kan, bör eller 

ska delta i elevhälsoteam.  

I denna studie deltog två fokusgrupper bestående av två elevhälsoteam från två olika skolor i 

Norrköping med olika huvudmän. Skolan som drivs av offentlig huvudman har en given plats för 

studie- och yrkesvägledaren i elevhälsoteamet medan skolan med fristående huvudman hyr in en 

vägledare på konsultbasis en gång varannan vecka. Studiens resultat visar på olika erfarenheter av 

att studie- och yrkesvägledare deltar i elevhälsoteam, men gemensamt är att de som haft 

erfarenheten enbart ser det som positivt och främjande. Vidare visar resultatet att tillgängligheten 

till elevhälsan till viss del styrs på huvudmannanivå men framförallt att rektor har det främsta 
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ansvaret vad gäller prioritering av elevhälsan och hur mycket resurser som ska satsas på arbetet 

och utvecklingen av den.  

Sammanfattningsvis är det framförallt just rektors prioriteringar som avgör organiseringen av en 

tillgänglig elevhälsa och studie- och yrkesvägledares deltagande och roll i denna. Det råder således 

en diskrepans mellan ”formuleringsarenan” och ”realiseringsarenan”. Samtidigt som 

skolverkligheten ser olika ut på dessa två arenor verkar de ändå under samma lagar och regler. 

Konsekvenserna av detta blir att organisationen kring elevhälsoteam ser olika ut på olika skolor 

vilket i slutändan drabbar eleverna och deras förutsättningar att nå målen. Tydligare ramar både 

på statlig nivå och på huvudmannanivå skulle kunna vara en lösning på problemet, för att i högre 

utsträckning komma undan att prioriteringarna blir beroende av rektors intressen. Samtidigt ser 

alla skolors förutsättningar olika ut och vad som fungerar på en enhet behöver nödvändigtvis inte 

vara lösningen för en annan. Frågan är om vi någonsin kommer undkomma diskrepansen mellan 

formulerings- och realiseringsarenan eftersom skolan är en målstyrd verksamhet bestående av 

människor? 

 

 

 

 

  



 

32 

 

Referenslista 

Abrahamsson, B. & Andersen, J.A. (2005). Organisation: att beskriva och förstå organisationer. (4., 
utök. och [rev.] uppl.) Malmö: Liber 

Barbosa da Silva, A. & Wahlberg, V. (1996) Vetenskapsteoretisk grund för kvalitativ metod, i 
Svensson, P. & Starrin, B. (red.) (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: 
Studentlitteratur. 

Bell, J. & Waters, S. (2016). Introduktion till forskningsmetodik. (5., [uppdaterade] uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 

Czarniawska, B. (2015). En teori om organisering. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Collin, F. (2003). Konstruktivisme. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 

Dahlin Ivanoff, S. & Holmgren, K. (2017). Fokusgrupper. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur. 

Denscombe, M. (2018). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. (Fjärde upplagan). Lund: Studentlitteratur 

Dir 2017:10. En utvecklad studie- och yrkesvägledning. Hämtad från 
https://www.regeringen.se/4ae3dd/contentassets/5f8265408ed44411820051eebb709d4a/komm
ittedirektiv-en-utvecklad-studie--och-yrkesvagledning.pdf 

Hallberg, J. (Red.) (2014). Elevhälsan – utveckling för hela skolan. I Milerad, J. & Lindgren, C. (Eds.) 
(2014). Evidensbaserad elevhälsa. (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. 

Hylander, I. (Red.).(2018). Perspektiv på yrkesroller och teamutveckling i elevhälsan. I Löfberg, C. 
(Eds.). (2018). Elevhälsoarbete under utveckling – en antologi (FoU Skriftserie, nr 8). 
Specialpedagogiska Skolmyndigheten.  

Ingemann, J.H. (2016). Vetenskapsteori för samhällsvetare. (1. uppl.) Malmö: Gleerups Utbildning. 

Justesen, L. & Mik-Meyer, N. (2011). Kvalitativa metoder: från vetenskapsteori till praktik. (1. uppl.) 
Lund: Studentlitteratur. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 

Lindgren, C. (Red.) (2014) Barns hälsa och välbefinnande i ett kulturellt och socialt sammanhang. I 
Löfberg, C. (Eds.). (2018). Elevhälsoarbete under utveckling – en antologi (FoU Skriftserie, nr 8). 
Specialpedagogiska Skolmyndigheten 

Lindstedt, I. (2019). Forskningens hantverk. (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur AB. 

Litosseliti, L. (2003). Using focus groups in research. New York: Continuum. 

Lovén, A. (red.) (2015). Karriärvägledning: en forskningsöversikt. Lund: Studentlitteratur. 

Lundin, N. (Red.) (2014) Att leda och kvalitetssäkra elevhälsan enligt den nya skollagen. I Milerad, 
J. & Lindgren, C. (Eds.) (2014). Evidensbaserad elevhälsa. (Andra upplagan). Lund: 
Studentlitteratur. 

Milerad, J. & Lindgren, C. (Eds.) (2014). Evidensbaserad elevhälsa. (Andra upplagan). Lund: 
Studentlitteratur. 

Milerad, J. & Wändahl, Y. (Red.) (2014). Hälsobesöket – ett hälsofrämjande verktyg. I Milerad, J. & 
Lindgren, C. (Eds.) (2014). Evidensbaserad elevhälsa. (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. 

Morgan, D.L. (1997). Focus groups as qualitative research. (2. ed., [rev.]). Thousand Oaks, Calif.: 
Sage. 

Nilholm, C. & Göransson, K. (2013). Inkluderande undervisning: vad kan man lära av forskningen. 
Härnösand: Specialpedagogiska skolmyndigheten. 



 

33 

 

Norrköpings kommun (2019) Strategisk plan för kvalitetshöjning och verksamhetsutveckling av 
Norrköpings skola 1–20 år, Utbildningsnämnden. Hämtad från 
https://www.norrkoping.se/download/18.7fbb90f9167f0b6f4cb1c5d/1548685907778/Strategisk%
20plan%20för%20kvalitetshöjning%20och%20verksamhetsutveckling%202019-webb.pdf 

Prop. 2009/10:165. Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. Hämtad från 
https://www.regeringen.se/contentassets/c507a849c3fa4173b7d03df20bad2b59/den-nya-
skollagen---for-kunskap-valfrihet-och-trygghet-hela-dokumentet-prop.-20092010165 

Ryen, A. (2004). Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier. (1. uppl.) Malmö: Liber 
ekonomi. 

Silverman, D. (2001). Interpreting qualitative data: methods for analyzing talk, text and interaction. 
(2. ed.) London: SAGE. 

SKOLFS 2012:98. Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet. Hämtad från 
https://www.skolverket.se/getFile?file=2901 

Skott, P. (Red.).(2018). Samordning – en väsentlig aspekt av skolors elevkompetens. I Löfberg, C. 
(Eds.). (2018). Elevhälsoarbete under utveckling – en antologi (FoU Skriftserie, nr 8). 
Specialpedagogiska Skolmyndigheten 

Sveriges officiella statistik, Skolverket, Lärare, skolledare och SYV i grundskolan, Studie- och 
yrkesvägledare läsåren 2010/11–2018/19 (Tabell 6b). 
https://siris.skolverket.se/siris/sitevision_doc.getFile?p_id=548596 

SOU 2019:4. Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle. Hämtad från 
https://www.regeringen.se/4904e9/contentassets/b372b5f5b7f54ff79be1d3bec1bd9dcf/framtids
val--karriarvagledning-for-individ-och-samhalle-sou-20194. 

Sverige (2018). Skollagen (2010:800): med lagen om införande av skollagen (2010:801). (Nionde 
upplagan). Stockholm: Norstedts juridik. 

Sverige. Skolverket (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: 
reviderad 2017. [Stockholm]: Skolverket. 

Sverige. Skolverket (2013). Allmänna råd för arbetet med studie- och yrkesvägledning. [Stockholm]: 
Skolverket. 

Sverige. Socialstyrelsen Sverige. Skolverket (2014). Vägledning för elevhälsan. Stockholm: 
Socialstyrelsen. 

Tarabini, A., Jacovkis, J., & Montes, A., (2018) Factors in educational exclusion: including the voice 
of the youth, i Journal of Youth Studies, (Volym 21:6), s. 836-851, DOI: 
10.1080/13676261.2017.1420765 

Trost, J. (2012). Enkätboken. (4. uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. 

Törnsén, M. (Red.).(2018). Rektors roll i elevhälsoarbetet. I Löfberg, C. (Eds.). (2018). 
Elevhälsoarbete under utveckling – en antologi (FoU Skriftserie, nr 8). Specialpedagogiska 
Skolmyndigheten.  

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed [Elektronisk resurs]. (Reviderad utgåva). Stockholm: 
Vetenskapsrådet. 

Wibeck, V. (2010). Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. (2., 
uppdaterade och utök. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Yin, R.K. (2003). Case study research: design and methods. (3 ed.) Thousand Oaks: Sage 
Publications. 

 



 

 

 

Bilaga 1 

STUDIEPROTOKOLL 

För fokusgrupper i studien om Tillgång till elevhälsa samt SYV:s roll och varandra i EHT 

VT-19 

Bakgrund 

MOTIV (varför görs studien?)  

Styrdokument, skollag samt råd och riktlinjer från Skolverket fastslår elevhälsans arbete och 

organisation, bland annat framhävs en tillgänglighet till elevhälsan. Det är dock otydligt definierat 

vad denna tillgänglighet innebär. Dessutom fastslår samma dokument vilka roller som ska ingå i 

elevhälsan; skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk 

kompetens. Likaså ska eleverna ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av 

vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses, men 

ingenstans finns krav på utbildad studie- och yrkesvägledare eller att denne bör ingå i 

elevhälsoteamet.  

SYFTE (vilken är avsikten med studien?) 

Studien syftar till att med hjälp av å ena sidan dokumentanalys, å andra sidan fokusgrupper 

som metod undersöka vad skollag, skolförordning och andra styrdokument och 

policydokument i Norrköpings kommun fastslår kring tillgänglighet till elevhälsan samt SYV:s 

delaktighet i elevhälsoteamet. Vidare syftar studien även till att undersöka hur 

elevhälsoteam på två grundskolor med två olika huvudmän i Norrköping ser på dessa två 

fenomen.  

Nyckelfrågor 

Se bilaga nr 2 

Fokusgruppssammansättning 

REKRYTERING (varifrån och hur rekryteras deltagarna?) 

Rekryteras via grindvakt (rektor) på två högstadieskolor i Norrköpings kommun, en med offentlig 

huvudman och en med privat huvudman. 



 

 

 

HOMOGENITET (vad förenar gruppen?) 

Elevhälsoteamen i denna studie är homogena i egenskap av tvärprofessionellt sammansatta 

grupper med gemensamt uppdrag.  

HETEROGENITET (hur skapas variation inom gruppen och mellan grupperna?) 

Grupperna är heterogena i och med att varje profession bidrar utifrån sitt perspektiv i sakfrågor, 

exempelvis medicinskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Mellan grupperna är det 

heterogenitet såtillvida att de verkar under olika huvudmän (offentlig respektive privat).  

ANTAL GRUPPER (mättnad eftersträvas) 

2 grupper, representerar olika huvudmän. 

ANTAL DELTAGARE PER GRUPP (4–6 personer rekommenderas) 

Fyra deltagare per grupp. 

Gruppledare 

GRUPPLEDARE (bestäm kompetens och funktion) 

Legitimerad lärare och studerar sista terminen på studie- och yrkesvägledarprogrammet. Väl 

insatt i skollag och skolans styrdokument. Passiv funktion i diskussionen, fungerar som 

samtalsledare genom att disponera tiden, hålla fokus vid nyckelfrågorna, fördela ordet och ge 

alla professioner talutrymme. 

BITRÄDANDE GRUPPLEDARE (bestäm om sådan ska medverka eller inte) 

Medverkar ej. 

Genomförande 

LOKAL (trivsam lokal som skapar samhörighet) 

Samtalsrum på respektive skola där deltagarna är väl orienterade. Bestäms i samråd med 

grindvakt. 

TID (anpassad till målgruppen) 

Onsdag 10/4 kl. 14.00 på Skola 1 och fredag 12/4 kl. 8.30 på Skola 2 

GRUPPSESSIONENS LÄNGD (1–2 timmar rekommenderas) 

Planerad tid 60 min 

INDIVIDUELL KONTAKT (telefon eller personligt) 

Mailkontakt med rektor på respektive skola. 



 

 

 

INFORMATION OM FOKUSGRUPPEN (förutsättningar för genomförandet) 

På Skola 1 består deltagarna av rektor, speciallärare, specialpedagog, skolsköterska och kurator. 

På Skola 2 består deltagarna av specialpedagog, skolsköterska, kurator och SYV. 

BRYTA ISEN-FRÅGA (något som utgår från det gemensamma) 

Runda. Berätta om det vardagliga, generella, praktiska arbetet med elevhälsoteamet 

(mötesdagar, mötesstruktur, andra uppdrag/funktioner på skolan etc.) samt respektive 

professions bidrag i elevhälsoteamen. 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 

INTERVJUGUIDE 

För fokusgrupper i studien om Tillgång till elevhälsa samt SYV:s roll och varande i EHT 

VT-19 

Nyckelfråga 1 

BAKGRUND SKOLLAGEN: För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det 

finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Det ska också finnas 

tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska 

insatser kan tillgodoses. 

PÅ VILKET SÄTT BÖR, ENLIGT ER MENING, DENNA TILLGÄNGLIGHET SE UT OCH 

ORGANISERAS? 

Fysiskt, över tid och rum? 

På huvudmannanivå? 

Samverkan mellan professioner inom elevhälsan?  

Samverkan med övrig skolpersonal?  

Samverkan med professioner utanför skolan? 

Samverkan med föräldrar? 

Skillnad mellan ETH:s och elevernas syn på tillgänglighet? 

 

Nyckelfråga 2 

BAKGRUND SKOLLAGEN: Den samlade elevhälsan inkluderar medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser och ska bestå av skolläkare, skolsköterska, 

psykolog, kurator och specialpedagogisk kompetens. Det råder delade meningar om studie- och 

yrkesvägledarens roll och varande i elevhälsan.  

 

 



 

 

 

HUR STÄLLER NI ER TILL STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARES ROLL OCH VARANDE I 

ELEVHÄLSOTEAMET? 

Vad talar för SYV:s profession i EHT?  

- På lokal nivå?  

- På huvudmannanivå? 

Vad talar emot SYV:s profession i EHT?  

- På lokal nivå?  

- På huvudmannanivå? 

Vad styr SYV:s varande i EHT?  

- På lokal nivå?  

- På huvudmannanivå? 

Vad kan SYV bidra med vad gäller samverkan med övrig skolpersonal,  

professioner utanför skolan och föräldrar? 

Nyckelfråga 3 

BAKGRUND SKOLLAGEN SAMT SKOLVERKETS VÄGLEDNING FÖR ELEVHÄLSAN: ”Elever i alla 

skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med sådan kompetens 

att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan 

tillgodoses.”  

(Skollagen 2010:800 2 kap. 29§)  

”Däremot ger lagen ingen närmare beskrivning av vad tillgång till de olika personalkategorierna 

innebär. En utgångspunkt för bedömningen är dock att det finns tillgång till den personal och de 

resurser som krävs för att elevhälsan ska kunna utföra sina samlade arbetsuppgifter utifrån vad 

som anges i skollagen och i andra lagar och författningar på området.” (Vägledning för elevhälsa, 

s.44) 

HUR ANSER NI ATT SKOLLAGEN OCH ANDRA STYRDOKUMENT OCH RIKTLINJER 

FUNGERAR SOM ETT STÖD FÖR ELEVHÄLSANS ARBETE? 

För det vardagliga arbetet med EHT? 

På huvudmannanivå? 

På lokal nivå? 

Likvärdig mellan skolor? 

Som stöd i förhållande till skolans behov? Teori vs. praktik? 
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