
E M M A  R O S E N G R E N  

ELEVHÄLSA FÖR ALLA  



ELEVHÄLSA ÄR ETT VERB  



FRÅGESTÄLLNINGAR 

Hur hänger elevhälsa och pedagogisk ledning ihop?  

 

Hur systematiskt implementera inkluderande rutiner, 
förhållningssätt och hälsofrämjande kultur där alla elever och 
professioner är med och arbetar utifrån en gemensam struktur 
för allas rätt att lyckas i skolan? 

 

Hur skapa strukturer och arbetssätt där lärare och arbetslag ser 
eleven i ett helhetsperspektiv, inte bara ”min lektion”? 

  



FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

 

Hur ge stöd och handleda lärare i det inkluderande 

klassrummet – förhållningssätt och normer som stärker 

läraren i klassrummet och skapar bättre möjligheter till 

inkluderande arbete? 



ATT LEDA ELEVHÄLSAN 



ATT LEDA ELEVHÄLSAN 

• Var är rektorn? I EHT så klart!  

• Uppnå elevhälsa genom pedagogisk ledning. 

• Lägg tid på att etablera en inkluderande vision.  

• Dela ut ledarskap till personer med värdebaserat 
ledarskap.  

• Definiera allas roller i främjande, förebyggande och 
åtgärdande.  

• Förhållningssätt och normer. 

• Använd olikheter som tillgång.  

 

 



SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I 
SÖDERTÄLJE  



ATT LEDA ELEVHÄLSAN 

• Behöver personalen tid? JA 

• Räcker det med tid? NEJ  

• Vad behövs då? 

 



VAD BEHÖVS DÅ? 

Inkluderande  
vision  

Kunskap 
och 

fortbildning 
om behov, 

NPF , IF  

Tillgänglig 
fysisk miljö  

Förhållnings-
sätt  

Relationer  

Berättelsen  

Stöd och 
modeller för 

tillgänglig 
undervisning  



EXEMPEL PÅ INKLUDERANDE VISION  

 

 

Minimera /funktionsnedsättningens/ konsekvenser.  

Maximera möjlighet att delta. 

T. Hehir   



Grunden för en 

fungerande elevhälsa är 

en salutogen pedagogisk 

ledning.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRÄMJANDE – FÖREBYGGANDE - ÅTGÄRDANDE 

• Vi vet alla var vi vill ha 
tyngdpunkten men: 

• Det är i det åtgärdande 
arbetet som 
värdegrunden prövas på 
riktigt.  

• Alltså: Passa på att 
arbeta med den 
inkluderande visionen i 
det åtgärdande arbetet. 

Åtgärdande  

Förebyggande  

Främjande  



Det ligger någonting i det du 

säger-perspektivet  

Salutogen  Patogen  

Friskfaktor Riskfaktor 

Relation
ellt  

Kategori
skt  



 
INKLUDERANDE ORGANISATION 

-  TVÅ EXEMPEL  



ORGANISATION 

• Samla arbetslag kring eleverna. 

• Distribuera ledarskap till personer som delar den 
inkluderande visionen. 

• Lägg tid för att få samsyn i ledningsgrupp och 
elevhälsoteam.  

• Låt värdegrunden finnas som röd tråd i lektionsbesök, 
medarbetarsamtal, lönesättning. 

• Organisera möten med salutogent perspektiv.  

• Stå fast vid fördelarna av ett gemensamt elevtänk.  

• Premiera och modellera positivt förhållningssätt. 

 



ETABLERA STÖDSTRUKTURER I DEN 
FYSISKA MILJÖN 



PERSONER I LEDNINGSPOSITION 
MÅSTE  

• Ha en salutogen elevsyn. 

• Ha god kunskap om hur skolan anpassas efter elevers 
behov. 

• Veta hur den inkluderande visionen genomförs i 
vardagen. 

• Själva ha erfarenhet och kunna modellera positivt 
förhållningssätt och inkluderande undervisning. 

• Kunna känna igen och stoppa/möta/problematisera 
exempel på bristperspektiv/patogen elevsyn.  

 



REKTOR MÅSTE HA TID ATT UTÖVA 
PEDAGOGISK LEDNING 

MEN HUR GÅR DET  T I LL?  



BLOMMENSMODELLEN 

• Distribuerat ledarskap.  

• Biträdande rektorer med undervisning.  

• Ansvariga för årskursvisa arbetslag ger samsyn.   

• En biträdande ansvarar för EHT och leder teamets arbete mot 
övriga lag. 

• Biträdande med undervisning ger god kännedom om eleverna. 

• Det är nära till beslut – stödbehov upptäcks och åtgärdas i tidigt 
skede. 

• Inga ärendeblanketter till EHT.  

• Lärare får stöd, feedback och modeller för att lyckas i det 
inkluderande klassrummet.  



REKTOR DISTRIBUERAR LEDARSKAP 
TILL  

Biträdande rektor åk 6 

Biträdande rektor åk 7 

Biträdande rektor åk 8 

Biträdande rektor EHT  

Biträdande rektor åk 9 



EHT I BLOMMENSMODELLEN 

A. Handledande möten där modellen reflekterande team används. Denna modell tillämpas om en lärare eller 
biträdande rektor vill ha handledning i  att komma vidare i sitt arbete kring ett elevärende. 
 
B. Konsultativa möten som tillämpas när elevhälsoteamets olika professioner behövs för att resonera kring ett 
elevärende. Dessa möten kan avslutas med att en medlem i EHT utses att ingå i ett team med mentor och/eller 
biträdande rektor för arbetslaget. Teamet får i uppgift att tillsammans driva elevärendet framöver.  
 
C. Denna mötesmodell tillämpas om det inträffat en akut situation på skolan och  arbetslaget behöver hjälp att 
formulera vilket stöd eleven behöver. Även här bildas team av mentor och en medlem i elevhälsoteamet.  
 
D. Kontinuerliga avstämningar görs i uppföljningsmöte. Som D-möte räknas även teamets interna 
återkopplingsmöten där biträdande rektor håller i ett samtal kring hur de olika teamarbetena har gått, med fokus 
lärande av goda exempel och genom att teamet handleder varandra vid eventuella svårigheter. I skrivande stund 
har skolan inte ännu haft ett sådant möte då läsåret inte är så långt gånget.  
 
 



EHT I BLOMMENSMODELLEN  

• Modellen stärker professionernas roller. 

• A-möten leds av kurator eller skolpsykolog som har 
utbildning i att hålla reflekterande team.  

• För att undvika att elever “lämnas över” till EHT samt för 
att skapa förutsättningar för lärande fokuserar modellen 
på att bygga team.  

• Till exempel kan en lärare som presenterar en 
problemformulering för EHT bilda ett team tillsammans 
med den person i EHT vars profession passar för 
samarbetet. 



FOUCAULTMODELLEN 

• Samordning för elevhälsa  
• Rektor och administrativ chef  

• Fyra samordnare  
• Alla yrkesroller vet sin roll i främjande, förebyggande och åtgärdande. 
• Elevhälsoplan  
• Mötestruktur  

• Pedagogisk samplanering med EHT  
• Struktur för planering av teman med EHT:s medverkan 
• Lärmiljörond  
• Handledning av psykolog med spetskompetens inom LAB och IF 

• Kollektivt lärande leds av rektor för samordnare, EHT och FL. 
 



SAMORDNING FÖR ELEVHÄLSA  

Skolledning – 
Rektor och 

administrativ 
chef  

Samordnare 
för EHT 

Samordnare 
för lärarlagen 

Samordnare 
för 

elevassistenter 
och KTT  



SAMORDNING FÖR ELEVHÄLSA 

Källa: Pia Skott i ”Elevhälsoarbete under utveckling – en 

antologi”. Red: C Löfberg,  SPSM 2018 



MÖTESSTRUKTUR VECKOVIS 

Elevhälsomöte EHM  

• Leds av samordnare för EHT  

• Individ och grupp  

• Stödstrukturer, extra anpassningar, utredningar, åtgärdsprogram  

Pedagogisk arena  

• Leds av FL eller EHT    

• Skolutveckling  

Pedagogisk samplanering 

•Leds av samordnare för pedagoglagen  

•Fokus på ämnesintegrering  

•Samspelar med EHM  och EHT  



MÖTESSTRUKTUR VECKOVIS  

Lärande 
och 

hälsa  

Måndagar  

EHM 

Tisdagar  

Pedagogisk 
arena  

Torsdagar  

Pedagogisk  

samplanering 



HÄLSOFRÄMJANDE INNEHÅLL  

• EHM ska undanröja hinder i lärandet för eleven.  

• Ge tid, ledning och struktur till arbete med 
stödstrukturer, extra anpassningar och särskilt stöd.  

• Underlätta för den pedagogiska samplaneringen så 
att elevens behov tillgodoses.  

• Elevhälsoplan, närvarostrategi med mera.  

• EHM måste vara planerat och strukturerat och utgå 
från bestämda samtalsmodeller. 



DIN BILD AV ELEVEN 

Elev  Positiv egenskap Positiv egenskap 





ENKEL KARTLÄGGNING  

Styrkor Hinder  Behov  Proximal zon  Ansvarig  



TRYGG BAS  

En personal som är ansvarig för relationen till eleven 

och att hjälpa övriga personal att etablera en tillitsfull 

kontakt. 

 

Alla elever har rätt till en trygg bas.  

 



KONTAKT  

• www.facebook.com/godgrund  

 

• emma@godgrund.se  

 

• Twitter: @emaron 

 

http://www.facebook.com/godgrund
mailto:emma@godgrund.se

