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Sammanfattning 

I den senaste skollagen är det tydligt att skolors elevhälsoarbete främst ska vara 

hälsofrämjande och förebyggande. Skolverket, skolinspektionen och aktuell forskning visar 

att skolor, nu sju år efter att lagen trätt i kraft, fortfarande är kvar i det åtgärdande arbetet.  

Syftet med denna studie är att genom specialpedagogs och rektorers uppfattning av det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet, öka kunskaper om faktorer som möjliggör och/eller 

försvårar uppdraget. Skolnivån i studien är gymnasiet. 

Studiens teoretiska utgångspunkt är socialkonstruktionism och metodansaten är hermeneutik. 

Studiens empiriska underlag består av sju semistrukturerade intervjuer med rektorer/ 

biträdande rektorer och specialpedagoger. Resultatet visar på elevhälsans hälsofrämjande och 

förebyggande arbete till stor del är kvar i det förebyggande arbetet men att processer är i gång 

för en förändring. Processen tar tid och är svår i vissa lägen vilket leder till att personalen 

upplever frustration. Resultatet visar också på att specialpedagoger och rektorer/biträdande 

rektorer uppfattar uppdraget relativt samstämmigt men skillnader finns, där orsaken bottnar i 

maktstrukturer. Vidare framkommer det att en konkurrerande situation uppstår mellan 

specialpedagog och försteläraruppdrag när försteläraruppdrag kopplas till skolutveckling och 

specialpedagog inte var inbjuden att delta. 
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1. Inledning 

Skolan är ett område som styrs av politiska beslut och där lagstiftningen ligger till grund för 

utformning och innehåll. År 2011 trädde den senaste skollagen (SFS 2010:800) i kraft och 

skolväsendet fick sin nuvarande utformning. Skollagen gäller flera skolformer och för denna 

studie kommer gymnasiet att vara i fokus. I och med den senaste skollagen togs i bruk 

förändras till exempel betygssystem, krav på lärarexamen, gymnasiets programstruktur och 

elevhälsovårdens form och funktion. Även en förändring gällande användandet av begreppet 

elevvård sker. Begreppet elevvård finns inte med i den senaste skollagen. I stället används 

”elevhälsa”. I och med att begreppet elevvård byts ut kan ett nytt förhållningssätt skönjas, ett 

förhållningssätt där vård inte längre är i förgrunden utan hälsa blir centralt. För att uppnå 

hälsa behöver insatser göras innan ohälsa har uppstått, det vill säga fokus på förebyggande 

och hälsofrämjande insatser blir tydligare. Det är det salutogena perspektivet som ska vara 

rådande, inte det patogena. Det förebyggande och hälsofrämjande uppdraget ska sättas i 

relation till hela skolans uppdrag som är tudelat – kunskapsbildande och medborgarskapande. 

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 (SFS 2010:800, kap 1, § 4 ).  

Skolan har, utöver det tudelade uppdraget, också ett kompensatoriskt uppdrag, vilket innebär 

att skolan ska stötta elever utifrån elevernas förutsättningar.  

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges 

stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 

skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (SFS 

2010:800, kap 1, § 4). 

Både det tudelande uppdraget och det kompensatoriska uppdraget visar på att skolan är en 

komplex organisation, som har många olika delar att förhålla sig till. En faktor av vikt för att 

skolan ska klara av denna komplexitet på bästa sätt är att de som verkar inom skolan ska ges 

goda förutsättningar att ge elever den utbildning de har rätt till. I linje med att skapa bättre 

förutsättningar antogs i skollagen (SFS 2010:800) att en samlad elevhälsa skulle bildas, där 

olika delar från tidigare elevvård och specialpedagogiska delar skulle slås samman till det som 

kom att bli den nya elevhälsan (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016).  
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Elevhälsans primära uppdrag, oavsett skolform, ska enligt skollagen vara förebyggande och 

hälsofrämjande. Alla i elevhälsan ska arbeta för att elever ska ges bästa möjliga 

förutsättningar för att nå målen i utbildningen. Det handlar då inte enbart om kunskapsmål 

utan också om sociala mål. 

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling 

mot utbildningens mål ska stödjas (SFS 2010:800, kap 2, § 25). 

Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda 

och trygga uppväxtvillkor (Prop. 2009/10:165 s. 276). 

Idag är det cirka sju år sedan lagen trädde i kraft och frågan är hur det ser ut gällande 

elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Den bild som framträder, utifrån 

skolinspektionen, skolverket och aktuell forskning, visar på ganska stor variation. Vissa 

skolor har lyckas bra med det förebyggande och hälsofrämjande arbetet samtidigt som andra 

skolor, oavsett skolform, lyckas mindre bra eller inte alls. (Skolinspektionen, 2015; 

Skolverket, 2017; Hjörne & Säljö, 2014; Hyllander & Guvå, 2017).  

Frågor väcks om vad det är som gör att elevhälsan på skolor, i detta fall på gymnasiet, kan 

eller inte kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

är dessa frågeställningar intressanta och centrala. Som blivande specialpedagog kommer 

professionen finnas inom området men frågan är också relevant ur ett större perspektiv. Det är 

av vikt att studera specialpedagogens uppfattning om det förebyggande och hälsofrämjande 

uppdraget. Specialpedagogen får i sin utbildning kunskap om hur skolverksamheten på 

organisation- grupp- och individnivå kan kartläggas och bedrivas.  

För att förstå vad som möjliggör eller försvårar arbetet med hälsofrämjande och förbyggande 

insatser på gymnasiet, behöver kunskap om vad som uppfattas som hälsofrämjande och 

förebyggande arbete inhämtas. Det är med hjälp av specialpedagogers och rektorers 

uppfattning och beskrivning som kunskaper om det hälsofrämjande och förebyggande arbetet 

inom elevhälsan ska inhämtas.  
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2. Syfte 

Syftet med studien är att genom specialpedagogs och rektors uppfattning av det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom elevhälsan, öka kunskaper om faktorer som 

möjliggör och/eller försvårar uppdraget. 

För att uppnå detta syfte ligger följande frågeställningar till grund för studien. 

 Hur uppfattas elevhälsans arbete, med fokus på det hälsofrämjande och förebyggande 

uppdraget? 

 Vilka särskilda faktorer uppfattas som möjliggörare av det hälsofrämjande och 

förebyggande arbete inom elevhälsan? 

 Vilka särskilda faktorer uppfattas som försvårare eller hindrande av det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom elevhälsan? 

För att göra studien hanterbar har avgränsningar gjorts, bland annat vad gäller val av vilka 

som ska ingå i studien. För denna förestående studie valdes specialpedagoger och rektorer. 

Specialpedagogen ska vara delaktig i skolans kvalitetsutveckling och där ingår 

hälsofrämjande och förebyggande arbete som två centrala komponenter. I målen för 

specialpedagogexamen (SFS:2007:638) framkommer det bland annat att en specialpedagog 

ska bedriva arbete så att hinder i lärmiljön undanröjs, bidra och medverka i det förebyggande 

arbetet, vara rådgivare och samtalspartner samt bidra till god samverkan mellan olika 

yrkesprofessioner inom verksamheten. 

Specialpedagogens arbete är i mångt och mycket beroende av rektors roll, vilket gör att även 

rektors uppfattning och beskrivning av uppdraget behöver granskas. Rektor är satt att leda 

elevhälsan och blir därmed en aktör av vikt för det arbete som elevhälsan bedriver både som 

team och i enskilda professioner. Då skolor organiserar sig olika är även biträdande rektorer 

aktuelle för denna studie. En biträdande rektor kan få liknande funktion som rektor i relation 

till elevhälsans arbete. 

Ytterligare avgränsning gjordes och då gällande skolform. Den skolform som är aktuell för 

denna studie är gymnasiet. Det är elevhälsans arbete på gymnasiet som kommer att studeras. 

Anledning till denna avgränsning är att elevhälsans arbete på gymnasienivå inte är väl 

beforskat vilket förespråkar en studie på den skolnivån. Att studera elevhälsans arbete på 

gymnasiet möjliggör att ny kunskap kan inhämtas.  
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2.1 Disposition 

Uppsatsens upplägg är följande. Kapitel 1 ges en inledning till ämnesområde och val av 

studie. Kapitel 2 beskrivs studiens syfte, frågeställning och avgränsningar.  Kapitel 3 beskrivs 

elevhälsans uppdrag enligt skollagen samt studiens två centrala begrepp som är 

hälsofrämjande och förebyggande arbete. Vidare ges en kort genomgång av begreppen 

salutogen och patogen, samt en nulägesbeskrivning av hur det förebyggande och 

hälsofrämjande arbete generellt ser ut idag. I kapitel 4 presenteras forskning inom området. 

Kapitel 5 tar upp studiens teoretiska utgångspunkt och ger en beskrivning av denne. Kapitel 6 

är ett metodkapitel där studiens metodologi beskrivs samt dess validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Kapitel 7 är resultatredovisningen där studiens resultat presenteras. Kapitel 

8 innehåller diskussion kring både metod och studiens resultat samt förslag till vidare 

forskning. 

3. Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs, på översiktlig nivå, elevhälsan och dess arbete och profession. Vidare 

ges en begreppsbeskrivning av studiens centrala begrepp som är hälsofrämjande och 

förebyggande. Begreppen salutogent och patogent beskrivs också. Till sist presenteras en 

översiktlig bild av dagsläget gällande hälsofrämjande och förebyggande arbete ute på skolor. 

Innehållet i kapitlet är satt i relation till studien syfte vilket innefattar elevhälsan, dess uppdrag 

samt möjligheter och hinder. 

Elevhälsans arbete är reglerat i skollagen (SFS 2010:800) vilket innebär att det som 

presenteras i bakgrunden gäller för alla skolformer som lagen omfattar. Bakgrunden tar inte 

upp enskild skolform utan en generell bild över skolan i stort presenteras. De källor som 

använts är på generell nivå och gäller för olika skolformer. Relevanta källor som enbart 

hanterar området utifrån en gymnasial nivå har inte hittats.  

3.1 Elevhälsans uppdrag och sammansättning 

Elevhälsans arbete och uppdrag är att stödja personal och elever och därigenom bidra till 

skolans hela uppdrag. Elevhälsans uppdrag är dubbelriktat och det innebär att hälsa och 

lärande ska gå hand i hand. Genom att stödja elevers hälsa bidrar det till att lärandet gynnas. 

Motsatsen gäller också, det vill säga genom att stödja lärande gynnas elevers hälsa 

(Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Elevhälsans uppdrag ska präglas av ett elevperspektiv 

och innefattar ett stöd för alla elever i deras utveckling mot utbildningens olika mål. 
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Elevhälsan har en central roll i skolans kvalitets- och skolutvecklingsarbete, bland annat 

beträffande värdegrundsarbete och förebyggande och hälsofrämjande arbete kring exempelvis 

kost och motion. I elevhälsans uppdrag ingår samverkan med skolans övriga personal och att 

bidra till att skolans arbete vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

(Socialstyrelsen & skolverket, 2016).  

En grundtanke med elevhälsan är att den ska finnas som stöd för både personal och elever och 

bidra till att öka måluppfyllelsen för skolans verksamhet. Då skolans uppdrag är såväl tudelat 

som komplext, har elevhälsan i nya skollagen en central funktion. Elevhälsan består av ett 

flertal olika professioner, som tillsammans och var för sig ska stötta lärare och elever samt 

bidra till att hela skolans verksamhet kvalitetssäkras och utvecklas, det vill säga vara en del i 

det systematiska kvalitetsarbete som varje skolenhet ska bedriva (Socialstyrelsen & 

Skolverket, 2016). Det som betonas i elevhälsans uppdrag som team och som enskilda 

professioner är det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. ”…elevhälsan ska användas 

som ett verktyg i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete och i skolans arbete med 

att stödja elevers utveckling mot utbildningens mål” (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016, s. 

7). 

I lagtext och förarbeten beskrivs och förklaras elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande 

uppdrag och arbete med begrepp som ska och främst, vilket vittnar om uppdragets tyngd. 

Detta framkommer också i den proposition som ligger till grund för lagförslaget/lagändringen.  

Flera remissinstanser ansåg i sina remissvar på Skollagskommitténs betänkande att orden 

hälsa eller hälsofrämjande bör föras in i bestämmelsen i linje med ambitionen att motverka 

ohälsa. Regeringen föreslår därför att elevhälsan främst ska vara förebyggande och 

hälsofrämjande (Prop. 2009/10:165, s. 276). 

Elevhälsans sammansättning är idag reglerad i lag. Det framgår av lagens formulering vilka 

som ska ingå i elevhälsan. 

Elevhälsans omfattning  

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser. 

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 (SFS 2010:800, Kap 2 § 25). 
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I citatet framkommer det att i elevhälsan ska olika professioner vara representerade. I lagen 

framgår det tydligt vilka professioner det handlar om, också yrkestitlar presenteras. Detta 

gäller alla professioner utom en, där yrkestitel inte presenteras utan en kompetens beskrivs 

istället, specialpedagogisk kompetens. Det måste således inte vara en utbildad specialpedagog 

eller speciallärare som innehar denna roll i elevhälsan. Hur skolor väljer att lösa detta ser 

olika ut. Den som är satt att leda elevhälsan är rektor vilket följande citat visar. 

Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Det 

pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en 

förskolechef. Dessa ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas (SFS 2010:800, 

kap 2, § 9). 

3.1.1 Begreppsdefinitioner 

I Vägledning för elevhälsan (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016) framkommer det att 

hälsofrämjande arbete har till syfte att stärka och/eller bibehålla människors välbefinnande.  

Detta gäller såväl fysiska, psykiska som sociala områden. Arbetet bedrivs på tre nivåer – 

organisations-, grupp- och individnivå. Exempel på hälsofrämjande arbete inom ramen för 

elevhälsan är: planering och samarbete med rektor och/eller personal kring utbildningsinsatser 

där en insats kan gälla ungdomars psykiska hälsa. Delta i skolans värdegrundsarbete och 

hjälpa till i skolans utformning av olika handlingsplaner som rör bland annat 

värdegrundsarbetet.  Undanröjande av hinder i lärmiljön genom kartläggning vad som 

bibehåller god hälsa och skapar god miljö i skolan. Handleda pedagoger i arbetet med elever 

och bidra till kompetensutveckling kring frågor som rör exempelvis sex- och samlevnad, hbtq, 

stress och prestationskrav. Bidra till att information gällande elevers olika utvecklingsfaser 

och områden kommer vårdnadshavare till kännedom. Förstärkning av elevers delaktighet samt 

deltagande i undervisning kring bland annat goda levnadsvanor (Socialstyrelsen & 

Skolverket, 2016). 

Det förebyggande arbetet har, enligt Socialstyrelsen och Skolverket (2016), till uppgift att 

minska risken för ohälsa, att stärka de så kallade frisk/skyddsfaktorerna. För att kunna arbeta 

så, måste elevhälsan skaffa sig kunskap om vad som skapar ohälsa respektive hälsa och aktivt 

delta i kartläggning av skolans olika uppdragsområden och miljöer. I det förebyggande arbetet 

ingår även att elevhälsan har en medvetenhet om elevers situation utanför skolan. Exempel på 

förebyggande arbete för elevhälsan är: kartläggning av riskområden, så som rökning, stress, 

kränkningar och diskriminering. Arbetet förutsätter medverkan vid utarbetande av rutiner och 

riktlinjer kring bland annat hur elever som är i behov av studiestöd upptäcks tidigt. Dessutom 
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ska en elevhälsans personal handleda och utbilda övrig personal på både gruppnivå och 

individnivå, delta i föräldramöten och i föräldrakontakt för att bidra till goda relationer och 

gott samarbete mellan hem och skola (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). 

Begreppet salutogen har betydelsen av att friskfaktorer är i fokus. Det är ett fokus på det som 

främjar psykisk- och eller fysisk hälsa. Det hälsofrämjande och förebyggande är i centrum. 

Begreppet patogen har betydelsen av att fokus ligger på riskfaktorer för ohälsa. Det 

åtgärdande och vårdande är i centrum. 

3.2 Bilden av elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete 

Skollagen (SFS 2010:800) har nu varit i bruk i nästan sju år. Det kan tyckas som en lång tid 

och att direktiven och styrdokumenten borde ha fått genomslagskraft i skolans vardag och 

verklighet. I inledningen till denna studie nämndes det att den bild som finns gällande skolors 

hälsofrämjande och förebyggande arbete varierar. Den generella bild som framkommer i 

Skolverket (2017) och Skolinspektionens (2015) redovisningar, är att skolor har svårigheter 

att uppfylla kravet att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande, i vissa fall lyckas dock 

skolor väl. Denna bild gäller både för grundskola och för gymnasiet (Skolinspektionen 2015; 

Skolverket 2017). 

3.2.1 Skolverket och skolinspektionens bild av dagsläget 

Många skolor runt om i Sverige uppfyller inte lagens intentioner fullt ut genom att främst 

arbeta förebyggande och hälsofrämjande. I den rapport som Skolinspektionen redovisade 

2015 framkommer brister. Det framkommer bland annat att fokus fortfarande är på 

åtgärdande insatser. De hälsofrämjande och förebyggande insatserna är inte i fokus. Det finns 

alltså fortfarande mycket kvar att göra innan skolor runt om i landet arbetar mer med dessa 

två delar än vad de gör med de åtgärdande insatserna. Det vill säga det patogena perspektivet 

är mer synligt än det salutogena. Idag är det fortfarande många skolor som inte hinner eller 

kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande fast än det står klart och tydligt i skollagen att 

elevhälsans främsta uppgift just detta (Skolinspektionen, 2015). 

Att arbetet med att utveckla den nya elevhälsan inte har varit enkelt framkommer även i 

Skolverkets delredovisning av regeringsuppdraget att ”genomföra insatser för att förbättra det 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom elevhälsan i syfte att stödja elevernas 

utveckling mot utbildningens mål” (Skolverket, 2017, s. 1). Delredovisningen visar på att det 

finns hinder, problem och svårigheter som behöver åtgärdas. Skolverket (2017) lyfter upp fyra 

huvudområden som var i behov av åtgärder och förbättringar.  
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Ett av områdena var ”…förebyggande och hälsofrämjande arbete som utgår från att lärande 

och hälsa hör ihop” (Skolverket, 2017, s. 3). Huvudmännen för skolan kunde ansöka om bidra 

för att utveckla ett eller flera av dessa huvudområden. Skolverket fick in fler 

bidragsansökningar än vad de hade räknat med vilket kan visa på ett stort behov ute på 

skolorna. Skolornas bidragsansökningar till skolverket visar på att en ambitionerna till 

förbättring och utveckling finns, men inte medlen till att genomföra dessa. Ekonomin är 

således en faktor som påverkar det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Skolan ska 

enligt skollagen ge elever en likvärdig utbildning och det kommunala skolväsendet ska 

fördela resurserna efter elevers behov, vilket citaten nedan visar på. 

Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och 

elevernas olika förutsättningar och behov (SFS 2010, kap 2, § 8a). 

Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 

fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas (SFS 2010:800, kap 1, § 9). 

I citatet framkommer det tydligt vad huvudmannen för skolan ska göra, men beroende på 

vilken kommun som skolan befinner sig i finns olika ekonomiska förutsättningar. Också hur 

huvudmannen fördelar resurserna är avgörande. Utöver ekonomi och resursfördelning är brist 

på samverkan en faktor som försvårar det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. 

Skolverket (2017) tar upp i delredovisningen, att samverkan runt elever inte fungerar. Det är 

enligt Skolverket många gånger svårt att få till en bra samverkan, där organisationsstruktur, 

olika perspektiv och vägval är orsaker till svårigheter.  

3.2.2 Faktorer som möjliggör eller hindrar – generell bild 

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för elevhälsan är beroende av olika faktorer för 

att lyckas. Vilka dessa faktorer är varierar. Vissa faktorer blir dock mer avgörande för att ett 

arbete ska lyckas eller försvåras, vilket Petri Partanen (2012) lyfter fram. En faktor som är 

mer avgörande än andra är förståelsen av processer. För att kunna bedriva ett framgångsrikt 

utvecklingsarbete är skolledaren central. Skolledare måste ha en förståelse för de processerna 

som sker i skolans värld.  Om denna förståelse saknas, måste förståelse inhämtas. Därefter 

kan skolledaren organisera, leda och utveckla den skola denne är satt att styra över. Saknas 

förståelse av processer är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet svårare att bedriva. 

(Partanen 2012; Törnsén 2014; Guvå 2010; Hyllander 2011). 

Vid sidan av förståelsen av processer är den organisatoriska faktorn en av de viktigaste 

faktorerna för att nå framgång. I elevhälsan ingår flera olika professioner och då måste också 
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skolans elevhälsoarbete organiseras så att det finns ”en samlad organisation som verkar 

tillsammans och enhetligt mot samma mål utifrån en gemensam förståelse” (Partanen, 2012, s. 

8). Den vinst som kommer av ett väl organiserat elevhälsoarbete gynnar alla elever och skapar 

ett skolklimat som märks så fort man kommer in genom dörrarna. Ett välorganiserat 

elevhälsoarbete har alla möjligheter att skapa ett verkligt salutogent klimat som främjar både 

hälsa och lärande (Partanen, 2012).  

Organisationen handlar inte enbart om struktur och om vem som gör vad utan det finns också 

fler dimensioner. Den dynamiska dimensionen är den där mellanmänskliga relationer pågår – 

hur man gör, vad man säger, vad man känner, hur man agerar och så vidare. Partanen (2012) 

lyfter upp ett varningens finger för dem som, i sin skolledarroll, inte tar den dynamiska 

dimensionen i beaktande. Konsekvenserna blir till att exempelvis implementering av den nya 

skollagen inte kommer att lyckas. För att lyckas och nå framgång i skolutveckling oavsett vad 

det handlar om är att de som ingår i processerna förstår, känner en meningsfullhet och 

motivation (Partanen, 2012). 

Att organisation och rektors roll har betydelse för elevhälsans hälsofrämjande och 

förebyggande arbete tar Ingrid Hylander och Gunilla Guvå (2017) också upp. Hylander och 

Guvå (2017) hävdar att det finns en svårighet, eller om man ska säga en komplexitet, kring 

hur elevhälsan ska organiseras. Det finns fördelar med en lokal organisation men det finns 

också fördelar med en central organisation. Vad som framgick var att det inte finns någon 

optimal organisation. Det är kontextuella faktorer som avgör huruvida elevhälsans 

organisation är bra eller inte. En svårighet i att organisera elevhälsan är att flera olika 

professioner ingår som delvis styrs av olika styrdokument. Alla som ingår i elevhälsan ska 

arbeta för skolan mål men några i elevhälsans organisation har annan lagstiftning att förhålla 

sig till, exempelvis skolsköterskan som har hälso- och sjukvårdslagen till grund. Det blir ett 

uppdrag för skolledaren att skapa bästa möjliga organisation utifrån de förutsättningar som 

råder. Det som Hyllander och Guvå (2017) ser som en stor risk för elevhälsans arbete och 

rektors uppdrag att leda elevhälsan, är om huvudmannen för skolan inte prioriterar elevhälsan. 

Finns inte en samsyn mellan huvudman och rektor kommer svårigheter uppstå och 

elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete försvåras (Hyllander & Guvå, 2017). 

Processer och organisation lyfter också Tuija Lehtinen och Jenny Jakobsson Lundin (2016) 

upp som faktorer av vikt, men de anser att elevhälsans arbete verkar mera vara som ”ett Vilda 

Västern” det vill säga att det saknas struktur och ordning. Lehtinen och Jakobsson hänvisar till 

den forskning och litteratur som finns, om än bristfällig, där det framkommer att elevhälsans 
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arbete har stora problem att hitta formen för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. 

Fokus för elevhälsans arbete tycks fortfarande vara på elevers svårigheter. Det som är 

intressant i Lehtinen och Jakobssons beskrivning, är att de visar på att cirka sju år efter att 

lagen trätt i kraft kvarstår ett synsätt som hör hemma mer i den tidigare skollagen, det vill 

säga det vårdande perspektivet – det patogena perspektivet. Det salutogena perspektivet som 

förordas i bl.a. den lagstiftning som gäller samt de riktlinjer som ges i ”vägledning för 

elevhälsan” och i skolverkets stödmaterial, tycks enligt Lehtinen och Jakobsson inte få den 

plats och utrymme som sig bör. De lyfter upp att det skiljer sig stort mellan kommuner och 

hänvisar till Skolinspektionen kvalitetsgranskning (2015) som visade på stora brister.  

Lehtinen och Jakobsson (2016) ser att elevhälsan, tillsammans med skolan i övrigt, står inför 

stora förändringar och omställningar. De ser att utmaningarna framåt är att få skolans personal 

och då också elevhälsans personal att tänka i nya banor. Hur de ska tänka finns det ingen 

färdig mall på. Vägledning för elevhälsan (2016), som ligger till grund för elevhälsans arbete, 

är ett vägledande dokument inte ett styrande dokument. Det är bland annat detta som är 

anledningen till begreppet ”Vilda Västern” enligt författarna, det blir att prova sig fram på 

både gott och ont. Lehtinen och Jakobsson Lundin (2016) är således inne på samma spår som 

Skolverket (2017) och Skolinspektionen (2015), att skolor i allmänhet och elevhälsan i 

synnerhet har svårigheter i att kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande. 

I skolors elevhälsoarbete och då med fokus på det hälsofrämjande och förebyggande 

uppdraget finns många möjligheter och hinder vilket Ann Ahlberg (2015) ser. Ahlberg (2015) 

lägger, i förhållande till de andra forskarna, ett litet annat perspektiv på sina observationer och 

lyfter fram specialpedagogens roll och funktion i skolutveckling och i elevhälsan som 

betydelsefull och central. Specialpedagogen får genom sin roll och profession ett viktigt 

uppdra genom att vara en kvalificerad samtalspartner och genom samtalet bidra till utveckling 

av skolans miljöer och kvalitetsarbete. I specialpedagogens uppdrag ingår bland annat en 

stödjande och handledande funktion och denna funktion riktar sig till alla inom skolan och på 

alla nivåer. En faktor som är central för att samtal, handledning och samarbete ska ske är tid. 

Tid till att samtala, tid till att samarbeta, tid till att resonera och analysera är ett måste för att 

bland annat specialpedagogen ska kunna arbeta mot skolans uppsatta mål. Utöver tid lyfter 

Ahlberg (2015) fram delaktighet som en viktig framgångsfaktor. Specialpedagogers 

delaktighet i skolans utvecklingsarbete är bristfällig, trots att specialpedagoger ofta har goda 

och relevanta kunskaper.  
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Hälsofrämjande och förebyggande arbete är av vikt i skolors utvecklingsarbete. Här hänvisar 

Ahlberg (2015) till skolinspektionens granskning 2012, där det framgick att rektorer borde i 

större utsträckning använda specialpedagogers kompetens i skolutvecklingsarbeten. Ahlberg 

tar upp att den specialpedagogiska verksamheten kan bidra i en process, där vardagens arbete 

knyts närmare forskningen. Teori möter praktik och utveckling mot ett mera hälsofrämjande 

och förebyggande arbete kan äga rum. 

4. Tidigare forskning 

Då elevhälsan är relativt ny som organisation och form, finns relativt lite forskning kring 

elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande uppdrag. Detta har bland annat Hylander och 

Guvå (2017) samt Lehtinen och Jakobsson Lundin (2016) uppmärksammat och de ser att 

elevhälsan som forskningsområde som eftersatt.  

Sökvägar för att finna tidigare forskning har varit via universitetsbibliotekets databaser. Vid 

sökandet användes databaser utifrån pedagogik och utbildningsvetenskap. Databaser som 

användes var ERIC (EBSCO), artikelsök, Education Collection och SwePub. Begrepp som 

använts: elevhälsa, förebyggande, hälsofrämjande, Senco, Senco in team, prevention, health 

promotion, prereferral teams och prereferral intervention teams. Skolverkets hemsida har 

också använts för att hitta publikationer och rapporter gällande valt område. 

Forskningen presenteras under rubrikerna Nationella studier och Internationell studier. Inga 

underrubriker kommer att sättas då forskningen överlag tar upp flera olika aspekter vilket gör 

att en och samma forskning hamnar, i så fall, under flera underrubriker. Forskningen som 

presenteras har bedrivits både på grundskolenivå och gymnasienivå. Ingen av studierna har 

gjorts enbart på gymnasienivå utan gjorts på endera grundskolenivån eller grundskole- och 

gymnasienivå. Vid sökning av relevant forskning hittades ingen studie som gjorts på enbart 

gymnasienivå. 

4.1 Nationella studier 

Redan innan den nya skollagen trädde i kraft gällande elevhälsan kunde svårigheter och 

hinder förutses men också möjligheter till förbättringar. En som lyfter upp både hinder och 

möjligheter är Guvå (2010) som beskriver i en rapport hur nuvarande elevhälsa vuxit fram 

över tid. Guvå ger en beskrivning av de remisser, utredningar och betänkanden som ligger till 

grund för den kommande elevhälsans verksamhet. Det är inte, som Guvå säger, bara ett nytt 

verksamhetsområde som träder i kraft utan också ett nytt sätt att tänka och se på elevers bästa. 
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Det har förändrats hur barns lärande förklaras och vad som påverkar och påverkas i barns 

utveckling. Ett nytt synsätt framträder i och med den nya skollagen. Elevvårdens olika delar 

ska slås samman till en elevhälsa för att bidra till en likvärdig skola (Guvå, 2010). 

Guvå (2010) lyfter upp att samverkan och samsyn är två betydelsefulla faktorer i skolans 

verksamhet och dessa ska vara redskap för att skolans uppdrag att ge elever en likvärdig 

utbildning, i vilken såväl där både fysiska, psykiska som pedagogiska områden samverkar. 

Detta är enligt Guvå helt i linje med den utveckling som sker runt om i samhället. Paralleller 

till bl.a. barnhälsovården dras. Hälsobegreppet utvidgas till att inte bara omfatta fysisk hälsa 

utan också psykisk. Inom skolhälsovården har liknande förändringar skett där begrepp och 

synsätt vidgas till att omfatta fler delar än tidigare, exempelvis anses inte skolsvårigheter vara 

enbart pedagogiska svårigheter utan kopplas också till elevers mående. Det som för denna 

studie är extra intressant är det som Guvå tar upp gällande det bagage som alla tar med sig in i 

den nya elevhälsan. Med detta menar Guvå att man måste känna till vad de olika 

professionerna för med sig i form av rutiner, synsätt, traditioner och normer, för att förstå vad 

som ligger till grund för de förutsättningar som finns för samsyn och samverkan. Om man inte 

har kunskap om vad de olika professionerna har med sig, kan svårigheter och problem uppstå 

i det kommande samarbetet och samverkan, vilket kan leda till att den nya skollagens 

intentioner får svårigheter att komma till uttryck. Detta ställer krav på ledningen av 

elevhälsan. Guvå (2010) är inne på samma tanke som Partanen (2012) gällande organisation 

och processer där dessa är av vikt för ett fungerande hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

Svårigheter att förändra och forma elevhälsan efter den nya skollagens intentioner är det andra 

forskare utöver Guvå (2010) och Partanen (2012) som sett i sina studier. Eva Hjörne och 

Roger Säljö (2014) ser att det är fortfarande svårigheter att lyfta blicken från det 

individorganiserade patogena arbetet till ett övergripande salutogent arbete. Dennas slutsats 

drar Hjörne och Säljö av en studie gjord på elevhälsoteamsmöten där elevhälsans personal 

samlas och pratar om elever i svårigheter. Studien bygger på insamlat empiriskt material på 

fem grundskolor och har en mikroetnografisk ansats. Syftet med studien var att granska hur 

handlingsmönster och besluts tas i relation till den kontext som råder för elevhälsan. Hjörne 

och Säljö menar att det är inte bara ett politiskt uttryck som den nya skollagen står för utan 

också ett förhållningssätt som måste gestaltas och implementeras på varje lokal skolenhet, 

vilket är en problematisk process. Slutsatser som Hjörne och Säljö ser av sin studie är att 

elevhälsans arbete hamnar allt för ofta i det åtgärdande, där det kategoriska perspektivet är 

mest synligt, det vill säga eleven är bärare av problemet inte miljön.  



13 

 

Vidare ser Hjörne och Säljö (2014) idén med en elevhälsa som mycket god men att elevhälsan 

som team befinner sig i en komplex miljö och situation. För att lyckas måste elevhälsans 

personal förstå vilken kontext de befinner sig i och hitta en form som ligger i linje med lagens 

intentioner och elevhälsans uppdrag. För att kunna göra det behöver elevhälsans olika 

professioner både förstå och kunna sin egen roll likaväl som förstå den verksamhet de 

befinner sig i och är en del av och här har rektor en central roll. Så har ännu, enligt Hjörne och 

Säljö (2014), inte skett till fullo runt om i landet. De ser en rad olika områden som behöver 

utvecklas. Exempel på områden som Hjörne och Säljö ser är: Formerna för dokumentation 

och förändrad samtalskultur där man går från kategorisering och klassificering till ett mera 

beskriva och analysera. Skola behöver komma närmare vetenskap och forskning det vill säga 

att diskussioner och åtgärder ska ha en större koppling till den forskning som finns. 

Professionerna var och en för sig ska vara tydliga och på det klara med vad hälsofrämjande 

och förebyggande betyder just utifrån deras roll. Därigenom bidras till en större förståelse 

kring olika situationer (Hjörne & Säljö, 2014).  

Variation mellan skolors elevhälsoarbete tycks vara mer regel än undantag, vilket Jonas Höög 

(2014) uppmärksammar i en studie från 2010. Studien som gjordes 2010 var en intervjustudie 

gjord på cirka 150 personer och den genomfördes tillsammans med andra forskare. De 

personerna som ingick i studien 2010 var alla personal inom grundskola och gymnasiet. De 

skolor som ingick var fördelade över 7 kommuner. Fokus för Höög var elevhälsans kultur och 

organisation. Studien visar på att det råder många oklarheter kring mål, struktur, vem gör vad, 

vad förväntas och vem styr för att nämna några. Höögs slutsats ligger i linje med det ”Vilda 

Västern”-tänk som Lehtinen och Jakobsson (2016) var inne på. ”det verkar inte finnas någon 

best practice” (Höög, 2014, s. 22). Brist på struktur är svår att förstå anser Höög då skolans 

verksamhet ska vara styrd av lagar och förordningar. Det ska finnas en struktur som ger 

riktlinjer för verksamheten. Självklart menar Höög att variationer måste finnas. Verksamheten 

utgår från eleverna och varje elev är unik, men det ska inte till den grad finnas så stora 

variationer som det tycks göra idag. Höög ställer sig frågan om det inte är strukturer som styr 

elevhälsans arbete. Om det inte är de grundförutsättningar som skolan har som styr - vad är 

det då? Det som Höög ser utifrån studien är att det kan vara rådande kultur inom en skola som 

styr. Det kan också vara individerna, det vill säga att arbetet inom elevhälsan är 

personberoende istället för professionsberoende. Ytterligare anledning kan vara politiska 

beslut och styrning som ligger till grund för olikheter liksom brist på tydliga mål för 

elevhälsan och skolan i helhet, att det inte är uttalat vilka mål som alla personal tillsammans 
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ska arbeta mot. Den slutsats som Höög (2014) drar utifrån resultatet av studien, är att en större 

styrning, både på lokal som nationell nivå, behövs samt att det arbete som elevhälsan bedriver 

måste kopplas tydligare till rådande forskningsläge och ha en starkare teoretisk förankring. 

Att elevhälsan ska kunna bedriva ett hälsofrämjande och förebyggande arbete är, enligt 

Monika Törnsén (2014), delvis kopplat till rektors roll, ansvar och uppdrag. Törnsén gjorde, 

tillsammans med andra forskare, en intervjubaserad studie år 2010 på grund- och 

gymnasieskolor. Studien handlade om elevhälsan och i den lyfts det nu tydligare ansvarskrav 

på rektor i och med den nya skollagen. Rektor är satt att leda skolans arbete och har där med 

en central funktion. Alla inom skolan ska verka för elevers lärande och utveckling. Utifrån 

studiens resultat tar Törnsén upp att rektors roll är av vikt för att elevhälsans arbete ska kunna 

ske i samklang med skollagens intentioner, men andra faktorer är också med och styr. ”Trots 

att rektor har ett särskilt ansvar, beror kvaliteten i arbetet med elevhälsan och elevers lärande 

även på förutsättningar som resurser, organisation och kompetens hos medarbetare” (Törnsén, 

2014, s. 3). Törnsén (2014) beskriver, utifrån studiens resultat, olika förbättringsmöjligheter 

och utmaningar som skolor står inför eller har. En av utmaningarna är gränsdragningen 

mellan skolans ansvar och annan extern aktör. De problem som Törnsén ser gällande 

gränsdragning mellan skola och exempelvis socialförvaltning eller landsting inte får leda till 

att elever hamnar mellan stolarna. Problemen måste lösas och detta sker bäst enligt Törnsén 

genom samarbete olika aktörer emellan. Samarbete både inom skolans ramar och mellan skola 

och extern aktör måste utvecklas. Professionen måste vara central inte personen som innehar 

professionen. I studien framkom att skolan är beroende av vilka som innehar de olika 

tjänsterna, det vill säga är personberoende. Här är Törnsén (2014) inne på samma tanke och 

slutsats som Höög (2014) gällande elevhälsans svårighet att vara professionsgrundad och inte 

persongrundad. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska inte vara beroende på vem 

som innehar en viss profession, det är inte en enskild individ som ska vara viktig utan 

professionen i sig. En annan utmaning som framkom i studien var tillgång och resursfrågan. 

Elevhälsans möjligheter att utföra uppdrag enlig skollagen påverkas av arbetsgivarens 

förutsättningar. Det blir enligt Törnsén (2014) svårt att få en kontinuitet i skolans inre arbete, 

när nedskärningar sker i organisationen och det bli svårt att arbeta långsiktigt. Organisation 

och skolledarens roll är viktig för elevhälsans arbete vilket innebär att Törnsén (2014) är inne 

på samma tanke och slutsats som Partanen (2012), Höög (2014), Guvå, (2010) och Hjörne och 

Säljö (2014). 
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Ytterligare forskning som uppmärksammat organisationen, professionen och samverkans roll 

ute på skolor och i elevhälsans arbete, är Ingrid Hyllanders studie SAMVERKAN - 

professionellas föreställningar på elevhälsoarenan (2011). Hyllander (2011) har genom en 

studie av olika professioners föreställningar på elevhälsoarbetet med fokus på samverkan, 

kommit till slutsatsen att de olika professionerna har svårt att komma till sin rätt i 

elevhälsoteamets arbete och struktur.  

Om elevhälsodomänen ska fungera som en gemensam arena för samtliga 

yrkeskategorier krävs således genomgripande förhandlingar på arbetsplatsnivå hur 

det hälsofrämjande arbetet ska utformas dels för varje yrkeskategori dels för teamet 

som helhet och dels för skolan som organisation (Hyllander, 2011, s. 50). 

För att de olika professionerna ska kunna arbeta hälsofrämjande och förebyggande som lagen 

säger, krävs en förändrad syn på professionen både av de som innehar professionen och andra. 

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet får stryka på foten av de mera traditionella 

patogena åtgärderna och här ser Hyllander (2011) att rektor har en central roll för att 

förändringar ska kunna ske. Det är genomgripande strukturförändring som måste komma till 

stånd. 

4.2 Internationella studier 

Elevhälsan och arbetet kring hälsofrämjande och förebyggande arbete finns inte exakt i 

liknande form i andra länder. Det finns dock liknande grupper i skolors organisation med 

liknande eller närliggande uppdrag och funktion och det är forskning från dessa som för 

denna studies syfte information har hämtats. Någon studie som endast handlar om det som 

kan motsvara en gymnasieskola/gymnasienivå har inte hittats vid de söktillfällen som gjordes. 

I en artikel som berör områden nära denna studies syfte är gjord av Christopher Robertson 

(2012). Robertson (2012) tar upp hur politiska beslut och förändringar i England påverkar 

bland annat strukturer och arbetsformer för specialpedagoger och annan personal runt om i 

skolorna i England. Artikeln tar inte upp någon specifik skolnivå utan ligger på en generell 

nivå och utgår från situationen i England i stort. Denna artikel tar upp hur nya behov och krav 

ställs på specialpedagoger vid förändring i lagstiftning och vilka effekter detta får skolors 

arbete med elever i behov av särskilt stöd. Det som för denna studies syfte och område är 

intressant är att i artikeln lyfter Robertson upp olika exempel i specialpedagogens roll som 

hamnar inom det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Om specialpedagogen används på 

bästa sätt kommer elever, föräldrar och skolan i helhet att gynnas men detta förutsätter att tid 

avsätts och frigörs för specialpedagogens uppdrag enligt Robertson (2012).  
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Gällande tid som central faktor är Robertson inne på samma linje som svensk forskning 

(Guvå, 2010; Höög, 2014; Törnsén 2014; Hyllander & Guvå 2017) vilket också betonar tid 

som betydelsefull för ett hälsofrämjande och förebyggande arbete.  

Att behov av hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser behövs för alla inom 

skolan visar en studie som gjordes av Ann Shargo Lhospital och Anne Gregory (2009). 

Studien baseras på 33 lärare vid 14 olika skolor i sydöstra USA som ingick i ett program som 

skolans ”pre-referral intervention team (förkortat PIT)”1 ansvarade för. Skolnivån i studien 

var ”elementary school” vilket kan säga motsvara låg- och mellanstadiet i svenskt 

skolsystem.2 Syftet var att se hur ett deltagandet i PIT-programmet kunde vara till hjälp för att 

få ner lärares stressnivå och stressupplevelse. Studien gjordes då det inte finns så mycket 

forskning kring hur ett samarbete och stöd av PIT kan leda till bättre arbetsmiljö för lärare och 

i slutänden bättre resultat för elever. Det program som lärarna ingick i handlade om olika 

typer av stöd och hjälp som PIT kunde ge lärarna gällande elevers stödbehov i klassrummet. 

Studien visar på att stora delar av de lärare som ingick i studien upplevde en lägre grad av 

stress. Det var också andra fördelar som kom ut av deltagandet i programmet då stödet av PIT 

bidrog till elevers ökade måluppfyllelse, stöd och support av andra kollegor i detta fall PIT 

gav positiva effekter. Studien visar på att ett samarbete som i detta fall mellan lärare och en 

grupp som har till syfte att stödja och utveckla arbetsmiljö leder till en rad positiva effekter. 

PIT kan liknas vid ett elevhälsoteam som har liknande syfte att stödja lärare i arbetet med 

elever. Lhospital Shargo och Gregory (2009) ger uttryck för en önskan om en studie av större 

format än vad de genomförde för att se PIT gällande skolors kvalitetsutveckling. De ser att 

PIT fyller en stor funktion gällande förebyggande arbete på skolor och är ett bra stöd till 

skolors största tillgång som är både lärare och elever. 

I en artikel presenterar Kathleen Lynne Lane, Jennifer N. Mahdavi och Sharon Borthwick-

Duffy (2003) en studie som gjorts gällande lärares förväntningar på ”prereferral intervention 

team” och deras stöd. Studien granskade också lärares uppfattning om behovet av direkt stöd 

vid genomförandet av de föreslagna insatserna. Lärarna som deltog i studien var 80 till antalet 

och undervisade på grundskolenivå och då till största del på låg- och mellanstadienivå. 

Lärarna arbetade på skolor som låg i USA, i Arizona och Kalifornien.  

                                                 
1 Pre-referral intervention team – väljer att inte översätta begreppet då jag inte är helt säker på vad som blir en 

korrekt och rättvis översättning. Är inte exakt som elevhälsan men har liknande funktion och syfte. 
2 Ett ungefärligt jämförande – elementary school innefattar åldrarna 5-11. 
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I studien hade en beskrivande och multivariabel analys gjorts och den visade att majoriteten 

av lärarna förväntade sig att de skulle få direkt stöd i klassrummet, få professionellt stöd och 

informera föräldrarna om en oro. Mer än hälften av lärarna var positiva för demonstrationer 

av föreslagna insatser i klassen. En av anledningarna till att denna studie genomfördes var för 

att se hur ”Prereferral inteventions team” kan användas på ett för skolan bra sätt och vilka 

förväntningar som finns på denna typ av team (Lane, Mahdavi & Borthwick-Duffy, 2003). 

Förväntningar, behov och viljan till samarbete är faktorer som studien visar på och som lyfts i 

artikeln. Det framkom i studien att oftast så var lärarna mer villiga till att få hjälp när de såg 

att en elev hade flera olika stödbehov, behov som läraren själv upplevde att denne hade svårt 

att ensamt möta. Vidare ser författarna att denna typ av team är till fördel för skolors arbete 

kring elevers hela studiesituation både vad det gäller kunskap och socialt. Detta är i linje med 

vad Guvå (2010) och Törnsén (2014) kommer fram till vilket är att när det finns flera 

professioner inom en skola som tillsammans hjälps åt för att förebygga skolsvårigheter och 

stötta lärare i arbetet med elever leder det till högre måluppfyllelse. 

4.3 Sammanfattning  

Gemensamt för den tidigare forskningen, både nationell och internationell, är att vissa 

faktorer framkommer som centrala för att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska 

vara lyckosamt. Dessa faktorer är samsyn, samverkan, tydlig ledning, rektors styrande roll, 

förändrad syn på professioners roller och uppdrag, dokumentation, struktur, förståelse av 

processer i en komplex miljö samt kontinuitet. Vidare visar tidigare forskning på att hinder 

finns som försvårar det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Dessa hinder är bristande 

ledning av elevhälsan, oklara roller, normer och strukturer som inte ligger i linje med lagens 

intentioner, resursbrist, personalomsättning, otydliga mål samt okunskap. 

Denna förestående studie har till syfte att genom rektors och specialpedagogs uppfattning av 

det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom elevhälsan öka kunskaper om faktorer som 

möjliggör eller försvårar uppdraget. Frågan är om det är samma bild som kvarstår ute i 

verksamheter som den tidigare forskningen har lyft fram eller kommer denna förestående 

studie att visa på andra faktorer. En förhoppning är att bidra till ny eller ökad kunskap om 

faktorer som möjliggör det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Ytterligare en 

förhoppning är att fånga upp faktorer som försvårar det hälsofrämjande och förebyggande 

arbetet för att därigenom bidra till kunskap som kan hjälpa skolor i det inre arbetet kring 

skolutveckling. 
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5. Teori 

En teoris funktion är att vara till stöd för forskaren så att denne kan skapa sig en mera 

fördjupad förståelse samt systematisera kunskap av det som beforskas. Val av teori styrs av 

det som ska undersökas och av den som utför själva forskningen. Genom teorin kan samband 

och helhet skapas och därigenom förstås utifrån de delar som det empiriska materialet 

förmedlar (Fejes & Thornberg, 2015a; Thomassen, 2015). Denna studies teoretiska perspektiv 

är hämtat från socialkonstruktionismen. Syftet med denna studie är att få ökad kunskap om 

möjligheter och hinder i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom elevhälsan. 

Denna kunskap inhämtas genom specialpedagogers och rektorers uppfattning och då är 

socialkonstruktionismen användbar. Denna teori utgår från att den förståelse och kunskap vi 

har av världen är skapad och formad i olika processer, såsom sociala och kulturella och 

kommer sedan till uttryck i språket. Språket blir bärare av olika uppfattningar och tolkningar, 

som är skapade i ett visst rum och i en viss tid (Burr, 2003). Detta innebär att det som 

rektorerna och specialpedagogerna ger uttryck för i denna studie bör ses som sociala 

konstruktioner, som är skapade och ska förstås i sin kontext. Hans Larsson (2008), beskriver 

det som följande: 

Det innebär att en verksamhet formas, ordnas och ges mening med hjälp av språket. Språket lyfter 

fram idéer, värden, attityder, föreställningar och perspektiv för hur något bör uppfattas…En 

institution som exempelvis en skola har formats över tid genom en rad sociala handlingar och 

språkliggörande vilka bidrar till de föreställningar som omger verksamheten och som personalen 

blir bärare av (Larsson, 2008, s. 37). 

Utifrån citatet ovan framkommer det att begrepp såsom hälsofrämjande och förebyggande kan 

ses som skapade av människor i ett visst rum i en viss tid. Arbetet med hälsofrämjande och 

förebyggande insatser konstrueras, uppfattas och beskrivs och därigenom ges en bild av 

hälsofrämjande och eller förebyggande arbete förmedlade genom rektorer och 

specialpedagogers tal om dessa.   

Socialkonstruktionismen är ingen enhetlig teori utan består av olika inriktningar och 

traditioner (Thomassen, 2015; Burr, 2003; Gerrbo, 2012 och Larsson, 2008). 

Socialkonstruktionism kan, enligt Larsson (2008), ses som en vidareutveckling av 

socialkonstruktivism. Det som är skillnaden dessa emellan utifrån Larssons (2008) 

resonemang, är att socialkonstruktivismen ser sociala konstruktioner mer knutna till individ 

och socialkonstruktionism ser sociala konstruktioner mer knutna till kontext.  
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Socialkonstruktionismen är för denna studie mer lämplig, då talet om hälsofrämjande och 

förebyggande arbete sker i en kontext som i detta fall är elevhälsan. Respondenterna 

beskriver, förklarar och uppfattar begreppen utifrån elevhälsan och i den kontexten ska dessa 

begrepp tolkas och förstås. Det är genom ”talet om” hälsofrämjande arbete, förebyggande 

arbete och om möjligheter och hinder som jag kommer finna stöd i teorin. Hur respondenterna 

talar om hälsofrämjande arbete, förebyggande arbete och om hinder och möjligheter. Centralt 

att påpeka är att med stöd av teorins grundtankar ska denna studie också ses i ljuset av 

socialkonstruktionismen vilket innebär att även min tolkning ska ses som en social 

konstruktion. 

6. Metod  

Val av metod grundar sig i denne studies syfte, att få en ökad kunskap om vilka faktorer som 

möjliggör eller hindrar det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom elevhälsan. För att 

inhämta information och därigenom få kunskap har jag valt att göra en kvalitativ studie där 

jag använder semistrukturerade intervju som metod. Studien är abduktiv och tolkande vilket 

innebär att den teorin som används i studien inte ska ses som statisk och mekaniserad utan 

som ett redskap för att finna förståelse genom de mönster som framträder ur materialet (Fejes 

& Thornberg, 2015a). Till hjälp att möta och bearbeta informationen kommer en 

hermeneutiskt ansats användas. 

6.1 Hermeneutik 

Martyn Denscombe (2014) beskriver att en forskningsstrategi väljs utifrån det syfte som den 

ska användas för. En forskningsstrategi är inte, enligt Denscombe (2014), detsamma som 

forskningsmetod. Metoden är vilka redskap som används för att samla in data vilket för denna 

studie är det semistrukturerade intervjuer. Den forskningsstrategi som valts för denna studie är 

Hermeneutik då den är användbar genom att den möjliggör och bidrar till att studiens syfte 

kan nås. Genom en hermeneutisk ansats kan det empiriska materialet tolkas och förstås och 

materialets andemening kan inhämtas. Det empiriska materialet i denna studie består av 

intervjuer som transkriberas till text. 

Hermeneutikens centrala delar är att tolka och förstå vilket Thomassen (2015), Westlund 

(2015) och Per-Johan Ödman (2007) beskriver. Hermeneutik handlar om att förstå och tolka 

fenomen och att förmedla upplevelsen av fenomen. Då det för denna studies syfte är 

specialpedagoger och rektorers uppfattning av hälsofrämjande och förebyggande arbete som 

står i fokus är hermeneutiken användbar.  
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Genom att tolka och förstå respondenternas svar i relation till enskilda begrepp satta i sin 

kontext kan förståelse och kunskap inhämtas. Hermeneutiken har tre olika inriktningar vilket 

är enligt Westlund (2015) Existentiellt inriktad hermeneutik, Misstankens hermeneutik och 

Allmän tolkningslära. Den första inriktningen har sitt fokus i att förstå personen bakom text 

och eller utsagor. Den andra inriktningen har sitt fokus mer i förståelsen av något specifik 

fenomen i en text och eller utsaga. Den tredje inriktningen har sitt fokus i att skapa en 

förståelse av en utsaga, ett budskap och där är delen i relation till helheten av vikt (Westlund, 

2015). För denna studies syfte är den tredje inriktningen lämpligast att använd då begreppen 

hälsofrämjande och förebyggande ska ses som enskilda begrepp som ska förstås i sin kontext 

– elevhälsan. Inom allmän tolkningslära är det inte förklaringen som står i fokus utan 

förståelsen av materialets budskap och andemening. Hermeneutiken och studiens teoretiska 

utgångspunkt – socialkonstruktionism kommer att samverka i analysen, tolkande och 

förståelsen av det empiriska materialet.  

Både Ödman (2007) och Westlund (2015) beskriver samspelet mellan del och helhet som 

centrala komponenter vid den hermeneutiska tolkning- och förståelseprocessen vilket också är 

av vikt inom socialkonstruktionismen (Larsson, 2008; Burr, 2003). Tolkning och förståelse är 

som att, enligt Ödman (2007), lägga pussel. Där det först finns en rad separata bitar som efter 

ett tag kan fogas samman till större enheter som där efter kan fogas samman till en helhet. 

Varje bit är viktig men biten säger inte något om den inte sitter i sin helhet. Att tolka text är 

att se delarna och deras samhörighet med andra delar som tillsammans förmedlar något som 

ger en förståelse i och av sin helhet. Pusselbitarna och hela pusslet läggs i en process där 

helheten och delen måste relateras till varandra för att skapa en begriplig bild. Denna process 

kallas den hermeneutiska cirkeln och förklarar ”hur tänkande, förståelse och tolkning 

fungerar” (Ödman, 2007, s. 100). Det är, som Westlund (2015) lyfter fram, av vikt att låta 

texten (materialet) få komma till uttryck och berätta något för läsaren vilket innebär att som 

läsare (tolkare) av materialet ska fördomar och den egna förförståelsen undvikas.   

Genom att studera hälsofrämjande och förebyggande arbete, vilka kan ses som delar, kan en 

ökad förståelse av elevhälsans arbete skapas och därmed kunskap gällande faktorer som 

möjliggör eller hindrar elevhälsans arbete inhämtas. 
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6.2 Urval 

De respondenter som kommer att ingå i denna studie har valts ut utifrån det som Denscombe 

(2014) beskriver som ett Icke-sannolikhetsurval. Detta innebär att forskaren (i detta fall jag) 

har styrt urvalet och anledningen till att forskaren styr urvalet grundar sig i olika orsaker så 

som svårigheter i att kunna hantera en stor mängd data som sannolikhetsurval kräver eller att 

kunskap saknas gällande information kring möjlig undersökningspopulation. Val har gjorts 

utifrån tillgänglighet det vill säga att respondenterna ska, för mig, vara relativt lätt att komma 

i kontakt med. Då studien har intervju som metod för datainsamling behöver jag träffa 

respondenterna personligen och då bör inte restiden vara ett hinder. Detta begränsade 

urvalsområdet till Mellansverige då jag anser att inom det geografiska området har jag relativt 

lätt att kunna förflytta mig inom rimlig tid.  Valet har också gjorts utifrån det som Denscombe 

(2014) beskriver som subjektivt urval där urvalet väljs utifrån ”relevans för det ämne…som 

undersöks” (Denscombe, 2014, s. 74).  

I inledningen framkom det att för denna studie är det specialpedagoger, rektorer och 

biträdande rektorer som är aktuella. Specialpedagogen är central i skolors hälsofrämjande och 

förebyggande arbete då de genom sin utbildning får kunskap i skolutvecklingsfrågor samt 

kunskap om hur hinder i skolmiljö kan förebyggas. Valet av specialpedagog är, som nämns 

ovan, grundat på subjektivt urval - Specialpedagogen är relevant för studiens syfte. 

(Denscombe, 2014). Av samma urvalsprincip är rektorerna valda då de i egenskap av ledare 

för skolverksamheten har en central funktion gällande elevhälsans hälsofrämjande och 

förebyggande arbete. Valet av biträdande rektor bygger på samma princip som valet av 

specialpedagog och rektor, det vill säga subjektiv urval.  Det som skiljer sig här är att denna 

grupp tillkom något senare. Det visade sig att skolorna hade organiserat sig på ett sätt som 

gjorde att biträdande rektor fick, för denna studies syfte, samma roll och funktion som rektor. 

För denna studies syfte var både rektor och biträdande rektor aktuella utifrån hur skolorna 

hade organiserat elevhälsans arbete. Då rektor och biträdande rektor har i denna studie en 

liknande roll kommer de båda att redovisas i resultatet under samma begrepp - rektor. 

Det finns ingen anledning utifrån studiens syfte att göra någon presentation av 

respondenternas ålder, könstillhörighet, skoltillhörighet eller liknande. Respondenterna 

kommer att presenters som S 1-4 och R 1-3 där S står för specialpedagog och R för 

rektor/biträdande rektor. Gymnasieskolorna kommer inte heller att presenteras med mer än att 

de är ungefärliga i storlek, relativt stora till elevantalet och ligger under samma kommunala 

huvudman.  
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Utifrån konfidentialitetskravet ska deltagarnas anonymitet garanteras och i denna studie 

kommer inte skolor kunna kopplas till specialpedagog eller rektor/biträdande rektor. Inget 

som kan härledas till någon person, kommun eller skola kommer att framgå i studien. 

Intervjuer har fått kodat namn som endast jag känner till. I resultatredovisningen ”namnges” 

citat utifrån en tilldelad förkortning (se tidigare information). Detta förfarande är för att på så 

sätt garantera att respondenterna förbli anonyma. 

Resultatet bygger på sju intervjuer då det blev ett bortfall från de åtta ursprungliga 

intervjuerna. Resultatet bygger på fyra specialpedagoger och tre rektorer/biträdande rektorer. 

Samtliga respondenter har examen/utbildning för sin profession så när på en specialpedagog 

men denna har annan adekvat utbildning. Samtliga respondenter har flera års erfarenhet av att 

ingå i elevhälsoteam. Hur länge de har varit med i sitt nuvarande elevhälsoteam varierar från 

ett läsår till några år. Samtliga berättar att elevhälsoteamen ofta förändras då någon slutar och 

någon annan tillkommer eller att omorganisationer sker inom förvaltning/skolenhet som 

påverkar elevhälsoteamets sammansättning. 

Kommunen som valts har minst fyra gymnasieskolor inom sitt område för att få rektorer och 

specialpedagoger från olika skolor och därigenom få en större spridning och variation av 

möjliga svar. Det ursprungliga valet av fyra rektorer och fyra specialpedagoger grundar sig i 

att få en jämnvikt av de två valda professionerna. Denna jämnvikt gick dock inte att hålla fullt 

ut. En rektor ville vara med men hade inte möjlighet att delta inom den tidsram som denna 

studie hade till sitt förfogande vilket gjorde att ett bortfall uppstod. 

Val av skolform grundar sig i att gymnasieskolan som skolform inte är så väl beforskat inom 

denna studies valda syfte och område. Det finns inte mycket forskning överhuvud taget inom 

valt område och i synnerhet gällande gymnasieskolan. Denna studie blir ett bidrag till att 

området undersökts. 
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6.3 Genomförande 

Jag har för denna studie valt att göra en kvalitativ studie med semistrukturerad intervju som 

metod. Kvalitativa studier fokuserar inte på siffror och kvantitet utan är mer inriktad på analys 

och samband av en komplex verklighet (Fejes & Thornberg, 2015a; Denscombe, 2014).  

6.3.1 Intervju 

Den kvalitativa intervjun är enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014) ett 

professionellt samtal. ”Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenhet…”(Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 17). Forskningsintervjun kan ses som ett professionellt samtal mellan två 

parter – den som intervjuas och den som intervjuar. I detta möte och i denna samtalssituation 

uppstår kunskap (Kvale & brinkmann, 2014). 

Semistrukturerad intervju innebär att det finns intervjuguide att hålla sig till men det finns 

också en flexibilitet. Intervjuaren har sina frågor som ska besvaras men flexibiliteten består i 

att ordningsföljden inte måste på förhand ske på ett speciellt sätt eller att intervjuns olika 

ämnen måste behandlas i viss ordning. Det är också större öppenhet i den intervjuades 

möjlighet att utveckla sina svar och tankar. Den finns en öppenhet i svaren och den 

intervjuade ges större utrymme (Denscombe, 2014; Kvale & Brinkmann, 2014). Detta innebär 

att jag vid intervjusituationerna har möjlighet att vara flexibel och mera följsam i relation till 

den som blir intervjuad. Jag har i den semistrukturerade intervjun möjlighet, utifrån det som 

sker under intervjun, att anpassa frågeföljd, ställa följdfrågor och be om förtydligande vid 

behov. Denscombe (2014) lyfter också upp att det är vanligt vid småskaliga 

forskningsprojekt, så som denna studie är, att semistrukturerade intervjuer används då de 

möjliggör ”…undersökning av attityder och frågor i detalj…” (Denscombe, 2014, s. 265). 

Genom att använda mig av en semistrukturerad intervju kan jag vid intervjutillfället, så som 

jag nämnt tidigare, vara flexibel i situationen vilket jag anser är viktigt för denna studies syfte. 

Då syftet är att få kunskap om hälsofrämjande och förebyggande arbete inom elevhälsan och 

kunskap om vad som möjliggör och eller hindrar arbetet behöver jag kunna vara följsam i 

intervjusituationerna för att kunna ställa relevanta följdfrågor och be om förtydligande om det 

behövs. 

6.3.2 Innan intervjuerna 

För att få specialpedagoger och rektorer/biträdande rektorer att delta i den tänkta studien 

skickade sexton (16) brev ut via mail (Bilaga 1 respektive bilaga 2).  
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Mailet skickades ett och ett så att ingen kunde se vilka andra som var tillfrågade. Detta 

gjordes med hänsyn till eventuella respondenters anonymitet och därmed kunde delar av 

konfidentialitetskravet uppfyllas. Genom detta förfarande kunde de respondenter som valde 

att delta förbli konfidentiella ute på skolorna. Ingen hade insyn eller information om att de 

hade valt att delta då ingen annan hade kännedom om vilka som hade fått mailet. Mailet 

skickades ut till åtta (8) specialpedagoger och åtta (8) rektorer/biträdande rektorer vid valda 

skolor. Att mailet skickade ut till ett större antal än vad som krävdes för denna studie grundar 

sig i att jag inte visste vilka som kunde eller ville vara med i studien. Brevet (se bilaga 1 och 

2) utformades enligt de forskningsetiska principer som råder vilket Vetenskapsrådet (2017) 

Denscombe (2014) samt Kvale och Brinkmann (2014) lyfter och som är: Informationskravet 

som innebär att deltagarna måste informeras om syftet med forskningen, frivilligheten och rätt 

att avbryta om så önskas. Samtyckeskravet som innebär att deltagarna måste själva få 

bestämma om de vill delta. Konfidentialitetskravet som innebär att deltagarna är informerade 

om att deras medverkan är konfidentiell och att inga personuppgifter kommer att föras vidare. 

Inget i studien kommer att kunna härledas till någon person. Nyttjandekravet innebär att 

informationen som deltagarna ger inte kommer att användas till något annat än vad som syftet 

med studien är.  I brevet framgick studiens syfte så att de tillfrågade kunde avgöra om de ville 

delta. Det framgick att studien hade tillsyfte att studera elevhälsans hälsofrämjande och 

förebyggande arbete. Det framgick också att studien ingick i utbildning till specialpedagog. I 

brevet var det tydlig framskrivet att studien var helt frivillig och att de som valde att delta 

kunde avsluta sin medverkan när helst de önskade. Att utforma brevet på det sätt som det 

gjordes var för att kunna tillgodose informationskravet och samtyckeskravet. Det framgick 

också i brevet, vilket även togs upp vid varje intervjutillfälle, att den empiri som samlades in i 

form av inspelade intervjuer skulle förstöras så fort studien var avslutad. Inspelningarna har 

förvarats på ett sätt så att ingen annan än jag har kunnat komma åt dem. Inget namn på person 

eller skola är kopplat till någon specifik inspelning utan varje inspelning har fått en kod. 

Gällande nyttjandekravet informerades respondenterna att denna studie inte kommer användas 

till något annat än vad som den ämnar att göra. Studien ingår i utbildningen till 

specialpedagog vid Örebro universitet och inget i denna studie kommer att publiceras eller 

användas utanför studiens ram. Jag informerade både i brevet som skickades ut och vid själva 

intervjusituationerna om att dessa etiska krav råder och att jag ämnar att strikt hålla mig till 

dessa.  
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Då svaren på mitt brev (mail) blev mycket sparsamma, tre (3) till antalet, valde jag att ringa 

till var och en av de som fått mitt mail. Genom detta förfarande fick jag tag i sju (7) 

respondenter. En åttonde respondent, en rektor, kunde delta i studien men inte inom den 

tidsram som jag hade, vilket gjorde att ett bortfall uppstod. Den anledningar som angavs som 

orsak till att inte delta i denna studie var tidsbrist. Samtliga som blev tillfrågade och tackade 

nej angav att de inte hade möjlighet att delta för de redan var fullbokade. En av de tillfrågade 

angav även ett skäl som grundade sig på att denne inte upplevde sig var rätt person för 

studien. 

Vid telefonsamtalen gjordes det upp tid och plats. Intervjuerna skedda på respektive skola där 

deltagarna hade sin arbetsplats.  

6.3.3 Intervjutillfällena 

Intervjuerna hölls hos respektive deltagare, vid deras arbetsplatser. Tiden som avsattes för 

intervjun var ca 45 minuter. Intervjun spelades in på två mobiler (via mobilernas 

röstmemoprogram). Två mobiler användes av säkerhetsskäl, ifall den ena mobilen krånglade 

fanns en backup. De etiska förhållningsreglerna som råder togs upp igen och jag förklarade 

och förtydligade vad de innebar just i denna studie. Jag förklarade att inspelningarna och 

utskrifterna av dessa kommer att förstöras så fort studien är avklarad och godkänd. Att gå 

igenom de etiska reglerna i början av varje intervju gjordes för att säkerställa att 

respondenterna var insatta i dess innebörd och att jag kunder förklara ifall några oklarheter 

rådde. Intervjuerna utgick från de intervjufrågor som jag hade förberett (bilaga 3). Denscombe 

(2014) lyfter upp det som kallas intervjuareffekten vilket innebär kortfattat de effekter jag 

som intervjuare gör på intervjun. Dessa effekter behöver jag som intervjuare vara medveten 

om och min strävan var vid varje intervjutillfälle att påverka intervjun i så liten utsträckning 

som möjligt och att genomföra intervjuerna så likvärdigt som möjligt vid varje tillfälle. Vid 

intervjuerna försökte jag hålla mig till de råd och färdigheter som Denscombe (2014) 

beskriver så som uppmärksamhet, lyhördhet, följa upp och invänta svar. 

6.3.4 Bearbetning och analys av intervjuer 

Intervjuerna transkriberades och skrevs ner i talspråk. Kvale och Brinkmann (2014) lyfter upp 

svårigheterna kring transkribering och de val som måste göras vid utskrift av talad 

information. Det är enligt Kvale och Brinkmann studiens syfte och materialets natur som 

avgör vad och hur utskriften ska göras. Även Denscombe (2014) påtalar behovet av att 

studiens syfte och vad som ska hämtas ur materialet är av vikt.  
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Då det för denna studies syfte och val av metod (hermeneutik) är det av vikt att få med 

helheten. Intervjuerna transkriberades i sin helhet. Att talspråk valdes har sin grund i strävan 

efter att bibehålla de nedskrivna intervjun så nära ursprungsintervjun som möjligt. Vid ett 

överförande till ett korrekt skriftspråk skulle mycket kunna förändras i informationen och min 

påverkan skulle bli för stor. Det som inte har skrivits ned är ”hm-anden” och andra ”ljud” som 

inte fyller någon funktion. Med anledning av att vissa ljud och ”hm-anden” inte togs med 

lyssnade jag igenom intervjun några gånger innan jag skrev ner så att jag var bekant med 

materialet och kunde avgöra vilka ljud som var oviktiga. Syftet med att inte ta med ”hm-

ande” och andra oviktiga ”ljud” (som ofta bestod i mitt sätt att följa med i intervjuarens prat) 

var för att skapa ett större flyt i läsningen av de nedskrivna texterna. Att ta bort oviktig 

information är att föredra enligt både Denscombe (2014) och Kvale och Brinkmann (2014) då 

det underlättar läsningen av texten. 

Information som kan härledas till någon person eller skola har inte heller skrivits ned. Där det 

har varit nödvändigt, för att uppfylla konfidentialitetskravet, har informationen bibehållits 

men avidentifierats genom att i texten står det XX i ställe för namn på person eller skola 

(Vetenskapsrådet, 2017; Denscombe, 2014; Kvale & Brinkmann 2014). 

De transkriberade intervjuerna lästes flera gånger. Första inläsningstillfället var till för att få 

en första inblick i texterna. Därefter har läsningen gått från att vara översiktligt till att gå mer 

på djupet och bli mera analytisk. Under läsningen har olika teman växt fram utifrån studien 

syfte och frågeställningar. Kategoriseringarna har växt fram genom att arbeta med materialet 

utifrån en hermeneutisk metod (Denscombe, 2014; Kvale & Brinkmann, 2014; Ödman, 2007).  

Kvale och Brinkmann (2014) och Ödman (2007) beskriver några rättesnören som ska följas 

vid hermeneutisk tolkning där del och helhet är en process av vikt. Genom att läsa de 

transkriberade intervjuerna i sin helhet började delar att bli synliga. De delar som blev synliga 

i form av centrala ord och meningar ställdes hela tiden i relation till texten som helhet. Kvale 

och Brinkmann (2015) beskriver att i en hermeneutisk tolkning prövas deltolkningar mot 

textens i sin helhet. En deltolknings mening ska inte motsäga meningen i texten som helhet. 

Anteckningar fördes över de centrala ord och meningar som framkom i materialet. Utifrån 

dessa anteckningar skapades kategorier där ord och meningar med samma eller liknande 

innebörd placerades. Dessa ord och meningar placerades under tre (3) kategorier som utgår 

från studiens forskningsfrågor (se sid 3): Uppfattningar av elevhälsans arbete, med fokus på 

det hälsofrämjande och förebyggande uppdraget. Möjliggörande faktorer.  Hindrande 

faktorer. Under varje kategori grupperades orden och meningarna i olika undergrupper.  
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Ord och meningar kom under arbetets gång att flyttas inom kategorin samt även mellan 

kategorierna. Kategorierna med respektive undergrupp fastställdes när läsningen och 

tolkningen av materialet inte längre gav några nya eller andra vinklingar. Detta ligger i linje 

med det som Kvale och Brinkmann benämner ”en god gestalt” (Kvale & Brinkmann, 2014, 

sid. 252). Det finns en logisk bärighet mellan del och helhet där delen inte motsäger sig 

helheten, ett sammanhang finns. 

Socialkonstruktionismen (Larsson, 2008; Burr, 2003) är till stöd i analysen av materialet och 

det är med hjälp av teorin som materialet tolkas. Som framkom i Kapitel 5 är språket centralt 

inom socialkonstruktionismen. Genom ”talet om” elevhälsans hälsofrämjande och 

förebyggande arbete kan föreställningar och uppfattningar komma till uttryck och förstås i sitt 

sammanhang. Genom att ta del av ”talet om” elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande 

arbete kan en bild tecknas och genom talet om elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande 

arbete kan kunskaper kring faktorer som möjliggör eller försvårar arbetet inhämtas.  

Respondenterna i denna studie kommer ur olika yrkesroller med olika ansvarsområden vilket 

göra att det kan förekomma olika sociala konstruktioner även fast de befinner sig inom 

samma verksamhet. Det kan också förekomma olika sociala konstruktioner inom samma 

yrkesgrupp/profession och mellan skolorna (Larsson, 2008; Burr, 2003). Att rektor och 

biträdande rektor hanteras som en yrkesgrupp är för att de i denna studie inte påvisar några 

skillnader som är av vikt för resultatet. I resultatet kommer specialpedagoger och rektorer att 

redovisas tillsammans. Anledningen är att de då får ge sin uppfattning av uppdraget som två 

komponenter i ett och samma team. Där likheter och olikheter mellan enskilda individer 

och/eller grupper kan framträda.  

6.4 Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet 

Generaliserbarhet är ett begrepp som kan vara svårt att använda på små kvalitativa studier. 

Denscombe (2014), Kvale och Brinkmann (2014) och Fejes och Thornberg (2015b) lyfter alla 

upp problematiken kring generaliseringsbegreppet och kvalitativ forskning. Det som är 

problematiskt är att små studier inte har nog stort underlag för att kunna göra en 

generalisering som är överförbar till alla liknande situationer. Det är inte möjligt att tänka 

generalisering på samma sätt som vid exempelvis kvantitativ forskning, vilket har ett större 

urval grundat på statistiskt korrekt urval menar såväl Denscombe (2014) som Kvale och 

Brinkmann (2014).  
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Istället för generalisering är överförbarhet konstruktivt. Denna studie är gjord på sju 

respondenter och det anspråk som studien gör är anpassat utifrån denna förutsättning. Studien 

ämnar inte att ge en heltäckande bild som är överförbar på samtliga skolor utan ämnar att ge 

en bild bland många, att vara ett bidrag till en större helhet. 

Reliabilitet är frågan om hur något har genomförts i relation till syfte och 

problemformulering. De frågor som reliabilitet behandlar är frågor som rör metodval (Fejes & 

Thorberg 2015b; Denscombe, 2014). Denna studie har intervju som metod för att inhämta 

empiri. Då syftet för denna studie är att öka kunskap om möjligheter och hinder i elevhälsans 

arbete med fokus på det hälsofrämjande och förebyggande uppdraget, synes intervju vara en 

lämplig och användbar metod. Genom intervjun kan respondenters uppfattning och 

beskrivning komma till uttryck. Intervjuerna har gjorts så att genomförandet har varit så 

likvärdigt som möjligt vid varje intervjutillfälle. Denna del är svår i en kvalitativ 

semistrukturerad intervjusituation. Strävan vid varje intervjutillfälle har varit att med stöd av 

intervjuformuläret genomföra intervjuerna med så lite påverkan av intervjuaren som möjligt 

och att se till att intervjusituationerna inte skiljer sig i utförande från varandra. Följdfrågor har 

ställts utifrån de svar som respondenten har gett med utgångspunkt i de forskningsfrågor som 

ligger till grund för studien 

Validitet handlar om huruvida den studie som görs studerar det som åsyftas. Det är av vikt att 

de tillvägagångssätt som använts i studien är korrekta och relevanta så att det som avses att 

mätas är det som faktiskt mäts (Fejes & Thorberg, 2015b; Kvale & Brinkmann, 2014).  

Studiens validitet visas genom beskrivning av tillvägagångssätt, redovisning av bakgrund och 

tidigare forskning samt genom att låta respondenterna komma till uttryck genom att 

synliggöra dem i resultatredovisningen via citat. 
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7. Resultat  

Syftet med studien är att genom specialpedagogers och rektorers uppfattning av elevhälsans 

hälsofrämjande och förebyggande arbete öka kunskapen om vad som möjliggör och eller 

hindrar uppdraget. Resultatet redovisar fyra specialpedagogers och tre rektorers/biträdande 

rektorers uppfattningar och med dessa som utgångspunkt och med stöd av 

socialkonstruktionism och hermeneutik, har tolkning gjorts. 

Resultatet presenteras utifrån de frågeställningar som har sin grund i studiens syfte. Under 

varje frågeställning kommer olika undergrupper att redovisas. Undergrupperna baseras på de 

kategorier som framkommit i analysen och tolkningen av det empiriska materialet. I resultatet 

redovisas biträdande rektor och rektor under samma begrepp – rektor. Rektor anges med R 

och siffran 1-3 och specialpedagog anges med S och siffran 1-4. På grund av att 

specialpedagogerna är en mer till antalet kommer en viss överrepresentation av citat från 

specialpedagoger finnas i resultatredovisningen. Ytterligare en anledning till att fler citat från 

specialpedagogerna redovisas är för att de som grupp visar på något som inte rektorerna gör. 

Strävan är att låta respondenterna komma till uttryck genom citat och ambitionen är att låta 

alla respondenterna synas i resultatet. 

7.1  Uppfattningar om elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

Under denna rubrik presenteras resultat som är kopplat till specialpedagogernas och 

rektorernas uppfattning om elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete.  

7.1.1 Uppdragets form 

I samtliga intervjuer kommer uppdragets form tydligt till uttryck och då framförallt rent 

strukturellt (organisatoriskt). Den organisatoriska formen är i förgrunden och samtliga 

respondenter lyfter upp hur respektive skolenhet har organiserat elevhälsoteamet på skolan 

och hur strukturen ser ut. Det är fasta tider för möte med teamet självt, möten med mentorer, 

möten med enskilda lärare samt med lärarlag. Dessa möten är ofta återkommande och följer 

ett mönster/schema.  

Vi ser en vinst i att vara nära pedagogerna och tillgängliga så att vi inte liksom på nått forum en 

gång per termin fångar upp någon elev utan vi ska finnas tillgängliga flera gånger i veckan. Så vi 

har nu i tre års tid haft drop-in tre gånger i veckan. Där vi sitter tillsammans tvärprofessionellt och 

tillsammans med biträdande rektor S2. 
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Det är rullande schema utifrån program. Det är inte bara mentorer utan hela arbetslaget. Sen så får 

de boka in sig på tider till elevhälsan om dom vill komma och ha en dragning om någonting 

speciellt som en öppen konsultation till exempel. En sån där tiominutare har vi som dom kan 

komma och berätta om nånting dom vill ta upp utöver dom sittningarna som vi har med 

arbetslagen som vi kallar elevforum där vi fångar upp ärenden till elevhälsan. S3 

Fasta mötestider, flexibla mottagningar och flexibla mottagningar innebär att man ringer upp, man 

begär en profession och samlar ihop den och det önskemålet. Sen har vi fast tid i veckan där vi 

behandlar alla de önskemål som kommit upp R1. 

Drop-in tider och återkommande fasta möten med pedagoger och mentorer i olika 

konstellationer förekommer enligt samtliga respondenter. Tillgänglighet och planering ses av 

respondenterna som centralt i det hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

Innehållet i elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete uppfattas hos samtliga 

respondenter på liknande sätt. Några av skolorna har olika temadagar och insatser inbokade i 

årshjulet för skolan. Det planeras redan under vårterminen före det kommande läsåret vad 

som ska göras, vilka insatser som ska vara i fokus. Hälsofrämjande insatser och arbete 

uppfattas av samtliga respondenter som det skolorna gör för att eleverna ska må bra och 

utvecklas positivt.  

Det är ju mycket av det arbete som vi gör eller försöker göra. Lägga grunden så att det inte blir 

problem eller svårigheter eller att hälsan är bättre…det vi gör innan det blir problem som kanske 

riktar sig mot en årskurs eller alla R2. 

Mm det är ju lite skillnad på hälsofrämjande och förebyggande och det är väl egentligen ett bättre 

förebyggande arbete om vi säger att det är främjande för då uppstår ju inte problemen. 

Hälsofrämjande ser jag mer långsiktigt arbete för att få elever att må bättre, att minska frånvaro 

och öka måluppfyllelse naturligt vis då R3. 

Hälsofrämjande det är ju allting som gör att du kan utvecklas på ett bra sätt utan att må dåligt utav 

det S4.  

Det är tydligt hos respondenterna att det hälsofrämjande arbetet ses som det arbete som görs 

långt innan problem och svårigheter har uppstått. Måendet hos eleverna är centralt i det 

hälsofrämjande arbetet vilket både specialpedagoger och rektorer lyfter. Det är inget känt 

problem eller hinder som ligger till grund för det hälsofrämjande arbetet utan respondenterna 

hänvisar till kunskap om vad som skapar goda miljöer, gott klimat och god hälsa. 
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Gällande förebyggande insatser och arbete talar samtliga respondenter om det som skolorna 

gör när ett problem har uppdagats och de åtgärder som vidtas för att förhindra att det sker 

igen.  

Förebyggande ser man mer på de problem som finns och försöker och förebygga dom att dom inte 

ska hända igen R3. 

Förebyggande vill jag ha till att vi ska medvetandegöra saker och ting och utnyttja elevhälsan R1. 

Citaten ovan är exempel på det som samtliga respondenter gav uttryck för, att det 

förebyggande arbetet är det arbete som görs utifrån erfarenhet och kännedom kring 

verksamheten. Att ha kännedom om de problem och hinder som elever möter i sin skolvardag. 

Att medvetandegöra och sätta in åtgärder och insatser så de hinder och problem som finns inte 

kvarstår över tid. 

Gällande det förebyggande arbetet talar respondenterna om struktur, planering och rutiner. 

Det kan handla om provschema för elever för att minska stress, handledning i studieteknik för 

enskild elev eller elevgrupper, schemaläggning så att skoldagen blir så bra som möjligt, 

rutiner vid frånvaro. Mer tid för pedagoger och mentorer ihop med elever för att kunna 

upptäcka eventuella problem tidigare eller finnas tillgängliga i ett förebyggande syfte. 

Förebyggande är ju det här bland annat det här med strategier, inlärningsstrategier, att man får 

hjälp med studieteknik. Det är ju sånt som gör att vi inte behöver hamna i det kaotiska tillståndet 

som många av eleverna är i när jag träffar dem S1. 

Jag kan bara ta ett exempel om vi tänker organisation för 2018/2019 så kommer vi exempel 

förlänga det vi kallar för mentorstiden som är när mentorerna träffar eleverna varje vecka. Idag är 

den 20 minuter och vi kommer förlänga till 30 minuter. Det kan låta lite men det ändå inom att 

man får kompromissa hit och dit och vi har sett att för att få en bättre koll på elevernas sociala 

situation, studiesituation och närvaro behöver mentorerna ha mer tid där de träffar eleverna varje 

vecka R3. 

Citaten ovan visar på en skillnad som finns mellan specialpedagogernas och rektorernas tal 

om hälsofrämjande och förebyggande arbete. Rektorernas tal rör sig mer kring organisation 

och struktur – vem som gör vad och när det ska göras. Större fokus läggs på planering och 

styrande inslag i form av schema, provkalender, tid för mentorer. Specialpedagogernas talar 

mer kring individ och elev- och personalgrupper och handlar då om studieteknik, hjälp att 

strukturera upp uppgifter och skoldagen. Talet om hälsofrämjande och förebyggande arbete 

tar utgångspunkt från två olika håll, där rektor har perspektivet uppifrån och ner och 

specialpedagogerna har perspektivet nerifrån och upp.  
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En annan skillnad, som framkommer i respondenternas tal om hälsofrämjande och 

förebyggande arbete, är att specialpedagogerna betonar teorier, forskning och vetenskaplig 

förankring. Det är nästan uteslutande specialpedagogerna som lyfter kopplingen till rådande 

forskning och forskare som en naturlig del i elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande 

arbete samt i det arbete som behövs göras för att förändra och förbättra. Samtliga 

specialpedagoger kopplar begreppet och talet om hälsofrämjande och förebyggande arbete till 

nu rådande forskning, bland annat nämns Hallbergsmodellen. Specifik litteratur lyfts och 

Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) kurs tas upp och ges som exempel på material 

som specialpedagogerna vill utgå ifrån i elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

Specialpedagogiska skolmyndighetens kurs som specialpedagogerna tar upp är något som 

också en av rektorerna lyfter och hänvisar till. 

Vi har lyssnat väldigt mycket på Partanen och Hallberg och har då kommit fram till att vi vill vara 

mer tillgängliga för pedagogerna S2. 

Vi ska förändra vårt arbetssätt så ska jobba lite grann med boken som heter Elevhälsomötet, den 

ska vi ta till oss från höstterminens start S1. 

Citaten visar några exempel på, för det specialpedagogiska området, aktuella personer och 

litteratur som specialpedagogerna hänvisade till. Samtliga specialpedagoger tog upp i talet om 

hälsofrämjande och förebyggande arbete aktuell forskning och aktuell litteratur och såg vikten 

av att ha forskning som stöd för arbetet. I citaten framkommer kopplingen mellan att förändra 

elevhälsans arbete med stöd av aktuell forskning. 

Respondenterna nämner den centrala elevhälsan och dess roll i det förebyggande och 

främjande arbetet. Det är på central nivå som läsårets fokusområden bestäms. Det finns en 

elevhälsoplan som gäller för hela kommunen som kramas ner till lokal nivå ute på samtliga 

skolor.  

7.1.2 Uppdraget som en ständig process 

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet uppfattas av specialpedagoger och rektorer som 

en ständig pågående process som aldrig riktigt kan komma till ett avslut. Denna process får 

sin näring ur att elever kommer och går, personal kommer och går, livet utanför skolan 

förändras och ramar i form av lagar och annat görs om. Både rektorer och specialpedagoger 

uttrycker att hälsofrämjande och förebyggande arbete är något som inte går att bli helt färdig 

med. Det uppstår hela tiden nya situationer, förutsättningar och kontext förändras. 
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Bara för att vi hittat ett sätt att det här var främjande 2007 betyder det ju inte att det är främjande 

2027 utan vi jobbar med människor och vi jobbar med olika styrdokument och vi har olika 

professioner och vi har pedagoger. Nej jag tror det får vara lite flytande S2. 

Citatet ovan visar på denna ständiga process som specialpedagogerna och rektorerna uppfattar 

att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet befinner sig i. Det framgår i citatet att arbetet 

har många olika delar att förhålla sig till och dessa delar är inte statiska utan förändras över tid 

och rum. 

7.1.3 Uppdragets fokus hamnar ofta fel 

Alla talade om uppdraget som helt rätt, att fokus ska vara på det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet. Det framkommer i samtliga intervjuer att det hälsofrämjande uppdraget 

och det förebyggande uppdraget ska vara främst. Samtliga respondenter, oavsett 

specialpedagog eller rektor, betonar vinsten i att genom hälsofrämjande och förebyggande 

insatser gynna skolans samtliga uppdrag och mål.  Strävan och ambition är tydlig hos 

respondenterna och påpekas tydligt att hälsofrämjande och förebyggande arbete ska vara i 

fokus, men ofta hamnar fokus på det åtgärdande arbetet istället. Både rektorer och 

specialpedagoger beskriver arbetet med ord som ”brandkårsutryckning”, ”vårdcentral” och 

”akutmottagning”.  

Sen är det risk att det blir lite för mycket vårdcentral på en skola och det försöker jag bromsa. R1 

Vi är tyvärr kvar alldeles för mycket i det åtgärdande, ja det är klart att vi försöker så gott vi kan 

med det hälsofrämjande och förebyggande men vi hamnar där någonstans på den där individnivån 

och det ska vara typ brandkårsutryckning. Men vi jobbar för att vi ska, ja åtminstone försöka lugna 

ner oss litegrann S1. 

Vi har mycket möten inbokade så det är väldigt mycket att sitta på möte och sen så får man följa 

upp och det blir på individnivå och mer av det åtgärdande arbetet. Men försöker verkligen boka de 

här tillfällena då jag kan träffa flera lärare samtidigt och vi kan prata om pedagogik helt enkelt 

med det blir mindre utav det S3. 

Idag fastnar man på individnivå. Det är för mycket som är akut S4. 

Som citaten visar är det åtgärdande arbetet fortfarande en stor del av elevhälsans arbete. Det 

framgår av citaten att arbetet hamnar på individnivå hos enskild elev. Vidar framkommer det i 

citaten, den stävan som finns hos respondenterna, att vara mer i det förebyggande och 

främjande men i nuläget är man inte där. 
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När respondenterna talade om hälsofrämjande och förebyggande arbete märks klart en viss 

frustration gällande var arbetets fokus var och var det önskades vara, vilket kan ses i citaten 

nedan. Ofta hamnade fokus på olika möten och i olika situationer på akuta och patogena 

insatser. De åtgärdande insatserna är, som respondenterna uppfattar det, i majoritet.  

Ja det blir ju dom åtgärdande insatserna tyvärr säger jag en gång till. Fast jag önskade att det vore 

ett annat förhållande där eller åtminstone ganska likartat i alla fall men vi är inte där än vi är 

faktiskt inte det tyvärr S1. 

Idag så har vi en skola där det har varit väldigt mycket åtgärdande men vårt ansvar enligt skollagen 

är ju att jobba mestadels främjande och förebyggande och hur gör vi det och det är ju ingenting 

som händer över natten, det är ju en process R2. 

Att inte, till största del, vara i ett hälsofrämjande och förebyggande arbete är något som 

samtliga respondenter upplever negativt. En medvetenhet om vad lagen säger finns hos 

respondenterna men också en medvetenhet om att man inte lever upp till lagen fullt ut. 

7.1.4 Uppdraget som en kamp  

Överlag framkom det i intervjuerna att talet om hälsofrämjande och förebyggande arbete är en 

kamp. Denna kamp handlar om att hitta rätt insatser, det vill säga en kamp om att välja och 

prioritera rätt, då skolans uppdrag är omfattande och det är många delar som ska fogas 

samman. 

Det är den ständiga kampen om att vara före och rikta sig till så många som möjligt och inte bara 

springa på de här som mår dåligt eftersom den delen ökar och så R2. 

Som framgår av citatet uppfattas uppdraget som en kamp om att göra rätt val och att ta rätt 

beslut i en komplex miljö. Samtliga respondenter gav uttryck för denna kamp och de 

svårigheter som uppstår. 

Kampen beskrivs också i termer av att rektor eller någon ur elevhälsoteamet måste tjata på 

pedagoger om att de behöver komma på drop-in tider och utnyttja möjligheten till att använda 

elevhälsoteamet i ett förebyggande läge, inte i ett åtgärdande. 

Vi behöver så att säga tjata på lärarna att dom verkligen kommer hit för att ett problem som vi ser 

är ju att mentorer är inte tillräckligt snabba med att uppmärksamma elev eller ringa till 

vårdnadshavare eller vad det nu kan vara och då är drop-in ett sätt att kanske få lite stöd som 

lärare. På det sättet kan ju dessa drop-in ses som exempel på förebyggande arbete och då gäller det 

att se till att lärarna utnyttjar det för det blir ju inget förebyggande om elevhälsoteamet sitter där 

själv R3. 
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Samtliga respondenter berättade att de ofta fick påminna eller säga till övrig personal om att 

komma innan problem uppstod. Tjatet som citatet beskriver gav både specialpedagogerna och 

rektorerna uttryck för. De tider som elevhälsan avsatte för exempelvis drop-in blev inte enligt 

respondenterna använda så väl och effektivt som de önskade. Citatet visar också på att 

elevhälsans förebyggande arbete inte sker tillsammans med pedagogerna i den utsträckning 

som det kan göras. 

Både specialpedagoger och rektorer ser handledning av enskild pedagog eller grupp av 

pedagoger som ett sätt att arbeta förebyggande. Genom handledning av pedagog alternativt 

pedagoger i olika situationer är för att på så vis möta enskilda elevers behov ute i 

verksamheten. Att genom handledning undanröja hinder och skapa bättre förutsättningar för 

elever och personal. Denna handledning sker inte i den utsträckning som specialpedagogerna 

och rektorerna önskar. Orsaken till detta beror många gånger på att utrymmet för handledning 

inte finns för att andra mera akuta saker måste gå före. 

Det som specialpedagogerna gav uttryck för önskan om att få tillgång till olika grupper i 

skolan för att kunna bedriva hälsofrämjande och förebyggande arbete. Tydligast framhävdes 

skolutveckling. Specialpedagogerna såg sig inte vara delaktiga i skolans utvecklingsarbete på 

det sätt som de borde utifrån sin kunskap och profession. De lyfte upp att 

skolutvecklingsuppdraget var tilldelat förstelärarna i kommunen och att specialpedagogerna 

inte var inbjudna att delta. En av specialpedagogerna uttryckte att  

…vi specialpedagoger är ju inte alls särskilt involverade i det skolutvecklande arbetet, vi är ju inte 

det för att vi har våra förstelärare vi som då sitter på dom uppgifterna och det är vi väldigt ledsna 

för. Jag kämpar ju för det, att försöka vara med där S1. 

Jag tycker väl inte att det är så jättemycket skolutvecklingsprojekt just nu men det kan väl hända 

att det ligger mera på förstelärargruppen. Jag hade väl önskat att det hade gått i varandra lite mer 

att man skulle ha någon slags brygga mellan förstelärargruppen och elevhälsan S3. 

Denna kamp och frustration, som citaten ovan visar på, gav även de övriga 

specialpedagogerna vid de andra skolorna uttryck för. Det var dessutom tydligt att 

specialpedagogerna inte menade att förstelärarna inte skulle ha uppdraget utan frustrationen 

och kampen handlar om att specialpedagogerna också ska vara delaktiga inom samma 

område, det vill säga skolutveckling. I citatet ovan lyfts denna önskan om ett samarbete 

mellan förestelärarna och elevhälsan. Specialpedagogerna såg att skolutveckling och 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet gick hand i hand. Denna kamp var det ingen av 

rektorerna som uttalade sig om. 
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7.2 Faktorer som möjliggör hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

Under denna rubrik presenteras faktorer vilka framkom i materialet och som uppfattas som 

möjliggörare av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.  

7.2.1 Samsyn och samverkan 

Överlag hos respondenterna talades det om vikten av samsyn och samverkan som två 

komponenter för att kunna arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Genom samsyn mellan 

olika professioner och grupper i skolan är det lättare att hålla fokus och därigenom också hålla 

det salutogena perspektivet synligt. När samverkan sker, ges förutsättningar för att 

tillsammans arbeta mot skolan uppsatta mål och uppdrag enligt respondenterna.  

Om man pratar med varandra och om man verkligen verkligen försöker jobba mot samma mål 

alldeles oavsett vad man har för profession och om man verkligen hittar något som blir ett 

gemensamt mål S1. 

Dels är det väl att vi samarbetar det är väldigt viktigt och att lärare och mentorer är inblandade 

också och att vi drar åt samma håll. Att alla känner att de bildar en enhet. Att de inte tänker att 

elevhälsan kontrollerar eller checkar frånvaro eller är på utan att man känner att man bildar en 

enhet. Mycket samarbete handlar det om. Att man har en gemensam agenda och det är det jag 

menar med samarbete R2. 

När vi tillsammans, jag ser tre jag ser elevhälsan, övrig personal och då involverar jag biblioteket 

och alla vaktmästare och jag ser skolledningen, kan vi få till att vi alla de här tre stora områdena att 

vi samarbetar, vi driver mot ökad måluppfyllelse tillsamman S2. 

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver göras i samverkan och i samarbete med 

samtlig personal inom skolan vilket framkommer i citaten. När personalen på en skola har en 

gemensam grund och gemensamt mål möjliggörs ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

Denna uppfattning är något som samtliga respondenter ger uttryck för.  

7.2.2 Tid på rätt sätt 

Tid är en möjliggörande faktor som samtliga respondenter talar om, och då i termer av att 

hitta rätt tid för rätt saker. Att tillåta saker att ta tid uppfattas som möjliggörare av det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Sådant som ska ta tid måste få ta den tid som 

behövs, det ska inte skyndas igenom. Likväl ska sådant som inte behöver ta tid få ta mer tid 

än vad som krävs, det vill säga att en effektivitet måste komma till stånd. Att arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande kräver att tid läggs på samtal men inte med enskilda elever 

utan att samtalstiden riktar sig mer mot pedagoger.  
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Istället för att räkna upp tio elever som man tycker att man vill ha konsultation kring så kanske 

man tar upp två och ser dem som typexempel och förutom att man diskuterar elevens situation så 

kan det vara ett sätt på hur man visar hur man jobbar med liknande situationer och elever i 

förebyggande syfte. Hela den här biten är ju ett sätt att prata om ett särskilt ärende och samtidigt 

göra ett utbildningstillfälle för alla som sitter och lyssnar R3. 

Genom att möta och samtala med pedagoger når arbetet ut till fler elever än vid enskilda 

elevsamtal. Samtliga respondenter talar om det hälsofrämjande och förebyggande arbetet som 

mest tidseffektivt när elevhälsoteamet möter olika grupper av personal och därigenom 

tillsammans får en kollegial utveckling – ett kollegialt lärande.  

7.2.3 Mandat och tillgänglighet 

Specialpedagogerna talar om mandat som en förutsättning för att det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet ska vara möjligt och framgångsrikt. Elevhälsan som team eller enskilda 

professioner når framgång när det finns mandat inom kollegiet. Att inneha mandatet skapar 

förutsättningar till att kunna påverka och bidra i de hälsofrämjande och förebyggande 

processerna.  

Det är jätte jätteviktigt med en skolledning som prioriterar det. För om inte skolledningen 

prioriterar och gärna visar väg så blir det inte så mycket utav det. För att verkligen få igång 

skolutveckling så är det ju egentligen så att vi behöver en rektor som visar väg. Som pekar och 

säger att det här ska alla göra. Omöjligt utan tydlig ledning S4. 

Specialpedagogerna talar om detta mandat i relation till rektor och betonar att rektor har en 

nyckelfunktion här. Rektor måste visa riktningen och vara tydlig med vilken roll elevhälsans 

arbete har och vilket mandat varje profession har. Talet om mandat som en möjliggörare för 

det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, kommer inte till uttryck på samma sätt hos 

rektorerna som det gör hos specialpedagogerna. 

Tillgänglighet lyfts av samtliga respondenter som en faktor av vikt. Här handlar det om både 

fysik tillgänglighet, det vill säga var elevhälsan är placerade på skolan. Är elevhälsan och dess 

professioner en naturlig del i skolmiljön, finns synlig och lättåtkomlig, blir det hälsofrämjande 

och förebyggande arbetet gynnat då pedagoger, elever och andra aktörer lättare kommer i ett 

tidigt skede. Det är lättare för exempelvis pedagoger att ”slinka in” och bolla lite tankar och 

idéer, en större handledande funktion uppstår.  
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Förebyggande tycker jag faktiskt också kan vara och det är oerhört viktigt på en sån här stor skola 

det är att vi som elevhälsa syns i verksamheten, att vi finns med, att vi känner lärarna på skolan att 

vi jag går ut i klasser, besöker klasser och träffar dom…dom uppskattar det och det gör lärarna 

också. Det är ju förebyggande om de vet vem de ska ta kontakt med om de har behov. S4 

Det har ju att göra med placering i lokaler, vart vi sitter. Det har att göra med tider tillsammans och 

tillgänglighet av elevhälsan tänker jag. Och då menar jag tillgängligheten för man kan göra 

tillgängligheten till elever men jag tänker tillgängligheten för pedagoger också. S2 

Tillgängligheten satt i relation till både personal och elever. En förutsättning för att kunna 

arbeta förebyggande är, enligt respondenterna, att centrala funktioner ska vara lättåtkomliga. 

Den fysiska placeringen av elevhälsans personal är betydelsefull för det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet. 

Det handlar också om en psykisk tillgänglighet enligt respondenterna som beskrivs som tillit, 

legitimitet, förtroende öppet klimat och tid.  

För det handlar om det här med legitimitet, man måste skaffa sig legitimitet och man måste visa att 

man går att lita på och att man kan det man kan. S1 

Enbart fysisk lättillgänglig placering räcker inte utan också den psykiska, känslomässiga 

tillgängligheten måste finnas. Elevhälsans professioner måste kunna visa att de är att lita på 

och att de kan sitt uppdrag. 

7.2.4 Organisation och struktur 

Specialpedagogerna och rektorerna talar om organisation och struktur som möjliggörande 

faktorer för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Tydliga ramar och rutiner som följs 

upp och utvärderas och tydlig ledning och styrning av skolans arbete önskas av samtliga av 

respondenterna. 

Gemensam grund och gemensam plattform och sen våra ledstänger där tänker jag. Vad har vi för 

olika rutiner att hålla oss till S2. 

Det är rutiner av olika slag, att man har rutiner för hur man går tillväga i olika situationer kring 

skolfrånvaro eller när risk för F uppstår. Hålla en liknande profil och tänka vad vi har i våra rutiner 

och vad säger våra rutiner om det är så att vi missar saker. Och sen så handlar det ju också om att 

uppdatera rutinerna när man uppmärksammar att jaha men här är det nog någonting som inte 

funkar riktigt som det ska för det hjälper oss inte eller så bygga ut en rutin S3. 
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Hur verksamheten organiserar sig och vilka strukturer som finns är betydelsefulla faktorer för 

det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Både specialpedagogerna och rektorerna lyfter 

rutiner och tydliga riktlinjer som centrala delar i ett fungerande arbete.  

När respondenterna talar om organisation och struktur som möjliggörare lyfts detta inom 

skolans alla olika delar. Både specialpedagogerna och rektorerna talar om tydlighet för både 

elever och personal.  

7.3 Faktorer som hindrar hälsofrämjande och förebyggande arbetet  

Under denna rubrik presenteras de faktorer som uppfattas som hindrande av det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet.  

7.3.1 Kunskapsbrist 

En hindrande faktor, som samtliga respondenter lyfter, är kunskap eller snarare brist på 

kunskap. Här handlar det om bristande kunskaper kring och om elevhälsans uppdrag. Denna 

kunskapsbrist återfinns inom hela personalgruppen och inom hela elevgruppen. Många tror att 

elevhälsan ska användas som sista instans, när allt annat är prövat. Då vänder sig pedagoger 

eller elever till elevhälsans för att få hjälp i den akuta situationen. Respondenterna uppfattar 

det som att många inte har förstått fullt ut elevhälsans uppdrag, som främst ska vara 

hälsofrämjande och förebyggande.   

Jag skulle vilja jobba mer med handledning än vad jag får tillfälle att göra. För det är ju inte riktigt 

utbrett här än sen är det väl så också det alltså jag menar på mitt förra jobb var jag den första 

specialpedagogen överhuvudtaget på gymnasiet. Det är inte så jättelångt bak i tiden men på 

gymnasiet hav vi inte funnits i den utsträckningen så det är klart att man får jobba i motvind om 

jag säger så S1. 

Vi hamnar väldigt mycket i att vi inte har fått till förståelsen för vårt uppdrag hos pedagoger och 

att vi inte har mandatet från skolledningen S2. 

Det är ju ändå ständigt jobb att få lärarna att kanske förstå att elevhälsans primära uppdrag är att 

vara förebyggande och främjande och vi har pratat om att inte vara en akutinsats. Helst vill vi ju 

inte hamna där men det handlar om synen på elevhälsans roll R3. 

Elevhälsan ses inte som en del av skolan som helhet utan som en egen organisation i den stora 

organisationen och den bristande kunskapen om elevhälsans fulla potential blir ett hinder i 

arbetet, vilket i förlängningen leder till brist på samsyn och samverkan. Pedagoger och elever 

vet inte eller förstår inte vilket stöd och vilken hjälp som kan ges av elevhälsan i ett tidigt 

skede. Befintliga kunskaper används inte. 
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Det som framkom hos specialpedagogerna, men inte hos rektorerna, är även skolledarnas 

kunskapsbrist kring varje enskild professions fulla potential, kunskap och erfarenhet. Detta 

kommer exempelvis till uttryck vid personalbyten på ledningsnivå. En ny rektor vänder sig 

inte ofta till elevhälsan eller till specialpedagogen för att fånga upp tidigare års erfarenheter 

och kunskaper. Ett annat exempel är att ledningen inte använder specialpedagogen till mera 

övergripande skolfrågor. 

Inte ser hela kompetensen, att jag kan göra mycket av det övergripande grejerna med. Mer inblick 

i organisationen, påverka schemaläggning, gruppsammansättning och sånt S3. 

Vi har bytt chefer väldigt mycket. Tyvärr är det så att jag tycker att man ibland inte tar tillvara på 

vår kunskap vi får. Vi har oerhört mycket kunskap vi i elevhälsan upplever jag det som om vad 

som skulle vara hälsofrämjande och hur man skulle kunna lägga schema, hur man skulle kunna 

klasser för det är en annan sån sak, vad är det man behöver ta hänsyn till?  Jag tycker att det är som 

att när det är väldigt mycket chefsbyten så är det som att de nya cheferna börjar om från början 

igen och tar inte tillvara på den kunskap som finns S4. 

Specialpedagogernas kunskaper tas inte tillvara i tillräckligt stor utsträckning ute i 

verksamheter. Skolledning mister central information, kunskaper och erfarenhet som skulle 

kunnat vara dem till stöd och hjälp i verksamheten. Specialpedagogers fulla potential används 

inte i skolors inre arbete vilket specialpedagogerna i denna studie upplever som en hindrande 

faktor. 

7.3.2 Traditioner och kultur 

Samtliga respondenter uppfattade att vissa gamla mönster och normer är hindrande i det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Svårigheter att förändra beteenden och invanda 

rutiner på arbetsplatsen och i olika personalgrupper eller hos enskilda individer påpekas. Detta 

gällde också elevhälsan som team. Den rådande skolkulturen som finns på respektive 

arbetsplats kan ibland bli ett hinder enligt respondenterna. När det finns i personalgruppen en 

viss ovilja att förändra eller en rädsla i att göra saker på ett nytt sätt leder det till att det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet hindras eller försvåras. 

Att vi i det här teamet, skolsköterska, kurator osv också har förväntningar på att specialpedagogen 

ska jobba mer med åtgärdande så kanske i teamet också att dom förväntningarna finns...Ibland kan 

det ju också vara elevernas förväntningar och det har jag märkt nu när jag jobbar med äldre att 

eleverna har en slags förväntan då dom är långt komna i skolsystemet så dom vill att 

specialpedagogen ska vara exklusivt för dom S3. 
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Svårt att gå och trampa in alldeles nya stigar, man gör gärna som man alltid har gjort och innebär 

ju då att man helt enkelt bara jobbar på individnivå, snabbt som satan åtgärda och poff och så 

sätter man på ett plåster och sen är det bra S1. 

Vi är fortfarande i en skola där man tänker att nu är det problem nu får någon annan ur 

elevhälsoteamet hantera det här och så lämnar man över S2. 

Det är ju traditioner naturligtvis. Vad är en lärares uppgifter? Ska jag undervisa och inte hålla på 

med en massa annat, jag är ingen kurator. Att få alla att förstå att läraruppdraget är något som 

består av flera delar, du har helhetsuppdraget för elevens sociala situation och du har ett 

undervisningsuppdrag. Vi är ju olika bra på det så att säga så det är ju ett hinder och kommer 

kanske alltid vara det till viss mån R3. 

De rådande normer eller den kultur som finns kan i vissa lägen försvåra eller rent av hindra 

det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Gamla vanor och mönster hos personal och 

elever leder till att nya direktiv, exempelvis skollagen 2011, har svårt att få full 

genomslagskraft ute i den dagliga verksamheten. Hindren uppstår när de krav som finns, från 

rådande styrdokument, inte stämmer överens med hur personal gör eller förväntar att andra 

ska göra. 

När det är vattentäta skott mellan grupper på en skola ser inte alla inom personalgruppen 

vinsten i att samarbeta eller lyssna på varandra. Upplevelsen av att samverka blir bortkastad, 

då inblandade parter inte har samma mål eller förstår vinsten med handledning, insatser eller 

åtgärder.  

Det där är inte mitt case, det där hör inte till kursmålen, det där är inte min uppgift. Sånt där kan 

dyka upp. Man renodlar sin tjänst och bara är lärare i det ämnet och ingenting annat. Ta bort 

revirtänket vem som helst ska kunna komma med råd. Är ett revirtänk även inom elevhälsan R1. 

Denna isolering eller låsta läge mellan grupper får negativa konsekvenser för det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet genom bland annat att tid och energi går åt till 

annat. Ett samarbete och samsyn blir svårt att få tillstånd när personal inte ser hela uppdraget 

som denne är anställd för. 

7.3.3 Organisation och struktur 

En faktor som ofta nämns som ett hinder är organisation. Samtliga respondenter tar upp 

organisationens storlek som ett problem, ett hinder. Både rektorer och specialpedagoger ser 

hinder i en stor organisation. Det talas om långa processer, många som ska vara inblandade, 

risken av att uppföljning och återkoppling inte sker nog systematiserat. 
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Vi håller på att spåna kring olika vägar sen upplever jag ju att det är så svårt i den här stora 

kommunen som ända xx är. Det är så långt mellan handling och beslut va och det ska vara en 

massa extragrupper som alla dessa funderingar, idéer ska gå igenom så man hinner nästan glömma 

bort. S1 

Den långa arbetsprocessen är ett hinder i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Det 

blir en allt för utdragen process vilket leder till att insatser, tankar och idéer försvinner eller 

glöms bort efter vägen. Beslut kommer inte i rätt tid och insatser av vikt dröjer för länge. 

Personalomsättning anges också som ett hinder såväl inom ledningsorganisationen som inom 

övriga personalgrupper. Många gånger får arbeten och insatser börjas om, då ny ledning eller 

ny personal anställts. Kontinuiteten blir lidande. Uppföljning av och återkoppling till tidigare 

insatser blir inte genomförda som de ska/bör. Risken är, som de flesta av respondenterna 

uttrycker det, att kunskap och erfarenhet inte tas till vara och hjulet uppfinns gång på gång. 

Sen är det varje år är det olika, vi har olika lärare, vi har olika elevhälsa, vi har olika elever så det 

är ett förändringsarbete varje år också inom gruppen S2. 

När det råder stor personalomsättning uppstår det ibland vakuum eller luckor i verksamheten. 

Kunskap och erfarenhet försvinner med de som lämnar organisationen vilket kan leda till att 

processer och insatser måste starta om. 

I en stor kommun med många skolor och med en central elevhälsa ses hinder i en enskild 

skolas lokala arbete i att man på central nivå har bestämt något som inte helt ligger rätt för 

den enskilda skolan. Ofta ligger det, som specialpedagogerna uttrycker det, ett medicinsk 

fokus på central nivå. De övriga områdena inom elevhälsan/skolan kommer i skymundan.  

Men jag tänker också så här att…nu ska vi se hur jag ska uttrycka det…vi har ju en central 

elevhälsa här i kommunen också. Där vi är representerade med en representant från varje 

profession tillsammans med en rektor som är huvudansvarig och en person som kommer från 

elevhälsan. Nu råkar det ha varit alltid en skolsköterska därför att de har ju en mas också, en 

medicinskt ansvarig sköterska, som finns och den personen har varit chef för hela elevhälsan och 

ska driva utvecklingsarbetet i hela gymnasieförvaltningen elevhälsa. Och på den nivån tycker jag 

att där är det allt för få pedagogiska frågor som drivs. Där handlar det mest om…det medicinska 

perspektivet tar lätt över där. Där har vi specialpedagoger varit lite kritiska till det S4. 

När fokus på centrala nivå inte stämmer överens med en lokal nivås behov kan hinder uppstå i 

det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Avståndet mellan central och lokal nivå kan bli 

för stort där samtal och dialog inte fungerar optimalt.  



43 

 

Det kan finnas risk att den centrala nivån inte nyanserar och anpassar insatserna utifrån 

samtliga lokal nivåers behov och förutsättningar vilket framkommer i citatet ovan. 

Rutiner kommer också upp som hinder gällande hälsofrämjande och förebyggande arbete. I 

detta sammanhang talar respondenterna om brist på rutiner eller att rutiner finns men inte 

följs. Att inte följa rutiner medför att elevhälsan inte ges möjlighet att vara med i ett tidigt 

skede och heller inte möjlighet att kunna arbeta förebyggande genom att ringa in och 

uppmärksamma saker i tid. 

Det är det här med vattentäta skotten, min klass, min elev, min inriktning – skit i den. När 

pedagoger pratar i de termerna. Gör inte steg 3 och 4 i frånvarotrappen samt lyfter ingen elev till 

elevhälsan R1. 

Om personal inte fullfölja uppdrag och riktlinjer ute i verksamheten får det konsekvenser för 

elevhälsan möjligheter och förutsättningar att kunna arbeta hälsofrämjande och förebyggande. 

Samspelet och samverkan mellan de olika professionerna blir lidande. 

7.3.4 Livet 

I det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom elevhälsan talas det om den del som 

skolan har svårt att råda över, det vill säga livet utanför skolan. Samtliga respondenter såg 

världen utanför skolan som en styrka, men också som ett hinder eller som något som försvårar 

arbetet. Respondenterna återkom till den värld som eleverna befinner sig i utanför skolan. 

Alla krav från sociala media, arbete, familjeförhållande, livshändelser, intressen och annat 

påverkar skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Som ett hinder ses de akuta 

insatser som krävs när något sker: omvälvande händelser, som rör eleven själv eller någon i 

omgivningen, intressen på fritiden som gör att skolans mål påverkas negativt och annat som 

sker i livet.  Denna del såg samtliga respondenter som omöjlig att förhindra, men möjlig att 

bli bättre på att möta. 

För jag tror att vi aldrig kommer ifrån det riktigt för det händer ju saker jag menar att barn och 

unga blir ju fysiskt sjuka också drabbas av körtelfeber och blir borta i flera veckor och så blir det 

kris, speciellt på de här programmen när det inte finns nått som helst utrymme för att vara borta. 

Vi har för mycket att göra som är akut S4. 

Det är väldigt mycket ångest och social fobi och elever sitter hemma. Problemen är jättestora 

tänker jag och det är köer på BUP och så. Trycket, informationssamhället är ju jättejobbigt för 

många och det skulle jag vilja jobba med. Vad kan vi göra? R2 
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Väldigt många mår dåligt av olika skäl av våra elever. Beror väl till viss del av de blir stressade av 

skolan men jag skulle vilja säga allt som händer privat, det blir sjuka, föräldrar skiljer sig och 

förutom att de pluggar så kanske de jobbar på Mc Donalds också och så tränar de tre gånger i 

veckan. Så det är liksom hela livssituationen som vi aldrig kommer att komma ifrån att elever 

behöver stöd just här och nu. Men om vi kan få bättre främjande och förebyggande arbete så 

kommer vi ju en bit på väg R3. 

I det hälsofrämjande och förebyggande arbetet finns faktorer som elevhälsan inte kan råda 

över. Det är faktorer som ingår i människors liv och vardag. Elevhälsans arbete ingår i ett 

större sammanhang som inte går att bortse ifrån vilket citaten visar. Skolan är en del av 

samhället i stort och en del av elevers liv och vardag. Skolan är inte en isolerad företeelse utan 

den ingår i kontext för var och en av eleverna. Denna svårighet måste elevhälsan förhålla sig 

till och utifrån de förutsättningarna hitta vägar och strategier för att kunna arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande. 
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8 Diskussion  

I detta kapitel kommer först en metoddiskussion att presenteras. Där bland annat val av metod 

kommer att diskuteras. Där efter kommer resultatdiskussionen där studiens resultat diskuteras 

och sätts i relation till tidigare forskning. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

8.1 Metoddiskussion 

Att välja metod styrs av olika faktorer men syftet med en studie är centralt (Fejes & 

Thornberg, 2015a; Denscombe, 2014). Ett tydligt syfte med vad man ämnar göra, underlättar 

för nästa steg i processen, det vill säga hur information ska inhämtas kring det som ämnas 

studeras. Även om syftet är tydligt, kan val uppstå mellan olika alternativ gällande metod. För 

denna studie fanns olika alternativ. Syftet var att genom rektors och specialpedagogs 

uppfattning av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom elevhälsan, öka kunskaper 

om faktorer som möjliggör och/eller försvårar uppdraget och då fanns enkät, intervju, 

gruppintervju som rimliga alternativ. Det är inte enbart syftet som styr (även om det väger 

tyngst) utan tid och resurser spelar också en roll. För denna studie valdes semistrukturerad 

intervju då denna metod lämpade sig för att kunna få en djupare kunskap med ett färre antal 

respondenter (Kvale & Brinkmann, 2014; Denscombe, 2014). Då det var specialpedagog och 

rektor som för denna studie var aktuella, befanns antalet respondenter som var tillgängliga 

vara betydligt färre än om exempelvis pedagoger hade valts. Detta bidrog till att valet 

hamnade på intervju. Intervju som metod är också lämplig eftersom det är möjligt att ställa 

följdfrågor eller be om förtydligande, vilket inte är möjligt vid en enkät (Denscombe, 2014). 

Gruppintervju har sina fördelar om flera åsikter och tankar ska komma fram vid ett och 

samma intervjutillfälle. Det som talade emot användandet av gruppintervju för denna studie 

var vid en gruppintervju skulle respondenter eventuellt bli alltför påverkade av gruppen, vilket 

skulle vara en faktor som skulle påverka resultatet i negativ bemärkelse. Även ett större antal 

respondenter vid varje skolenhet hade då behövts, vilket var svårt att få till. 

Det kan vara vanskligt att använda intervju som metod. Tekniken är svår och kräver övning. 

Det är av vikt att behärska en rad färdigheter för att säkerställa att intervjun håller god 

kvalitet. Denscombe (2014) lyfter bland annat upp uppmärksamhet, lyhördhet, att följa upp, 

kontrollera och sufflera som några färdigheter som en god intervjuare bör besitta. Dessa 

färdigheter tillsammans med god planering och förberedelse bidrar till att intervjun kan bli väl 

genomförd. Ambitionen har varit att genomföra intervjuerna på ett korrekt och vetenskapligt 

sätt.  
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Detta innebär att med stöd av intervjufrågorna försöka att arbeta utifrån de färdigheter som 

säkerställer en god intervju. Strävan har varit att påverka intervjuerna i så liten utsträckning 

som bara möjligt och hantera intervjuerna på ett korrekt sätt. Med stöd av de transkriberade 

intervjuerna upplever jag att intervjuerna har hållit en överlag likvärdig kvalité där 

forskningsfrågorna har varit i fokus. Genom intervju har studiens syfte varit möjligt att uppnå. 

Specialpedagoger och rektorer har genom intervjuerna kommit till uttryck och gett sin 

uppfattning av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom elevhälsan och därigenom 

har också kunskap om möjliggörande och hindrande faktorer kunnat inhämtas. 

Valet av två av elevhälsoteamets professioner har sina svagheter och medför att en annan bild 

hade kunnat framstå om samtliga professioner hade varit representerade. Fler grupper hade då 

varit med i materialet, vilket i sin tur hade bidragit till en större social spridning och kanske en 

större variation i svaren.  Det är dock av vikt att påpeka att avsikten inte varit att ge 

elevhälsoteamets uppfattning utan valda professioners uppfattning. 

Metodansatsen som är hermeneutisk och teorin som är socialkonstruktionismen ger båda sin 

påverkan på hur resultatet ska tolkas och förstås. Vid användandet av annan metodansats och 

annan teori skulle resultatet kunna se annorlunda ut och en annan information bli synlig. Då 

syftet med denna studie var att inhämta kunskaper om möjliggörande och hindrande faktorer i 

elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete genom specialpedagogers och rektorers 

uppfattningar fann jag det lämpligt att använda mig av hermeneutik och 

socialkonstruktionismen. Både hermeneutik och socialkonstrukionism utgår från att världen 

måste tolkas och förstås i sitt sammanhang (Westlund, 2015; Ödman, 2007; Larsson, 2008; 

Burr, 2003). I denna studie är det elevhälsans förebyggande och främjande arbete, genom 

specialpedagogers och rektorers uppfattning, som ska tolkas och förstås vilket möjliggjordes 

med hjälp av vald metodansats och teori. 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att genom specialpedagogs och rektors uppfattning av det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom elevhälsan, öka kunskaper om faktorer som 

möjliggör och/eller försvårar uppdraget. Med stöd och hjälp av tidigare forskning och den 

information som presenterats i bakgrunden kommer resultatet att diskuteras. Störst fokus i 

resultatdiskussionen är det som avviker eller ser annorlunda ut i förhållande till tidigare 

forskning och bakgrund.  
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Den bild som framkom både i bakgrunden och i den tidigare forskningen ligger i samklang 

med vad resultatet av denna studie visar. Det är ett flertal av de möjliggörande faktorerna från 

tidigare forskning (Guvå, 2010; Höög, 2014; Hjörne & Säljö, 2014; Törnsén, 2014; 

Hyllander, 2011; Lane, Mahdavi & Borthwick-Duffy, 2003) som bekräftas av respondenterna. 

Möjliggörande faktorer som framkommer i denna studie är: samsyn, samverkan, mandat, 

tillgänglighet, organisation, struktur och tid. Tid uppfattas och till viss del ges en annan 

innebörd än vad tidigare forskning ger. Respondenterna i denna studie talar om tid som 

möjliggörare när balansen hittats, det vill säga inte för mycket tid och inte heller för lite tid. 

Var sak ska ta den tid som behövs. I den tidigare forskningen (Törnsén, 2014; Robertson, 

2012; Skolinspektionen, 2015; Skolverket, 2017; Ahlberg, 2015) framställs tid mer i egenskap 

av att ”det ska finnas gott om tid” Respondenterna i denna undersökning visar mer på ett 

nyanserat förhållande till tid, att tid ska användas rätt, då blir den en möjliggörande faktor. 

Vad som är rätt och hur mycket tid olika uppdrag ska ta är ingen lätt fråga. Här ser jag att 

skolor står inför svårigheter. Vem avgör hur mycket tid något ska ta? Idag är det många 

faktorer som påverkar hur mycket tid någonting ska ta i anspråk eller hur lite tid som ska 

läggas på olika arbetsuppgifter. Här kommer många av de andra möjliggörande faktorerna in i 

bilden som blir till hjälp. Vid samsyn och samverkan, tillgänglighet, organisation och struktur 

är tiden en samverkande faktor. För det som det egentligen handlar om, är effektivitet som 

respondenterna i denna studie ger uttryck för. Att använda den tid som står till förfogande på 

ett effektivt sätt. Här spelar skolledarna en central roll vilket även framkommer i den tidigare 

forskningen (Ahlberg, 2015; Partanen, 2012; Hylander & Guvå, 2017; Guvå, 2010; Hjörne & 

Säljö, 2014; Törnsén, 2014). I ett flertal av studierna, som presenterades i den tidigare 

forskningen, har skolledarrollen en central roll i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. 

Hjörne och Säljö (2014) lyfter bland annat upp skolledarens viktiga funktion vilket också 

Guvå (2010), Törnsén (2014) Höög (2014), Robertson (2012) och Hyllander (2011) gör. 

Skolledaren är satt att leda verksamheten och skolledaren har mandatet att styra över 

verksamhetens olika delar. Alla funktioner behövs i skolan men den funktion som idag är 

mest central, enligt lagstiftning, är rektor. Rektorerna i denna undersökning är medvetna om 

skolledarens funktion men uttrycker inte tydligt att de har en centrala roll i det hälsofrämjande 

och förebyggande arbetet. Specialpedagogerna betonar rektors roll på ett helt annat sätt, som 

ligger mer i linje med det som presenteras i den tidigare forskningen (Partanen, 2012; 

Törnsén, 2014; Hylander, 2011; Hjörne & Säljö, 2014; Ahlberg, 2015; Hylander & Guvå, 

2017) kring skolledarens roll än vad skolledarna själva gör.  
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Intressant är då att fundera över hur skolledarna ser på sitt uppdrag och hur de förhåller sig till 

egen utbildning och kompetens i relation till att leda elevhälsan och därmed även det 

hälsofrämjande och förebyggande uppdraget.  

Samspelet mellan lokal nivå och central nivå är komplext vilket Hyllander och Guvå (2017) 

lyfter upp. Det finns ingen optimal organisationsmodell enligt Hylander och Guvå utan 

kontextuella faktorer avgör om det är bra eller dåligt. I denna studie framkom det att 

samspelet mellan den centrala elevhälsan och de lokala elevhälsoteamen inte var optimalt. På 

central nivå togs ett fokus, som på lokal nivå inte upplevdes nog täckande för uppdraget. Ett 

medicinskt perspektiv var i fokus enligt specialpedagogerna, vilket kan förklaras med att den 

som var satt att leda utvecklingsarbetet på förvaltningsnivå har sin profession inom 

sjukvården. Kontexten får en koppling till sjukvård och hälsovård vilket kan vara en faktor 

som bidrar till att en viss slagsida på fokusområden uppstår. En fråga som kan ställas är om 

denna situation kan avhjälpas med att de olika professionerna möts på ett annat sätt och får 

kunskap i varandras profession och framför allt allas gemensamma uppdrag. En förklaring 

kan hittas i det som Guvå (2010) tar upp i form av professionernas bagage. Guvå lyfter upp att 

kunskap om de olika professionernas rutiner, synsätt, traditioner och normer behövs för att 

förstå vad som ligger till grund för ett samarbete. När kunskap finns om de olika 

professionerna finns en förutsättning att mötas och diskutera vad uppdraget kräver och 

innebär för elevhälsan och skolan i stort. Det framkom inte i resultatet hur samarbetet och 

samverkan skedde mellan central nivå och lokal nivå mer än att det var på central nivå som 

fokusområden bestämdes för hela kommunen, att de olika professionerna var representerade 

och att möten hölls vid några tillfällen. Hur dessa fokusområden ringades in framkom inte 

heller.  

Resultatet visar på att det finns en tydlig skillnad mellan rektorer och specialpedagoger 

angående mandat till olika arenor inom skolans värld. Att ha eller inte ha mandat är en faktor 

som påverka möjligheten att arbeta hälsofrämjande och förebyggande vilket också framkom i 

bakgrund och tidigare forskning (Partanen, 2012; Ahlberg, 2015; Guvå, 2010; Höög, 2014; 

Törnsén, 2014; Hylander, 2011; Robertson, 2012). Specialpedagogerna gav uttryck för en 

frustration gällande att inte ges möjlighet att vara delaktiga i skolornas utvecklingsarbete. 

Detta upplevdes som en förlust för skolan i stort, då specialpedagoger i sin profession har stor 

kunskap om just utvecklingsfrågor. I samband med denna frustration hos specialpedagogerna 

nämns förstelärarna. Här kommer något som resultatet i denna studie visar på och som inte 

återfanns varken i bakgrundslitteraturen eller i den tidigare forskningen inom området. 
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Förstelärarna är ett relativt nytt fenomen, vilket kan vara en förklaring till detta. En annan 

förklaring är att försteläraruppdraget skiljer sig mellan kommuner, vilket gör att det inte blir 

ett nationellt fenomen utan ett lokalt. Det som framkommer i den tidigare forskningen, som 

kan kopplas till den problematik och frustration som specialpedagogerna lyfter, är bland annat 

det som Robertson (2012) tar upp i sin artikel. Robertson (2012) påvisar i sin artikel att vid 

förändringar av lagstiftning påverkas förutsättningar och innehåll för enskilda professioners 

yrkesutövning. Det ställs nya krav på professionen och nya förutsättningar skapar en annan/ny 

verklighet att förhålla sig till. Försteläraruppdraget förändrar rollfördelningen ute i 

verksamheter vilket kan få både positiva och negativa effekter beroende på hur huvudman 

hanterar uppdraget. Det som framkom i denna nu genomförda studie visar på att en 

konkurrerande situation uppstår, vilket inte gynnar skolans uppdrag. Det visar också på att en 

grupp i verksamheten upplever sig utestängda från delar som de egentligen är väl lämpade för 

utifrån sin utbildning och profession. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv får detta 

konsekvenser på flera sätt. Dels utbildas specialpedagoger för något som de sedan inte 

används för, vilket i förlängningen drabbar både skolans som organisation och dess elever. 

Dels skapas onödig frustration hos personal som också i förlängningen kan leda till problem i 

verksamheten. Denna situation där någon grupp eller part inom skolan upplever en frustration 

kan leda till att arbetet, exempelvis inom elevhälsan, inte fungerar bra eller optimalt lyfts av 

flertalet forskare som presenteras i bakgrund och tidigare forskning. Partanen (2012) pratar 

dels om det som förståelse av processer men också om det som en dynamisk dimension som 

handlar om mellanmänskliga relationer. Thörnsén (2014), Guvå (2010) och Hyllander (2011) 

lyfter också upp denna del som centrala i skolors hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

Det gynnar inte en skolas hälsofrämjande och förebyggande arbete om en grupp, som i detta 

fall är specialpedagoger, upplever att de stängs ute från möjligheten till att bidra till 

skolutveckling. Rektors roll är här central och rektor måste förstå vilka krafter som är i 

omlopp för att kunna plocka upp känslor och upplevelser av frustration. En frustration som i 

förlängningen kan leda till splittring mellan grupper och svårigheter gällande samverkan och 

samsyn. Att rektorerna inte upplever denna frustration kan ses som en självklarhet, då de 

själva inte är utestängda utan finns med på skolans samtliga arenor. Här framkommer 

grupptillhörigheten som en tydlig faktor. Rektor i sin roll, som chef och ledare, har ett annat 

mandat än specialpedagogen. Ur socialkonstruktionismens perspektiv är denna skillnad 

möjlig och förståelig, då specialpedagog och rektor befinner sig i olika sociala grupper och 

därmed också uppfattar verkligheten ur två olika perspektiv (Larsson, 2008; Burr, 2003). 
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Det som inte synliggörs här i denna studie, men som framkom i både bakgrund och tidigare 

forskning är ”vilda-västern-tänket” (Lehtinen & Jakobsson Lundin, 2016; Höög, 2014). En 

större medvetenhet gällande struktur och organisation tycks nu finnas kring elevhälsans 

hälsofrämjande och förebyggande arbete. Sett ur socialkonstruktionismens perspektiv kan 

detta tolkas som att en miljö har tagit form som är återkommande och igenkänningsbar – en 

kontext som tydliggör och förklarar (Larsson, 2008; Burr, 2003). Denna uppfattning ger båda 

grupperna uttryck för, det vill säga både rektorer och specialpedagoger är samstämmiga i sin 

bild. Denna samstämmighet kan tyda på att skolorna har börjat hitta formen för det som 

lagens intentioner säger att de ska göra. Höög (2014) efterfrågade just denna samstämmighet 

eller struktur vilket är en förutsättning för ett välfungerande hälsofrämjande och förebyggande 

arbete. Vilket även Guvå (2010), Törnsén (2014), Lehtinen och Jakobsson Lundin (2016) 

Partanen (2012) och Hylander (2012) framhåller. 

Hindrande faktorer som nämns i tidigare forskning (Hjörne & Säljö, 2014; Guvå, 2010; 

Hylander, 201; Törnsén, 2014; Höög, 2014; Robertson, 2012) och bakgrund (Skolverket, 

2017; Skolinspektionen, 2015; Partanen, 2012; Ahlberg, 2015; Hylander & Guvå, 2017) 

återkommer även i denna studie. Respondenterna i denna studie lyfter upp kunskapsbrist, 

tradition, kultur, organisation, struktur och livet i sig som hindrande faktorer.  

Respondenterna i denna studie lyfter upp en faktor som framkommer i den tidigare 

forskningen (Skolverket, 2017; Partanen, 2012; Lehtinen & Jakobsson Lundin, 2016; Guvå, 

2010; Hjörne & Säljö, 2014; Höög, 2014; Törnsén, 2014) men inte på samma sätt – livet. I 

resultatet kommer ”livet” fram som en hindrande faktor i det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet. Både rektorer och specialpedagoger beskriver elevers hela livssituation 

som något det har svår att möta i skolvardagen. Det går inte att vara nog förberedd att alla 

tänkbara och otänkbara situationer kan förebyggas utan det kommer alltid finnas behov av 

akuta och åtgärdande insatser. Det är tydligt i resultatet att respondenterna känner en 

frustration över att inte kunna möta alla dessa behov och stödinsatser på ett bättre 

förebyggande och hälsofrämjande sätt. Det finns en strävan hos respondenterna att förbättra 

skolors hälsofrämjande och förebyggande arbete men att de inte är där ännu. Detta väcker 

frågor om det är möjligt att arbeta på ett så hälsofrämjande och förebyggande sätt i skolan att 

livets alla händelser inte skapar åtgärdande insatser i skolan. Resultatet i studien pekar på att 

det är näst intill omöjligt, men skolor kan absolut arbeta så förebyggande och hälsofrämjande 

som det bara går. Skolors hälsofrämjande och förebyggande arbete måste bedrivas på ett sätt 

att färre livshändelser leder till åtgärdande, akuta insatser.  
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Respondenterna i denna studie ger en samstämmig bild av att de idag, sju år efter att lagen 

trätt i kraft, fortfarande är kvar i ett mer åtgärdande arbete. Det som respondenterna lyfter 

fram som en orsak till att man arbetar mera åtgärdande, är att det tar tid att ställa om – det är 

en process. Skolans värld, i hela sin komplexitet, är svår att förändra över en natt. I tidigare 

forskning (Höög, 2014; Thörnsén, 2014; Guvå 2010; Hyllander, 2011; Hjörne & Säljö, 2014) 

och även i bakgrunden (Skolinspektionen, 2015; Skolverket, 2017; Hylander & Guvå, 2017; 

Lehtinen & Jakobsson Lundin, 2016) framkom just det patogena inslaget som en tydlig del i 

elevhälsans arbete. Denna studie visar inte på en annan verklighet, dock framkommer det att 

förändringar är på gång, processer är startade. Frågan är hur länge denna omställning och 

process ska ta. När har skolor ställt om till att arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande än 

åtgärdande är en fråga av vikt. 

Ur socialkonstruktionismens perspektiv visar resultatet på att både specialpedagogerna och 

rektorerna i mångt och mycket relativt är samstämmiga i sin uppfattning gällande elevhälsans 

hälsofrämjande och förebyggande arbete. Samtliga respondenter på alla fyra skolorna 

uppfattar uppdraget på ett likartat sätt. Det finns dock vissa delar som skiljer grupperna åt. De 

olikheter som finns mellan specialpedagogerna och rektorerna kan med hjälp av 

socialkonstruktionismen (Larsson, 2008; Burr, 2003) förklaras utifrån maktförhållanden. Det 

rör sig kring frågor som har med makt att göra. Tillgången till skolans samtliga arenor är ett 

exempel på detta maktförhållande. I egenskap av rektor har man formell makt, vilket 

specialpedagog inte har. Rektor är satt att leda verksamheten på skolan och har genom sin roll 

den formella makten.  

Det råder dock ingen skillnad, mellan respondenterna, som har att göra med vilken skola man 

befinner sig på. Detta kan ha sin förklaring i att skolorna ligger under samma huvudman, 

inom samma kommun. Den kultur som råder inom kommunen får genomslagskraft på 

samtliga skolor vilket blir normen för hur saker och ting uppfattas. Om detta är bra eller dåligt 

är ingen lätt fråga att svara på. Att det finns en samstämmighet är bra men det kan också 

vittnar om något annat. Å ena sidan är det bra då det är lagar och förordningar som ska styra 

verksamheten vilket gör att variationerna inte skall vara för många och för stora. En 

samstämmighet kan tyda på att skolorna organiserar sig utifrån rådande styrdokument och 

börjar hitta formen för elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete. ”Vilda-västern-

tänket” är borta och en större struktur och ordning råder vilket Höög (2014) samt Lehtinen 

och Jakobsson Lundin (2016) efterlyste.  
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Å andra sidan kan en samstämmighet stå för något annat som kanske inte enbart är positiv. En 

allt för samstämmig syn kan i vissas fall vittna om en stark norm som råder. En 

samstämmighet kan också vara uttryck för stagnation vilket inte gynnar verksamheten. Inget i 

resultatet tyder på att så är fallet i denna studie men man bör alltid funder över likheter såväl 

som olikheter. 

Resultatet i denna studie visar att det finns delar i det hälsofrämjande och förebyggande 

arbetet som fungerar bra. Resultatet visar också svårigheter och problem som kvarstår eller 

kan uppstå. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv, både för mig som blivande specialpedagog 

men också ur ett större perspektiv, är studiens resultat intressant. Ur resultatet kan kunskap 

och information hämtas som kan vara till hjälp att möta och utveckla enskilda skolors arbete 

gällande hälsofrämjande och förebyggande arbete. Det är möjligt att utifrån denna studie 

jämföra och granska den egna verksamheten i strävan att utveckla arbetet och nå högre 

måluppfyllelse. 

8.3 Vidare forskning  

En rad tankar och idéer har väckts under arbetets gång vilket leder till nya frågor kan ställas 

och nya studier kan bedrivas. En tanke som uppkom under analysen och 

resultatsammanställningen var hur specialpedagogen kan användas som skolutvecklare. En 

annan tanke var om specialpedagogen används som skolutvecklare hur organiseras då detta. 

Det som framgick av denna studie var att specialpedagogerna inte används uttryckligen som 

en resurs i skolutvecklingsfrågor vilket ur ett specialpedagogiskt perspektiv är en knepighet. 

Förstelärarnas roll i relation till elevhälsan/specialpedagog framkom i studiens resultat som en 

faktor som inte var enbart positiv. En relevant fråga att ställa sig är vad som kan göras för att 

undvika att specialpedagog och förstelärare får en konkurrerande situation ute på skolor. Vad 

händer ute i verksamheten när man på riksdagsnivå inför nya tjänster så som förstelärartjänst 

hur påverkar det befintliga tjänster? Blir det en svårighet i själva tjänstebeskrivningen eller 

uppstår det i kommuners handhavande av tjänsterna? Behövs det mer styrning så att 

kommuner inte kan skapa tjänster som konkurrerar med befintliga tjänster inom men och 

samma verksamhet? Dessa frågor är centrala att lyfta då förstelärartjänsterna nu har funnits 

under en tid. För både skolväsendet i stort och för enskilda skolor är det lämpligt om en 

uppföljning, utvärdering och analys görs av försteläraruppdraget. Detta för att eventuella 

svårigheter kan förebyggas och de goda intentionerna vid skapandet av dessa tjänster ska 

kunna främjas. 
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BILAGA 1 

 

Hej rektor/biträdande rektor,    

  

Jag söker nu dig som vill delta i en intervjustudie där syftet är att undersöka det förebyggande 

och hälsofrämjande arbete inom ramen för elevhälsan. Din kunskap och erfarenhet från 

skolans verksamhet är av stor betydelse. Därför vore jag tacksamma och glada om du har 

möjlighet att ställa upp. Undersökningen har på intet sätt intentionen att vara kritiskt 

granskande av en specifik verksamhet eller någons arbete. 

  

Jag heter Ann-Christin Olsson och studerar på det specialpedagogiska programmet vid Örebro 

Universitet där jag i mitt examensarbete valt att genomföra denna intervjustudie. Materialet 

består av intervjuer med specialpedagoger och rektorer/biträdande rektorer. Intervjun kommer 

att spelas in för att underlätta analysarbetet i undersökningen. Materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt, och det framgår därmed aldrig vilka skolor, rektorer/biträdande 

rektorer eller specialpedagoger som har deltagit i intervjuerna. Jag räknar med att intervjun 

kommer att ta ca 40 minuter i anspråk.    

  

Deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst. 

  

Med vänliga hälsningar, 

  

Ann-Christin Olsson 

ankiolssonxx@xxx.com 

0XX-XXX XX XX 
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BILAGA 2 

Hej specialpedagog,     

  

Jag söker nu dig som vill delta i en intervjustudie där syftet är att undersöka det förebyggande 

och hälsofrämjande arbete inom ramen för elevhälsan. Din kunskap och erfarenhet från 

skolans verksamhet är av stor betydelse. Därför vore jag tacksamma och glada om du har 

möjlighet att ställa upp. Undersökningen har på intet sätt intentionen att vara kritiskt 

granskande av en specifik verksamhet eller någons arbete. 

  

Jag heter Ann-Christin Olsson och studerar på det specialpedagogiska programmet vid Örebro 

Universitet där jag i mitt examensarbete valt att genomföra denna intervjustudie. Materialet 

består av intervjuer med specialpedagoger och rektorer/biträdande rektorer. Intervjun kommer 

att spelas in för att underlätta analysarbetet i undersökningen. Materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt, och det framgår därmed aldrig vilka skolor, rektorer/biträdande 

rektorer eller specialpedagoger som har deltagit i intervjuerna. Jag räknar med att intervjun 

kommer att ta ca 40 minuter i anspråk.    

  

Deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst. 

  

Med vänliga hälsningar, 

  

Ann-Christin Olsson 

ankiolssonxx@xxx.com 

0XX-XXX XX XX 

 

  

mailto:ankiolssonxx@xxx.com


 

 

     BILAGA 3 

Intervjufrågor      

1. Hur länge har du arbetat som specialpedagog alt rektor? 

2. Har du examen? Rektorsutbildning? 

3. Hur länge har du arbetet i elevhälsoteam? I ditt nuvarande elevhälsoteam? 

4. Beskriv elevhälsoteamet och elevhälsans arbete här på skolan.  

a. Beskriv din roll inom elevhälsoteamet 

5. Om jag säger hälsofrämjande – vad säger/tänker du då? 

a. Vad upplever du som hälsofrämjande insatser?  

b. Hur arbetar ni hälsofrämjande? Beskriv 

c. Hur mycket tid ägnar du/ni åt hälsofrämjande arbete till exempel 

skolutvecklingsprojekt med avsikt att både kort- och långsiktigt förbättra 

situationen för elever (i behov av särskilt stöd). 

d. Hur ser det hälsofrämjande arbetet ut på de olika nivåerna? 

(organisation- grupp- och individnivå) 

6. Om jag säger förebyggande – vad säger/tänker du då? 

a. Vad upplever du är förebyggande insatser?  

b. Hur arbetar ni förebyggande? Beskriv 

c. Hur mycket tid ägnar du/ni åt förebyggande arbete till exempel 

skolutvecklingsprojekt med avsikt att både kort- och långsiktigt förbättra 

situationen för elever (i behov av särskilt stöd). 

d. Hur ser det förebyggande arbetet ut på de olika nivåerna? (Organisation- 

grupp- och individnivå) 

7. När det förebyggande/hälsofrämjande arbetet fungerar vad är det då som möjliggör 

detta? 

8. Om du inte kan arbeta förebyggande och eller hälsofrämjande vad är orsaken till det? 

(Vad hindrar/försvårar det förebyggande arbetet) 

9. Hur är förhållandet mellan hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande? Vad gör 

ni/du mest av? 

10. Vad vill du göra som du inte gör idag inom ramen för elevhälsan? Varför? Hur? 

 

 


