
 

Elevhälsa i praktiken – Konkreta exempel 

1. Har ni en tydlig elevhälsoorganisation där alla vet vem som gör vad och 
varför? Varför/Varför inte? 

2. Hur arbetar ni för en delakultur, och för att synliggöra all personal, alla 
personalgrupper? 

3. Utifrån Sergiovannis pyramid, vilken dimension skulle ni se som er skolas 
styrka? Varför? 

4. Vilken dimension ser ni som er skolas utvecklingsområde? Varför? 

 

5. Hur synliggörs elevhälsans arbete i skolans systematiska kvalitetsarbete? 
6. På vilket sätt kan er elevhälsa stötta upp när kriser uppstår hos er?  
7. Vi har presenterat 6 framgångsfaktorer som vi identifierat som viktiga i vårt 

arbete med en prioriterad elevhälsa. Om ni skulle rangordna de olika  
framgångsfaktorerna utifrån vad som är  
mest angeläget för er att arbeta vidare med, hur skulle den rangordningen 
se ut då? 

  



 

Workshop - Roller & uppdrag 

Workshopen är en av de 16 workshops som finns i vår kommande bok, 
”Elevhälsa i praktiken – Konkreta exempel”.  

Vad:  
En kartläggning av den samlade elevhälsans roller och uppdrag, i syfte att 
ge stöd i att forma organisationen utifrån de behov som finns. Workshopen 
tar avstamp i en gemensam diskussion om professionernas uppdrag inom 
den samlade elevhälsan sett utifrån det åtgärdande, förebyggande och 
främjande perspektivet på elevhälsoarbete.  För att vi ska kunna definiera 
våra olika roller inom den samlade elevhälsan behöver vi först definiera 
vårt arbete för oss själva. 

Genomförande: 
Material: 
Digital verktyg 
App för QR-kod 

 
Mall att använda  

Gruppindelning: 
Ni bör max vara 6-8 personer/grupp och ni bör utse någon som är 
sekreterare och fokushållare. Se till att ni löpande dokumenterar era 
diskussioner, och ert arbete. Då ni ska använda samma mall för workshop 
2 som för workshop 1 så rekommenderar vi er att använda er av samma 
gruppindelning. 

Tidsåtgång: 
Här beror det lite på vart ni som skola befinner er i processen med att 
definiera rollerna inom den samlade elevhälsan och dess uppdrag i er 
verksamhet. Viktigt är att det avsätts ordentligt med tid så att arbetet blir 
bra. Här nedan anges ungefärlig tid för respektive steg. 
Steg 1: 45 - 60 minuter  
Steg 2-3: 120 minuter 
Steg 4: Skolledningen 

Ledare: 
Det här är ett arbete som vi menar bör ledas av skolans ledning, och som 
vi tänker ska vara en del i det kollegiala lärandet på skolan.   

 

 

 



 

Övrigt: 
Vi kan utifrån forskning och erfarenhet se att det här med en tydlig och väl 
implementerad vision är en viktig framgångsfaktor. Saknar ni en sådan på 
er skola, så är det viktigt att lyfta det med din skolledning, eller under 
exempelvis ett arbetslagsmöte/arbetsplatsträff. Inför arbetet är det också 
viktigt att tydliggöra hur och när gruppernas anteckningar ska lämnas in till 
ledningen. 

 

Steg 1 - Diskussion i era grupper 

Som steg 1 går ni i era arbetsgrupper igenom nedanstående 
reflektionsfrågor från kapitlet: 

1. Har ni i er verksamhet en uttalad tanke om varför er 
elevhälsoorganisation ser ut som den gör?  

2. Har ni en tydlig ansvarsfördelning för elevhälsoarbetet i er 
verksamhet?  

3. Vilka är era centrala kuggar i den samlade elevhälsan? Varför är de 
viktiga för ert elevhälsoarbete? 

4. Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med en 
elevhälsoorganisation som vi har beskrivit i kapitlet?  

 

Steg 2 - Reflektion ur ett åtgärdande, förebyggande och 
främjande perspektiv 

1. Hur definierar ni begreppen åtgärdande, förebyggande och 
främjande arbete utifrån era yrkesprofessioner? Använd 10 minuter 
till att reflektera själv över frågeställningarna och försök att 
konkretisera med hjälp av exempel på insatser på respektive nivå.  

2. Utifrån er profession, vilka åtgärdande, förebyggande och 
främjande insatser gör ni idag?  

3. Utifrån den samlade elevhälsan i er verksamhet, vilka åtgärdande, 
förebyggande och främjande insatser gör ni idag?  

4. Hur ser målbilden ut för er i gruppen sett till en verksamhet med en 
tydlig elevhälsoorganisation? 

Exempelvis kan det handla om att man i högre utsträckning vill arbeta 
förebyggande och främjande, men hur skulle man då kunna göra det? Hur 
ser behoven ut i verksamheten, och hur skulle man kunna matcha detta. 
När ni fyller i målmallen, så undvik att hamna i ett “önsketänkande” i form 
av fler resurser, utgå istället i första hand utifrån era befintliga resurser. 
Viktigt så att era förslag på konkreta åtgärder kan vara möjliga att 
genomföra på riktigt. 

 

 

 

 



 

 

Steg 3 - Genomförs av den samlade elevhälsan - Analys av 
gruppernas arbete 
Med stöd av personalens arbete i Steg 1 och Steg 2 så diskutera följande: 

1. Organisation: 
Är er elevhälsoorganisation tydlig för personalen, upplever 
personalen att ansvarsfördelningen är tydlig och har personalen 
samma bild som er sett till elevhälsans centrala kuggar? Upplever 
personalen att den samlade elevhälsan är organiserad utifrån det 
faktiska behovet som finns i verksamheten? Diskutera vad ni har 
sett, och vilka styrkor och utvecklingsmöjligheter ni kan se. 
Sammanställ er diskussion i ett dokument till skolledningen. 
 
 

2. Åtgärdande/Främjande/Förebyggande: 
Har ni i den samlade elevhälsan och personalen en samsyn kring 
hur ni definierar och arbetar med åtgärdande-/främjande- och 
förebyggande insatser? Diskutera vad ni har sett, och vilka styrkor 
och utvecklingsmöjligheter ni kan se. Sammanställ er diskussion i 
ett dokument till skolledningen.  
 
 

3. Målbild: 
De olika grupperna har tagit fram en målbild med tillhörande 
insatser. Sammanställ dessa tillsammans som ett första steg, välj 
en av gruppernas mall som huvuddokument dvs det ni använder 
även för ert fortsatta arbete. För samman “dubbletter”, men ta inte 
bort några insatser, alla ska gå vidare till skolans ledning. Diskutera 
tillsammans om era tankar kring de insatser som personalen har lyft 
fram. Känner ni igen er i det som har lyfts fram? Varför/Varför inte? 
Finns det några insatser som ni ser skulle vara viktiga i att ha en 
samlad elevhälsa som matchar behovet på er skola? Diskutera och 
skriv in era förslag på insatser i den sammanställda målmallen. 
 

4. Lämna över sammanställningen till ledningen.  
 
 

  



 

 

Steg 4 - Skolledningen - Kartläggning av organisationen av 
den samlade elevhälsan  

1. Gå tillsammans i ledningsgruppen igenom de tre 
sammanställningarna som den samlade elevhälsan har gjort. Börja 
med att gå igenom organisation, sedan 
åtgärdande/främjande/förebyggande, för att sedan avsluta med 
målbild.  

Vad är era första tankar när ni tar del av de olika 
sammanställningarna? Är det en bild ni känner igen? Har ni på 
något sätt blivit överraskade? osv. Utifrån den sammanställning 
som personalen och den samlade elevhälsan har tagit fram, kan ni 
se att det finns insatser som ni i ledningen vill lyfta in? Varför? Kan 
ni i ledningen se att det finns insatser som ni vill ta bort? Varför? 
Använd underlaget från denna och den första workshopen och gör 
en sammanställning där ni också prioriterar de olika insatserna, 
vilka insatser som ska skrivas in i kommande läsårs arbetsplan, och 
planera för hur ni ska arbeta för att de övriga insatserna inte ska 
falla mellan stolarna. 

 
2. Presentera er plan som första steg i er samverkansgrupp. Har ni en 

samsyn för det fortsatta arbetet framåt? Kan det behövas göras 
någon organisationsförändring för att lyckas i arbetet? 
Riskbedömning? När allt är samverkat och klart så presenterar ni 
resultatet dvs planen på det fortsatta arbetet framåt för personalen 
på exempelvis ett APT. 

 
 


