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• Hur är det?

• Hur är det tänkt?

• Varför blir det inte som det är tänkt?

• Hur kan det bli som det är tänkt?



HUR ÄR DET?



KLUSTER
FACEBOOK-
SYNDROM

SPINNING



HUR ÄR DET TÄNKT?



1 kap. Inledande bestämmelser

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att 
barn och elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. 

• Den ska främja alla barns och elevers 
utveckling och lärande samt en livslång lust 
att lära. 

• Utbildningen ska också förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som 
det svenska samhället vilar på.



2 kap. Huvudmän och 
ansvarsfördelning

25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, 
grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. 

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, 
psykosociala och specialpedagogiska insatser

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och 
hälsofrämjande. 

Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska 
det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och 
kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med 
sådan kompetens att elevernas behov av 
specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.



Trygghet

Lärande

Delaktighet



2 kap. Huvudmän och 
ansvarsfördelning

8 § Huvudmannen ansvarar för att 
utbildningen genomförs i enlighet med 
bestämmelserna i denna lag, föreskrifter 
som har meddelats med stöd av lagen och 
de bestämmelser för utbildningen som kan 
finnas i andra författningar.



KAPTEN
- Ansvarar för att 
passagerarna får en 
resa som motsvarar 
beställningen så att …

STYRMAN
- Ansvarar för att 
sektionscheferna 
utför sina uppdrag 
så att …

… destinationen nås

REDERIET
- Ansvarar för att 
båten är i fullgott 
skick så att …

SEKTIONSCHEF
- Ansvarar för att dess 
sektion (maskin, 
navigation, underhållning) 
fungerar så att …

NÄMNDEN
- Ansvarar för att 
barnen och eleverna 
får en resa så att …

FÖRVALTNINGSCHEFEN
- Ansvarar för att  
skolorganisationen 
fungerar så att …

KS / KF
- Ansvarar för att 
skolorganisationen 
är i fullgott skick så 
att …

REKTORN
- Leder sin skolenhet så 
att …



Ansvarsfördelningen i en mål- och resultatstyrd skolorganisation.

Staten

Process Resultat

Rektor och ytterst 

huvudmannen

Förutsätt-

ningar

Rektor
Huvud-

mannen

Mål



VARFÖR BLIR DET INTE 
SOM DET ÄR TÄNKT?



Högsta
kommunledning 

(Kf(Ks))

Nämnden

Rektorn

Läraren

Eleven

Förvaltningschef

Bedömer behov, ger förutsättningar

Leder rektorerna

Leder lärarna

Leder elevernas lärande

Fördelar resurser och styr

Elevens föräldrar

Systematisk styrning av skolan

- fel agerande på fel nivå när ansvaret förskjuts ett steg nedåt



Högsta
kommunledning 

(Kf(Ks))

Nämnden

Rektorn

Läraren

Eleven

Förvaltningschef

Bedömer behov, ger förutsättningar

Leder rektorerna

Leder lärarna

Leder elevernas lärande

Fördelar resurser och styr

Elevens föräldrar

Blir motiverade och lär

Systematisk styrning av skolan

- rätt agerande med rätt ansvar på rätt nivå



De ”system” som ger mest utvecklingseffekt för en 
organisation är de som identifierar nyckelpersoner, som alla 
andra funktioner ska inrikta sig på att stötta och stärka.  



Brister i lärares 
kompetens

Stök och oro i 
klassrummet

Lägre 
elevprestationer

Elever till 
speciallärare

Rektorn får 
föräldra-
klagomål

Tyngre 
arbetsbörda
för kollegor

Extra 
resursbehov nu 
och framgent

Elever 
förstår inte

Statussänkning

Oro i skolan

Lärare går till 
andra skolor

Elever utan 
föräldrastöd 
tappar taget

Motivationen 
sjunker



Statushöjning

Läraren har 
kompetens och 
möjligheter att 
använda den





Lärandet

Ett återkommande utvecklingsområde vad 
gäller det hälsofrämjande arbetet är att det 
måste kopplas bättre till undervisningen.

Skolverket 

På frågan huruvida insatserna varit 
integrerade i undervisningen framgår 
det att i SBOG1 har färre projekt haft 
fokus på undervisningssituationen och 
aktiviteterna har ägt rum vid sidan av 
undervisningen (till exempel på raster 
och fritids). 

Som framgår av svaren är det 
förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet framförallt i SBOG1 något som 
sker parallellt med den reguljära 
pedagogiska verksamheten på skolan.



HUR KAN DET BLI SOM 
DET ÄR TÄNKT?





Hur blir det?

Vart ska vi?

Hur gör vi?

Var är vi?

Egna 
mål



Trygghet

Lärande

Delaktighet



Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken – si eller så.



Fokusera rätt ...

... annars blir det fel



ResultatetProcessen

”Min lärare är bra på att förklara när jag 
inte förstår.”

”Det är trivsam stämning på lektionerna.”

”Min lärare gör mig intresserad av /kemi/.”
ELEVER MED GY-BEHÖRIGHET 89%

ANTAL ELEVER MED BETYG I ALLA ÄMNEN   77%  

Fokusera den process som avgör resultatet



SKLs Öppna jämförelser

Fokusera motivationen, den avgör 
prestationen som avgör resultatet.

©sysko.se



- Mina lärare gör mig intresserad av 
ämnet.

- Mina lärare kan förklara så att jag 
förstår.

- Jag vet vad jag ska kunna för att nå 
målen/kunskapskraven i de olika 
ämnena.

Ja, alla lärare Ja, de flesta 
lärarna

Bara några 
lärare

Nej, ingen 
lärare

Ja, alla lärare Ja, de flesta 
lärarna

Bara några 
lärare

Nej, ingen 
lärare

Ja, på alla 
lärares 
lektioner

Ja, på de 
flesta lärares 
lektioner

Bara på 
några lärares 
lektioner

Nej, inte på 
någon lärares 
lektioner

Stämmer helt Stämmer 
ganska bra

Stämmer 
ganska dåligt

Stämmer inte 
alls

Svarsalternativen måste vara ”substantiella”, dvs 
ha ett innehåll för att kunna tolkas. 
Detta innehåll måste visa när det är som det 
ska, dvs grönt och vad som saknas.

Fokusera användbara och informativa svarsalternativ



- Mina lärare gör mig intresserad av 
ämnet.

- Mina lärare kan förklara så att jag 
förstår.

- Jag vet vad jag ska kunna för att nå 
målen/kunskapskraven i de olika 
ämnena.

2,4

2,3

2,9

77%

67%

82%

23%

33%

18%

MEDEL-
VÄRDE

PROCENT
ÅTERSTÅR

PROCENT

112 elever

134 elever

85 elever

ANTAL
ÅTERSTÅR !

Fokusera antal som återstår. 



Skola 1 Skola 2 Skola 3 Skola 4 Skola 5

Fokusera var det som återstår finns.



Klass 7 A           Mina lärare kan förklara så att jag förstår.

Antal

Fokusera läget för varje elev och ev förändring efter insats. 



Elevhälsans möjligheter 
att göra avsedd nytta.

”Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. 

Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.”



1. Hur organiseras Elevhälsans insats bäst?
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!
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”Det finns skolor som utmärker sig positivt för 
sitt elevhälsoarbete, utan att mer resurser har 
tillförts. I dessa skolor är elevhälsan en aktiv 
part i det förebyggande, hälsofrämjande och 
åtgärdande arbetet. Rektorn och elevhälsan 
involveras i ett tidigt skede och arbetet är både 
kort- och långsiktigt samt kontinuerligt.
Skolors elevhälsoarbete bör utformas så att det 
har effekt för elevers måluppfyllelse.”

Skolverket 



2. Utgår Elevhälsan från rätt perspektiv?



”Av läroplanen framgår att elevernas utbildning 

ska utformas med hänsyn tagen till elevernas 

olika förutsättningar och behov.

Det innebär att elevhälsan, för att kunna stödja 

eleverna, behöver arbeta på ett sätt som 

motsvarar behoven hos skolans elever.”

Skolverket



!

Rast UndervisningElev Läraren

!
Styrda 

rastaktiviteter

Lärarens 

elevperspektiv

Ledningens 

elevperspektiv

Elevens

perspektiv !

Lågaffektivt 
bemötande

RTI
Hjärnhälsa

Jag förstår inte.

Jag blir störd.



Elev: 

”Ingen från elevhälsan har varit i klassen. De 

borde komma och berätta om sig själva. Det är 

dåligt. Då kanske man skulle våga gå dit.”

3. Fungerar Elevhälsan som det är tänkt?



Denna termin har jag ... Inte behövt gå 
till kuratorn.

Tänkt gå till 
kuratorn, men 
inte gjort det.

Gått till 
kuratorn, men 
det har inte 
hjälpt.

Gått till 
kuratorn och  
det har hjälpt.

Resultat X-skolan 456 16 2 16

Resultat Y-skolan 567 34 6 16

Resultat Z-skolan 546 35 14 2

Resultat f-3 170 4

Resultat 4-6 180 9 2 2

Resultat 7-9 196 21 12 0

Z-skolan



Denna termin har jag ... Inte behövt gå 
till kuratorn.

Tänkt gå till 
kuratorn, men 
inte gjort det.

Gått till 
kuratorn, men 
det har inte 
hjälpt.

Gått till 
kuratorn och  
det har hjälpt.

Resultat X-skolan 456 16 2 16

Resultat Y-skolan 567 34 6 16

Resultat Z-skolan 546 35 14 2

Resultat f-3 170 4

Resultat 4-6 180 9 2 2

Resultat 7-9 196 21 12 0

Z-skolan



ar med från början i lägesanalysen,

äxla från elevperspektiv till elevens 
perspektiv på sin lärandesituation,

åga använda elevens bild för att få syn på  
Elevhälsans nytta i praktiken.

FÖR ATT KUNNA VARA FÖREBYGGANDE OCH HÄLSOBEFRÄMJANDE:



Systematisk uppföljning och 

elevhälsans insatser

– så att elevers välmående i sitt lärande säkras.

Gunnar Iselau

gunnar@sysko.se


