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Målstyrd skola som arbetar 
hälsofrämjande och 
förbyggande – hur lyckas säkra 
upp ett hållbart och balanserat 
arbetssätt med fokus på 
elevers utveckling mot målen



• Vad står det i skollagen om ”förebyggande och 
hälsofrämjande arbete” – hur ska man konkret jobba i 
skolan för att lyckas med uppdraget?

• Hur, tillsammans med pedagoger arbeta mer 
hälsofrämjande och inkluderande i klassrummets –
hur skapas förhållningssätt och förutsättningar i 
organisationen och i arbetet närmast eleven?

• Hur skapa en arbetssituation som är bra och 
stimulerande för både elever och personal?

• Hur ökar vi medvetenheten hos den undervisande 
personalen att se och förstå hur vårt förhållningssätt 
kan skapa elevens problem 

• Hur organisera och utveckla strukturer som 
implementerar ett gynnsamt förhållningssätt till 
lärande och hälsa i hela skolan - vad behöver 
utvecklas, vad står i vägen?



Skollagen – SFS 2010:800

Elevhälsa är ett juridiskt begrepp: omfattar alla elever

Samlad elevhälsa – krav på tillgång till vissa yrkeskategorier: skolläkare, skolsköterska, 
psykolog, kurator och personal med kompetens att möta elevers behov av 
specialpedagogiska insatser

Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling
och hälsa

Stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål

I många elevhälsoteam ingår också studie- och yrkesvägledare



Organisering • Namnbyte från elevvård, skolhälsovård  och 
specialpedagogisk verksamhet till elevhälsa

• Inte längre skilda verksamheter utan en samlad elevhälsa 
– ny verksamhet

• Gemensam uppgift att tillsammans med övrig personal 
stödja elevers kunskapsutveckling mot skolans mål

• Men…

• Lagen säger ingenting om hur denna organisering ska gå 
till

• Avsaknad av riktlinjer för hur elevhälsan ska organiseras 
leder till en stor variation

• Det är upp till verksamhetschefer och lokala skolledare att 
besluta om själva organisationen av elevhälsan



”Om hälsa, lärande och trygghet” (prop.2002/02:14

Skälen för en samlad elevhälsa 
är att det måste finas kompetens 
att tillgå i arbetet med elevers 
hälsa och utveckling

Samverkan ska ske med hälso-
och sjukvården samt med 
socialtjänsten

Arbetet kräver en hög grad av 
samarbete mellan elevhälsans 
olika professioner och övriga 
personalgrupper

Elevhälsan har ett särskilt 
ansvar att undanröja hinder för 
varje elevs lärande och 
utveckling 



Hälsofrämjande och förebyggande arbete

Elevhälsoteamet behöver 
gemensamt definiera 

begreppen: hälsofrämjande, 
förebyggande och 

åtgärdande insatser

Teamet måste kunna 
beskriva insatser för Hälsofrämjande insatser Förebyggande insatser

Åtgärdande insatser Elevernas utveckling mot 
målen

Diskutera och analysera 
utvecklingsområden Vad? 

Hur?



Samverkan 
och 
samarbete

• Elevhälsoteamet behöver ha en gemensam bild 
av:

• Hur goda lärmiljöer skapas på generell och 
individuell nivå

• Hur generella/praktiska anpassningar i lärmiljön 
görs liksom extra anpassningar

• Hur pedagogiska strategier omsätts i praktiken 
och bidrar till elevernas resultat förbättras 

• Skolans uppdrag givna i styrdokument



Förebyggande insatser
FÖREBYGGANDE 

INSATSER HANDLAR OM 
ATT MINSKA RISKEN 

FÖR HÄLSA OFTA TILL 
EN IDENTIFIERAD 

RISKGRUPP



Hälsofrämjande insatser

Åtgärder som ska stärka eller 
bibehålla människors fysiska, 

psykiska och sociala välbefinnande

Generellt eftersom det riktar sig till 
alla

Exempel: skapande av goda 
lärmiljöer, studiero, 
värdegrundsarbete, 



Främjande perspektiv

• Arbeta med friskfaktorer – insatser till alla

• Ett samlat förhållningssätt

• Att skapa goda relationer mellan elever och mellan elever och vuxna

• Öka elevernas delaktighet

• Hälsofrämjande en långsiktig skolutvecklingsprocess

• Identifiera områden som är särskilt angelägna att utveckla för att 
uppfylla målen

• Arbeta proaktivt: temadagar, steget före! 

• Salutogent förhållningssätt



Förutsättningar för uppdraget
• Rektors roll:

• ”Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. 
Dessa ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas” Skollagen kap2 9§

• Rektor ansvarar för att alla personer i skolans EHT deltar och samverkar i 
uppdraget.

• Tid: uppdraget prioriteras och deltagarna ges tid för ”Uppdrag EHT”

• Samverkan – rektor, EHT och all övrig skolpersonal 



Rektors 
uppdrag till 
EHT-teamet 

• Rektor ansvarar för att formulera elevhälsoteamets 
uppdrag i det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet utifrån elevernas och skolans behov och 
utvecklingsområden

• Formulera uppdrag till respektive profession i 
EHT

• Uppdragen ges för en angiven tid: ett läsår, en 
termin – beroende på elevernas/skolans behov och 
utvecklingsområden

• Rektor ansvarar för EHT:s organisering



Rutiner

För att kunna nå ut och bli framgångsrikt måste teamet ha:

Struktur för när, var och hur främjande elevhälsoarbete ska diskuteras – möten 
vikta till detta

Att tillsammans diskutera främjande insatser eller generella  främjande insatser

Regelbundet diskutera, analysera och revidera rutiner



Föreställningar 
och 
förväntningar

Grunden för skolans 
verksamhet är 
pedagogiken

Lärarna avgör hur 
undervisning 
utformas

Elevhälsans uppdrag 
upplevs diffust

Elevhälsan som 
problemlösare på 
individnivå

”att lämna över till 
elevhälsan” – ingen 
lärarinblandning 
behövs

Problem i 
klassrummet kan 
lösas av någon annan

Utredningar – men 
sen? 

Vi och dom – skilda 
världar?



Hur utveckla 
samarbete?

• Alla behöver se att arbetet med elever är en gemensam 
uppgift

• Skolan behöver arbeta fram en gemensam målformulering 
att utgå från

• Kollegiala samtal och diskussioner mellan elevhälsa och 
lärare

• Hur använder vi elevhälsans professioner i 
klassrum/studiedagar/fortbildningar

• Arbeta med tilltro mellan olika professioner

• Tillgänglighet i verksamheten

• Tydliggörande av ansvarområden för lärare/andra 
professioner

• Tydliggörande av arbetsprocesser   



Samarbete mellan lärare och elevhälsa

Involvera lärare 
Regelbundet arbeta
med att skapa ett
jämlikt förhållande

Hinderanalys –
främjande insatser –
ett salutogent
synsätt – se det 
friska och 
fungerande

Lägga kraft på hur
främjande och 
förebyggande arbete
kan ske på generell
nivå

Ständigt aktualisera
rutiner på hur
elevhälsan arbetar
och samarbetar med 
lärare

Koppla arbetet till 
skolans vision

Vilka är vi och 
vilka elever har vi?

Vad är angelägnast 
för oss? 



Främjande arbete tillsammans
§ Starta läsåret med gemensam diskussion kring vad som måste 

prioriteras 

§ Lärare, rektor och elevhälsoteam diskuterar vad skolan ska 
satsa på under läsåret

§ Lägga en långsiktig plan

§ Få projekt! Skolan är de avslutade projektens arena och leder 
till stress 

§ Samordna satsningar och projekt – det måste finnas en 
tydlighet vad som pågår: det kan vara rastmiljö, hur utveckla 
klassrumsklimatet, hur skapa gruppklimat

§ Kontinuerligt och gemensamt arbete med värdegrund, 
likabehandling

§ Igen och igen och igen reflektera över gemensamma 
föreställningar 



Synvända

Ny grundsyn på elevhälsa

Något som genomsyrar hela verksamheten

Att arbeta förebyggande och främjande betyder att utveckla 
lärmiljö som stödjer lärande och utveckling

Varje skola måste arbeta utifrån sina elever och sin 
verksamhet – det finns inga färdiga mallar

Pröva och utvärdera

Ständiga reflektioner och diskussioner

Bred kunskap om den egna skolan  



Dilemman

Skillnader i synsätt Olika tankesystem Mångprofessionella team 
– konsensus?

Personbundet Lätt att falla in i gamla 
mönster på individnivå

Centraliserad elevhälsa –
lokal elevhälsa

Kopplingen mellan det 
pedagogiska uppdraget 
och elevhälsan är otydlig



Organisation och utveckling

MÅL VEM NÄR HUR ANSVAR UPPFÖLJNING
UTVÄRDERING

Alla får 
elevhälsosamtal 
år 1

skolsköterska September-
december

Schemalägga 
klasser i 
samarbete med 
mentorer och 
arbetslag

skolsköterska Rektorer
Skolsköterska i 
december



Elevhälsoplan 
– ett levande 
dokument

• Syfte

• Styrdokument

• Elevhälsans uppdrag – att beskriva skolans 
förebyggande och hälsofrämjande insatser för 
elevernas utveckling mot utbildningens mål

• Elevhälsans nuläge – prioriterade områden,  vilka 
metoder har använts, hur är resultatet, identifierade 
utvecklingsområden. Vad? Hur?

• Specifikt uppdrag för elevhälsan läsåret 2019-20 –
Vilka lokala prioriterade mål/önskad effekt har 
skolan för elevhälsans arbete utifrån elevernas och 
skolans behov och utvecklingsområde på a) 
organisationsnivå b) gruppnivå c) individnivå 



Elevhälsoplan  
- ett levande 
dokument 

• Elevhälsans ansvar och organisering på skolan

• Vem leder arbetet?

• Hur ska arbetet organiseras? När träffas teamet?

• Ansvarsfördelning för de prioriterade områdena

• Vem gör vad på de olika nivåerna?

• Vilka insatser?

• Rollfördelning för de olika professionerna 
inklusive mentor

• Arbetsgång vid elevhälsoärenden

• Extra anpassningar och särskilt stöd

• Dokumentation

• Uppföljning och utvärdering



Litteraturtips:
• Vägledning för gymnasieskolan – Gudrun Löwendahl Björkman

• Evidensbaserad elevhälsa – Milerad J. & Lindgren C.  Studentlitteratur 2014

• Att platsa i en skola för alla – Hjörne E. & Säljö R. Norstedts Akademiska förlag 
2008

• Från dubbla spår till Elevhälsa i en skola som främjar lust att lära, hälsa och utveckling; 
SOU 2009:19

• Elevhälsa börjar i klassrummet Gustavsson, L. Studentlitteratur 2009

• Elevhälsa som främjar lärande  Hylander, I & Guvå, G. Studentlitteratur 2017   




