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UPPDRAGET enligt Skollagen 2010:800

2 kap 25 §
….” Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande 
och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska 
stödjas ”…                                
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Varje skola har unika förutsättningar och måste 
därför finna sina egna kartor utifrån dessa (Scott 2018)



Elevhälsan i skollagen
• Ny organisation; elevvård- samlad elevhälsa 
• Ett nytt synsätt; salutogent, styrkor
• En ny inriktning; främja hälsa, förebygga
• Ett nytt arbetssätt; individ-grupp- organisationsnivå
• En ny kunskapsdomän; expertroller, bryta perspektiv
• En ny helhetssyn; mer holistisk syn på eleven
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Samarbete i tvärprofessionella team
• Multiprofessionellt team
Rollspecialisering, sekventiellt, parallellt, självständiga bidrag, 
informationsöverföring, fördelning av uppdrag, centralt koordinerat av chef

• Interprofessionellt team 
Synergi effekter, nära samarbete, kommunikation och ömsesidiga 
konsultationer, delat ansvar, allas röst lika viktiga
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För att kunna arbeta enligt uppdraget 
behöver vi veta;

Vad är det för skillnad på begreppen: hälsofrämjande, 
förebyggande och åtgärdande insatser? Vet vi alltid 
det? Vet pedagoger det? Vilka definitioner finns det?
Har vi i elevhälsoteamet samma syn på detta?



Hälsofrämjande arbete och förhållningssätt.
• Utgår från kunskap om vad som gör att alla barn utvecklas väl och 

mår bra. Det kännetecknas av ambitionen att identifiera, stärka och 
förebygga och hantera sjukdom. Det innebär också att ha ett 
salutogent perspektiv och att öka individens delaktighet och tilltro till 
egna förmågan. Genomsyras av dialog, delaktighet och jämlikhet i 
mötet med individen. Det syftar till att individen ska fatta 
självständiga beslut och individens värderingar och upplevelser av 
mål och mening i livet ska respekteras ( Vägledning  för elevhälsan s. 
22-23).
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Förebyggande arbete

• Förhindrar uppkomsten av eller påverka förlopp av sjukdomar, skador, 
fysiska, psykiska eller sociala problem, det vill säga kartläggning för 
att identifiera risk för ohälsa. Målet med förebyggande åtgärder är att 
minska riskfaktorers inflytande och samtidigt stärka skyddsfaktorer 
för att därigenom minska symtombelastning och risk för ohälsa.

(Vägledning för elevhälsan s. 23)
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Åtgärdande arbete
Innebär att hantera problem och situationer som har uppstått i en 
organisation, grupp eller hos en individ. I relation till elevhälsan är 
åtgärdande arbete till exempel arbetet med särskilt stöd och 
åtgärdsprogram. 

( Vägledning för elevhälsan s. 23)
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Proaktivt och reaktivt arbete

• Proaktivt är de insatser som sker innan en situation eller händelse 
uppstår. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet är proaktivt

• Reaktivt är de insatser som sker efter en situation eller händelser 
uppstått. Åtgärder är reaktiva men det finns ett kontinuum där 
planerade åtgärder är början av en händelsekedja och akuta 
uttryckningar i slutet av en händelsekedja.
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Antonovsky

”Barn leker vid en flod”
• Främjande - De vuxna har ett synsätt att alla barn naturligt kommer i 

kontakt med vatten förr eller senare därför behöver de tidigt lära sig 
simma, de får träna i olika vatten tills de känner sig säkra, de som 
behöver mer tid för att lära sig får det. Inget barn släpps iväg innan 
det kan simma
• Förebyggande - För att de inte ska drunkna bär alla flytvästar och de 

vuxna ”övervakar” situationen från kanten, beredda att agera
• Åtgärdande - de som ramlar i blir snabbt upplockade av vuxna och 

räddade, de ramlar i på nytt blir räddade osv.



Antonovsky
Vi behöver både hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete 
i skolan i dag. Ingen värdering i de olika insatserna. Men vårt uppdrag 
enligt skollagen är främst förebyggande och hälsofrämjande. Det vi kan 
vara överens om är att de akuta ”brandkårsutryckningarna” sällan hör 
hemma eller behöver ske i skolan eftersom de sällan leder till 
konstruktiva och hållbara lösningar eftersom de endast ”släcker 
bränderna” kortsiktigt. 



Åtgärder kan ses som ett kontinuum



Planerade åtgärder kan ses som förebyggande 
arbete eller lyftas upp på denna nivå
Ex; scenariot att det återkommer mycket konflikter på raster, elever blir oense och 
tar med konflikten till lektionen efter rasten så lärare får ta tid för att försöka lösa 
dessa. Mycket undervisningstid går i spillo.

• Rektor beslutar om fler rastvakter, som ska ”punktmarkera vissa elever”, det en 
åtgärd eftersom de oftast kommer efter något skett och reder upp vissa konflikter

• Rektor beslutar att fritidspersonalen ska vara rastpedagoger och erbjuda olika 
aktiviteter när de elever från den klass är på rast då flest konflikter uppstår, det är 
det en förebyggande insats om en kartläggning först har gjorts av ex intressen 

• Rektor beslutar att fritidspersonal alltid erbjuder olika aktiviteter för alla elever 
på alla raster ute på skolgården, detta är en främjande insats då den är tillgänglig 
för alla elever på alla raster



Vad säger forskningen om elevhälsoteam?
• Gunilla Guvå- elevhälsans retorik, vet om uppdraget men stannar där och 

får sällan konsekvenser i skolans vardagspraktik.
• Ingrid Hylander- liknande resultat intervjuat de olika professionerna, 

gemensam samsyn men syns inte i praktiken, i vardagliga arbetet åtgärda 
och utreda elever, professionerna känner sig ensamma saknar tid för 
gemensam reflektion om det förebyggande och främjande arbetet
• Monika Törnsén, Jonas Höög- rektors roll, elevhälsans professioner  

förväntar sig tydlig ledning av elevhälsan av rektor- sker inte alltid, akuta 
insatser pga. av att planer, modeller och rutiner saknas, då svårt att 
utvärdera- men de såg samtidigt ett otroligt engagemang i elevhälsan
• Ewa Hjörne, Roger Säljö; ”troubletalk,” individnivå, strävar efter konsensus  

Forskningen sammanfattar; De dubbla spåren lever kvar, eller?



Framgångsfaktorer för elevhälsoteam,
av Eva Hjörne ( 2018)
• Lärare och pedagoger, även fritidspedagoger deltar på EHT
• Allas röster var lika viktiga, alla uttalar sig utifrån sin expertroll
• Deltagarna fokus på positiva möjligheter istället för hinder
• Samsyn och samverkan mellan pedagoger och elevhälsopersonal
• Åtgärder utformades som pedagogers undervisningsstrategier istället 

för elevers tillkortakommanden
• Raster- och fritidsarenor viktiga, helhetssyn på eleverna
• I sista hand diskuterades den enskilda eleven på individnivå



Forskning om framgångsrika skolor
( Jarl, Blossing & Andersson 2017)

• Höga förväntningar på elevernas lärande
• Positiva relationer mellan lärare och elever
• Lärare som samarbetar
• Ett tydligt och engagerat ledarskap från rektor med fokus på 

pedagogik och kunskapsmål- eleven i fokus
• Tydliga normer med bestämda och måttfulla sanktioner
• Föräldramedverkan 
• Rektorer stannar kvar länge på skolor, kontinuitet
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Framgångsfaktorer 
• Hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete
• Inkludering dvs klarar av att möta olikheter och inkludera elever
• Skolframgång dvs elever når målet med sin utbildning och mår bra

Inte oväntat med liknande framgångsfaktorer



Riskfaktorer för elevhälsoteamsarbete             
(Soan 2012)

• Olika yrkesspråk, sekretess, uppdrag o anställningsförhållande
• Avsaknad av gemensamt synsätt
• Ständiga personalbyten
• Brist på gemensam tid att ses för samarbete
• För stort uppdrag för att hinna med
• Att träffas blir ett självändamål glömmer bort
vem/vilka de är till för, fyller kalendrarna ändå



Rapporter och granskningar
• Elevhälsa – Elevers behov och skolans insatser (Skolinspektionen 2015:05)

• Elevhälsans arbete- En intervjuundersökning med fokus på vilka aktiviteter 
som genomförs och i vilken utsträckning 

( överenskommelse mellan regeringen och SKL 2016)

• Redovisning av regeringsuppdrag (Skolverket 2017)

• Samling för skolan - Skolkommission (2017:35)

• Ny genomlysning av elevhälsan prel. klar 2020



Hälsa och lärande hand i hand

Forskningen är idag enad om att hälsa, välmående och lärande är två 
sidor av samma mynt och en förutsättning för varandra. Om man mår 
bra lär man sig och lär man sig mår man bra- i en ömsesidig påverkan.



”Borgskolan”

Startade med rektors visioner 2004 som spreds till elevhälsoteam, 
pedagoger, 2007 började se resultat, 2011-100% behöriga till gy



-: Har du 5 minuter ? (det genererar oftast till 
mera)

En gemensam väg in! 



Tillgänglighet- ”remisser togs bort”



Lärarna bjöds in på elevhälsoteamsmöten



Våga förändra i rutiner



Hålla i och hålla ut



För att skapa en mer holistisk syn på eleverna-
förutom de lagstadgade professionerna fanns;

• Fritidsledare

• Studie och yrkesvägledare

• Beteendevetare



Fritidsledarens roll i elevhälsoteamet



Studie och yrkesvägledares roll i EHT



Beteendevetarens roll i EHT



Reflekterande teammöte utan lärare och rektor



Lärare bekymmer för elever blev förändring i 
strategier i undervisningen



Återkommande åtgärder lyftes till 
förebyggande nivå- ex talängslan inför klassen



Samtal efter övergången till högstadiet



Läxläsningsgrupp, lovskola för alla som önskar



Frukost och mellis serverades i fritidsgården, 
relationsskapande mellan elever- vuxna



Salutogent förhållningssätt



Elevcentrerat arbetssätt



Humor underskattad?

• Elevhälsoteamet ansåg att humor 
är en viktig del i arbetet och ofta 
underskattad del i arbetet, de 
återkom ofta till detta, högt i tak, 
allas röster lika mycket värda, 
prestigelöshet

• Relationer viktiga- åt alla håll!



Aldrig ställa in något EHT eller reflekterande 
teammöte



Höga förväntningar på lärare och elever; alla lärare 
är kompetenta, alla elever kan lyckas i sitt lärande



Rektor med på alla EHT möten- tydligt pedagogiskt 
ledarskap, hög vuxennärvaro bland eleverna



Skolinspektionen (2019);
• Har granskat 20 huvudmän för att se hur ofta rektorsbyten sker
• 50% av alla rektorerna hade arbetat mindre än 3 år på sin skola
• I endast 6 av 20 verksamheter hade huvudmannen analyserat vilka 

konsekvenser täta rektorsbyten får på kvalitén i verksamheten
• Skolhuvudmännen har sällan strategier för att motverka detta
• Detta får konsekvenser för elevernas möjligheter att lyckas i sitt 

lärande, skolutvecklingen stannar av, goda strukturer och 
gemensamma förhållningssätt blir mindre stabila
• Vilka konsekvenser får detta på elevhälsans arbete?



Allas röst lika viktiga - ”provtänka”



Skolsköterskans stränga sekretess

• Hinder /möjligheter

• Samtycke av vårdnadshavare 

• Partanen Petri: Att utveckla elevhälsa; ev. ta hjälp av kommunjurist



Anställningsintervjuer



De goda berättelserna…
Ger energi, bränsle och blir en återkommande kraft till skolan.

Hur samtalar vi om och med varandra? Vilka berättelser tillåter vi vandra 
omkring i våra skolor om elever, vårdnadshavare, lärare, rektorer, 
elevhälsoteam? Vad gör dessa samtal med dem det handlar om?



Se över om ni lägger pussel och 
har kartor på vilka vägar som 

leder till era mål (Guvå & Hylander 2017)



Utan kartor och mål är det svårt att utvärdera
(Höög & 

Törnsén)



Tack för att ni har lyssnat…och lycka till i ert 
viktiga arbete!



https://mp.uu.se/web/claes-nilholms-blogg

https://mp.uu.se/web/claes-nilholms-blogg
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