
Framtidens
Elevhälsa

”En elev som inte klarar skolan?”

Eller: ”En elev som vi i skolan inte klarat – ännu!”

Johan Hallberg
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• Elevvård och
Skolhälsovård slås
samman.

• Tillgång till:
Medicinsk,
psykologisk,
psykosocial
specialpedagogisk

• Samverkan med
lärarna

• Rektor ansvarig
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Gymnasiebehörighet (riket)…

…från 91,4% år 1998, 
till ca 86% år 2020.   

Lägst i landet: 51%



Socialstyrelsens ”Social rapport”, 2010 (!)

- Låga eller ofullständiga grundskolebetyg är den viktigaste 
riskfaktorn för framtida psykosociala problem; självskadebeteende, 
självmord, missbruk, bidragsberoende, kriminalitet etc.

- Ju tidigare utbildningskedjan bryts, desto sämre framtidsutsikter
har barnet.



BACK TO BASIC
• Lärarnas förtrogenhet med uppdraget -

läroplanens  h e l a  uppdrag.

• Ledtiden från lärarens oro i klassrummet,
via Elevhälsan – till verklig förändring i 
klassrummet.

• Ett förstärkt mentorskap – förutsättningar för 
ett verkligt relationellt arbete för lärarna.

• Utvärdering: 
Lärarna utvärderar Elevhälsan, Elevhälsan utvärderar 
det egna arbetet, eleverna utvärderar det 
stöd de får ---> resultat i betyg, trivsel och trygghet.



"EN VÄG IN" TILL ELEVHÄLSAN

• Anmälan till rektor, enl. skollagen.
• Läraren berättar 
• Hela Elevhälsan hör samma sak.
• Handledning/coachning
• Kartläggning, utredning
• Åtgärdsprogram
• Återkopplingsbesök
• Arena för pedagogiskt ledarskap.



RELATIONSBYGGE ÄR GRUNDEN

https://www.youtube.com/watch?v=5bx-6ZeBXAA

https://www.youtube.com/watch?v=5bx-6ZeBXAA


Skollagen kap. 3

8 §
[…] Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt 
stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.

10 §
För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan 
och sameskolan ska det särskilda stödet ges på det sätt och i 
den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet 
att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.









VÅRA VIKTIGASTE BYGGSTENAR

• Elevhälsoarbete utgår från goda relationer –
tid och rutiner för att etablera och upprätthålla!
Att synas och finnas för eleverna, i deras vardag.

• "En väg in” – för alla. Inte bara den som vill!
• Har du någon att prata med, när det verkligen behövs?
• Träna på prestigelöst samarbete inom Elevhälsan och 

med lärarna.
• Disponera tid, prioritera, minimera moment och 

administration.
• Elevhälsoplan, kvalitetsledning: 

Organisation, struktur, uppföljning.
• Mer undervisning, bättre undervisning!
• Rektors roll

Det handlar om
möten mellan
människor! 



KARTLÄGGNING – HUR MÅR ELEVHÄLSAN?

• Hur är Elevhälsan organiserad på 
din skola?

• Vilka yrkesprofessioner har era elever 
tillgång till? I vilken grad? Är ni nöjda?

• Hur tar ni till vara teamets tvärprofessionella 
kompetens?

• Vem/vilka dokumenterar? Kan man rationalisera?

• Hur ser fördelningen ut mellan 
hälsofrämjande/förebyggande och åtgärdande 
arbete ut?



KARTLÄGGNING – HUR MÅR ELEVHÄLSAN?

• Hur ser ställtiden ut från oro till åtgärd?

• Finns det struktur för hur arbetet
initieras: ”En väg in”? Korridorsprat?

• Hur stor andel av lärarna nyttjar Elevhälsan?
Får alla elever via sina lärare del av Elevhälsans 
resurser?

• Hur utvärderas arbetet?



NYA YRKESGRUPPER I ELEVHÄLSAN?

• Studie- och yrkesvägledare, SÅKLART!

• Fritidspedagog

• Fritidsledare

• Fysioterapeut



Screening F-klass, MUGI = 
Motorisk utveckling som grund för inlärning

Motorisk idrott (extra idrott) för lågstadiet

Återkoppling hälsosamtal tillsammans med 
skolsköterska åk 4, åk 6, åk 8 

Ergonomi- arbetsmiljö utifrån eleven

Deltagande/frånvaro idrott 

Skolgårdsgrupp, Dans för hälsa, Coachgrupp

Öppen mottagning

Föreläsningar 

”Fysioterapeuten har som 
huvuduppgift att följa elevernas 
hälsa och utveckling samt verka 
för sunda levnadsvanor. 
Fysioterapi inom elevhälsan 
innefattar förebyggande, 
hälsofrämjande och åtgärdande 
arbete. Detta arbete utförs på 
individ-, grupp- och 
organisationsnivå.”

Fysioterapeut Elevhälsa
Linnéa Kärdevik



Resurs för det 
främjande arbetet

Riksförbundet Reacta

Coachgrupper
Rollspelsgrupp
Fiskegrupp
Skategrupp
HBTQ-grupp

Frikostiga bidrag
för Reactagrupper/Hälsoråd

www.reacta.se



Välkommen till 
Malmaskolan på 
studiebesök

- om du tar med din rektor! 



ELEVHÄLSA
– VI BYGGER SKOLKULTUR!

• Respekt
• Ansvar
• Trygghet
• Lika värde
• Hänsyn
• Ärlighet
• Arbetsglädje



2-3% behöver omfattande insatser

20-30 % behöver anpassningar
och/eller särskilt stöd

Alla behöver en bra skola

2 miljoner elever i Sverige

(SKL/Psynk)



Ni säger: 
Det är tröttsamt att umgås med barn. 
-Det är riktigt. 
Ni tillägger: 
Därför att man måste sänka sig till deras 
nivå, böja sig, kröka på ryggen, göra sig 
liten. 
-Men där tar ni fel. Det är inte det som är 
det mest tröttsamma. Det är snarare det 
faktum att man måste höja sig, så att man 
når upp till deras känslor. 

Sträcka på sig, göra sig längre, 
ställa sig på tå. 

För att inte såra dem.

Janusz Korczak skrev 
på 1930-talet så här: 
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