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Föreläsningens delar

• Del 1: Inledande utgångspunkter

• Del 2: Med utgångspunkt i SPSM:s antologi

• Del 3: Med utgångspunkt i arbetet med

”högpresterande” skolor

• Del 4: Avslutande reflektioner med möjlighet 

till frågor



Digitala frågor…

• Under föreläsningen har du möjlighet att 
skicka in frågor digitalt.

• Gå in på www.slido.com och uppge Event 
code: #Kompetento

• Gilla andras frågor som du tycker är 
intressanta för större chans att de tas upp och 
blir besvarade.

http://www.slido.com/


Del 1: Inledande utgångspunkter







”Samordning
- en väsentlig aspekt av 
skolors elevhälsokompetens” 

I SPSM:s antologi
OBS! fortsättning 

Hållbart lärande
- ett projekt med s.k. 

”högpresterande 
skolor” 

Två projekt som utgångspunkt



-Hur går det att jobba med 
klassrumsnära elevhälsoarbete?

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kikare


Del 2: Med utgångspunkt i 
SPSM:s antologi



https://www.amazon.co.uk/Mind-Gap-Underground-Medium-165mm/dp/B003VPDCQU


Risk för gap mellan och inom olika 
samhällsnivåer

• Makro – nationell skollagstiftning

• Meso – lokalt huvudmannasammanhang

• Mikro – lokal skolorganisation mm.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kikare


MAKRO
- med fokus på regleringar om 

skolors kärnverksamhet 



Skollagens kapitel 3

• ”3 § Alla barn och elever ska ges den ledning 
och stimulans som de behöver i sitt lärande 
och sin personliga utveckling för att de utifrån 
sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas 
så långt som möjligt enligt utbildningens 
mål…”

- Hälsofrämjande iscensättning?



Dessutom:

- Extra anpassningar inom ramen för ordinarie
undervisning

- Särskilt stöd/utredningar

- Åtgärdsprogram

- Särskild undervisningsgrupp

- Anpassad studiegång



Den ”nya” regleringen av ”elevhälsan”



- Varför är organisering och samordning av elevhälsa så svårt?

https://www.amazon.co.uk/Mind-Gap-Underground-Medium-165mm/dp/B003VPDCQU


Slutsats:

• Elevhälsa är en del av det pedagogiska arbetet
• Varje lärare är delansvarig i detta arbete
• Det räcker inte att den enskilde arbetar 
• För att hela skolans arbete ska bli högkvalitativt 

behövs en samsyn, en samordning och ett 
samhandlande

• Det mest centrala arbetet med elevhälsa är inte 
extra arbete i relation till olika aspekter av elevers 
välbefinnande. Det handlar om det dagliga arbetet 
med att etablera en undervisningspraktik.



Den nya regleringen inrymmer därmed:

- En pedagogisk ambition
- Organisatoriska utmaningar
- Betydelsen av ett “omlärande”

För att etablera en inkluderande undervisning. 

Utmaning: Dessa visioner ska levas i konkreta skolpraktiker….



Innan vi går över till konkreta 
utmaningar på skolnivå…

Något om den viktiga MESO-nivån



ELEVHÄLSO-
TEAM

LÄRAR-
KOLLEGIUM

Elevgrupp

Övrig
personal

Lokalsamhälle Föräldragrupp

Huvudman

Geografisk placering

Kommun Andra sektorer

Skola



Vad vet vi?
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Symboler för att illustrera resultaten

• Positioner i 
elevhälsoteamet

• Lärarpositioner

Etablerade eller 
inte etablerade 
relationer

Special-
pedagog

”Vanliga”
lärare



Nivå 1:

Nivå 2:

Nivå 3:

Nollnivå: X



Från SPSM-antologi:

”Ibland upplever vi att vissa lärare vill att vi i 

EHT ska vifta med vår magiska trollstav och 

fixa alla problem.

Det är naturligtvis en omöjlighet, men här är 

förståelsen mellan lärare och EHT lite 

orealistisk.” 

(Medarbetare i elevhälsoteam)



Från uppföljning:

”…man kom hit, man presenterade sitt problem 
och ställde en fråga, och så fick man jätteofta
frågan ’Ja, vad tycker du att vi ska göra?’ Och då 
tänkte man ’Jamen vafasen, det var ju därför jag 
kom hit. Jag har ju redan försökt’. ” (Lärare)



https://www.amazon.co.uk/Mind-Gap-Underground-Medium-165mm/dp/B003VPDCQU


Del 3: Med utgångspunkt i arbetet
med ”högpresterande” skolor



• Går det att organisera för hälsofrämjande 
skolutveckling?

• Så lyfts pedagogerna i det hälsofrämjande arbetet att 
koppla lärandet och hälsan närmare varandra.

• Framgångsfaktorer och verktyg där elevhälsans 
professioner och pedagoger arbeta tillsammans i stället 
för i parallella spår

• Hur strategiskt och organisatoriskt stötta praktiskt i 
klassrummet och i lärandet utifrån det hälsofrämjande 
och förebyggande arbetet – processer, stöd och 
struktur



Forskningsprojekt på 
”högpresterande” skolor

• Dagens exempel: Stor 4-9-skola
• Ca 1100 elever – 37 klasser 
• Profilskola med musik som profilämne
• 59% flickor
• 7% av eleverna har åtgärdsprogram
• 14% av eleverna har 

modersmålsundervisning
• 31 olika språk



Kännetecken 1: Höga resultat

• Meritvärde åk 9 vt18: 301
• 99% behöriga till högskoleförberedande 

program på gymnasiet



Kännetecken 2: Väl fungerande EHT

• Långsiktigt arbete (sedan 2012): rutiner, planer, gå från 
enbart åtgärdande till förebyggande och 
hälsofrämjande + utvecklat tvärprofessionellt team

• Har tex skapat mentorsplaner, handlingsplaner (i 
relation till anpassningar) mm.

• Samarbete mellan EHT och pedagogisk ledningsgrupp
• Särskild biträdande rektor med ansvar för elevhälsa
• Varannan vecka EHT förebyggande & hälsofrämjande
• Öppen EHT-mottagning
• EHT-representation i arbetslag
• mm



Kännetecken 3: 
Väl fungerande och motiverad lärarkår

• ”Vi har en fin skola, bra lokaler med bra organisation, 
bra rutiner och mycket som fungerar om man jämför 
med tidigare arbetsplatser vi arbetat på. Rollerna är 
tydliga. Jobbet känns i högsta grad meningsfullt. Vi är 
med och bygger upp samhället”

• ”Vi tycker att arbetets krav och individens resurser 
stämmer överens. Vi är alla välutbildade och har god 
erfarenhet och höga krav på oss själva. Vi litar på 
kollegor och ser deras kompetens. Kanske lite för höga 
krav på oss själva ibland.” 



Kännetecken 4: Tydlig styrning och ledning
med delat ledarskap

Varje arbetslag ansvarar för 180 elever på mellanstadiet och 192 elever på högstadiet
14 elever går i förberedelseklass

Rektor

Bitr. rektor
4-9 AB

strategiskt ansvar: 
betyg/bedömning

lärande

Bitr. rektor
7-9 CD

musiklärare
strategiskt 

ansvar:
musikprofilen

Bitr. rektor
4-9 EF

strategiskt 
ansvar: 

digitalisering
/nyanlända

Bitr. rektor
4-6CD

elevhälsan
strategiskt 

ansvar: 
elevhälsa

Adm. chef
Expedition

Vaktmästeri
Bibliotek 

strategiskt ansvar: 
ekonomi/lokaler

Administratör
strategiskt ansvar: 

schema/kalendarium

Projektledare/
kommunikatör

strategiskt ansvar: 
kommunikationarbetslag

4-6 AB

arbetslag 
7-9 AB

arbetslag 
elevhälsan

arbetslag
4-6 CD

ämneslag 
Musiklärare

arbetslag 
7-9 CD

arbetslag 
4-6 EF

arbetslag 
7-9 EF

administration
vaktmästeri

bibliotek



Kännetecken 5: Motiverade och 
högpresterande elever och föräldrar



Så vad är problemet…..?

* Alla elever håller inte

* Lust för lärande har minskat

* Inte samma elever som har behov av särskilt 
stöd på mellanstadiet som på högstadiet

* Många elever vill prestera på högsta topp hela 
tiden. Det bidrar till en enorm press, att sträva 
mot toppbetyg i samtliga ämnen. 



– Vi ska vara en skola som möter elevers olika behov och 
där lärandet är en del i det hälsofrämjande arbetet. En 

skola som också främjar psykisk hälsa och minskar elevers 
stress

Studieteknik

DISA

Stresshantering

Chess

Föräldra-
utbildning

Utveckla 
mentorskapet

Vikten av sömn, 
balans…

Samverkan 
med Elevråd

Utbildning 
personal



Så –antag:

1.  Att det finns något i ”molekylstrukturen” som brister 
– trots allt hälsofrämjande arbete

2. Att vi ännu inte vet vad detta är, utan behöver 
upptäcka nya sätt att skapa hälsofrämjande  

verksamheter

3. Att det är något i kärnverksamheten och som görs 
hela tiden, som skulle behöva göras mer medvetet och 

reflekterat



Fler utgångspunkter

• Folhälsomyndigheten: Skolor ”producerar” 
psykisk ohälsa

• Tänk om detta görs i undervisning…?

• I samarbete med skolorna identifierat att 
detta kan vara kopplat till betyg och 
bedömning

• Går det att skapa hälsofrämjande 
bedömningspraktiker?



Interaktiv forskningsansats
med fokus på innovation



Interaktiv forskning (Ellström, 2011)

3 forskare

2 skolor med 
8 skolledare

Utmaningen: Få med ALLA i att börja vilja undersöka och upptäcka…..



5 steg

1. Problematisering: Identifiera ett område som
behöver undersökas (stress/ohälsa/låg lust att lära –
hållbart lärande – vad kan det handla om?). 

2. Planering: Utveckla en intervention som syftar till 
förbättring (hur kan det åstadkommas?).  

3. Handling: Implementering av en innovation (tex nytt
sätt att tänka/göra i bedömningspraktiker) 

4. “Observera”: Samla data i relation till intervention.

5. Reflektera: dra slutsatser, lära - tillsammans.

6. Börja ny cykel.



HT 17 VT 18 HT 18

Inläsning

Regelbundna 
kontakter med 
skolledningarna

Förberedande 
observationer

Fokusgrupper

Möten med 
skolledning, 
elevhälsa mfl

Workshop/
återkoppling

Uppstartsdagar

Påbörjar arbete 
i 14 heterogena 
grupper (”all” 
personal)

Gruppledare 

PROBLEMATISERING-------------------------------PLANERING



6 sidor av förslag på hur det går att 
arbeta med 

hälsofrämjande skolutveckling 
– med utgångspunkt i 

kärnverksamheten



Våren 19 Handling, observera, reflektera

4 teman med olika projekt + 2 rektorsprojekt 

2. Elevers arbete och hållbart lärande

3. Lärares arbete och hållbart lärande

4. Kunskap och hållbart lärande

1. Hållbar bedömning

KONFERENS



Potentiella framgångsfaktorer

• Identifiera och fokusera på kärn”problemet”. Sortera!
• Se till att ha kunskap om vilken kunskap som behövs/behöver 

utvecklas.
• Fokus på kärnverksamhet och gemensamma nämnare
• Skilj mellan insatser för vissa anställda och insatser för alla
• Skilj mellan kompetensutveckling och professionell utveckling
• Skapa förutsättningar: Långsiktigt hållbara strukturer för 

kollektivt och tvärprofessionellt lärande med fokus på 
process

• Lär av andra – men glöm inte  betydelsen av kontext:  
etablera ett innovativt/entreprenöriellt förhållningssätt 
(upptäck tillsammans)

• Fokus på hälsofrämjande helheter (inklusive arbetsmiljö mm)
• Samordnat ledarskap 



https://www.amazon.co.uk/Mind-Gap-Underground-Medium-165mm/dp/B003VPDCQU


-Hur går det att jobba med 
klassrumsnära elevhälsoarbete?

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kikare


Tack för att ni lyssnade!


