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Abstract 
The perspective on health among school pupils needs to be extended. School is an 
important arena for the promoting of health among youth, primarily from a health 
promoting perspective and a proactive perspective. A holistic approach has gathered 
some ground in the policy documents for the nine year compulsory school in Sweden, but 
in what way, and what effect does it have on the governing authorities and on school 
level? 
   The aim of the study is to investigate the coherence between national, municipal and 
local levels regarding the view on health among pupils. In order to do this, the guidelines 
for pupil health in the municipality of Örebro and operational plans for seven F9 schools 
in the municipality of Örebro will be studied and compared to the government bill 
”Health, learning and sense of security”. In order to obtain a theoretical understanding of 
the course of events between the different organizational levels, intervention theory has 
been used as an explanatory model. 
   Through analysis of the municipal guidelines for youth and pupil health, shows that the 
document very much resembles the government bill, which becomes apparent through the 
same abstract formulations used. The content of the operational plans, particularly the 
question of preventing ill-health, therefore generally stays on an abstract level as well. 
Consequently, no concrete measures are taken on school level. 
   From what the government bill emphasizes, the strongest reflection in the operational 
plans is the point of quality control in the pupil health work and the participation of 
parents. The operational plans are influenced by documents that describe how the pupil 
health work is to be organized, but there is still no policy document available  for pupil 
health on local school level that includes health promoting and preventive measures. Thus 
the schools lack the tools needed to tackle ill-health from a holistic point of view. 
However, several measures are available when it comes to reactive measures such as 
bullying and abusive behaviour.  
 
Keywords: Intervention  theory, school policy document, pupil health, preventive and 
health promoting work among pupils 
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Sammanfattning 
Det finns ett behov av en utvidgad syn på elevhälsa som uppmärksammar fler aspekter av 
hälsa. Skolan är en viktig arena för arbetet med barn och ungdomars hälsa, inte minst 
utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv. I de dokument som styr skolan 
har ett helhetsperspektiv på elevers hälsa fått ett allt större utrymme men på vilket sätt 
och vad innebär det, från de styrande organen för skolan och ner till personalen som ska 
bemöta eleverna?  
   Syftet med studien är att undersöka överensstämmelsen mellan en nationell och en 
kommunal och en lokal nivå vad gäller elevhälsa. Konkret innebär det att granska Örebro 
kommuns riktlinjer för barn- och elevhälsa och sju verksamhetsplaner för F9-skolor i 
Örebro kommun utifrån regeringspropositionen ”Hälsa, lärande och trygghet”. För att få 
en sammanhängande teoretisk beskrivning av skeendet mellan de olika organisatoriska 
nivåerna har en interventionsteori används som förklaringsmodell.    
   Det som framkommit genom analys av det kommunala dokumentet är att det i stort är 
väldigt likt propositionen, vilket bland annat innebär att det som formulerats i abstrakta 
ordalag i propositionen sällan formuleras mer konkret i kommunens riktlinjer. Det som 
blir skrivet i verksamhetsplanerna, i synnerhet det som rör att förebygga psykisk ohälsa, 
blir därför också i vissa fall bara till abstrakta målformuleringar som aldrig tar form i 
konkreta åtgärder eller insatser.  
   Det som starkast avspeglas i verksamhetsplanerna utifrån det som framhålls i  
propositionen är vikten av att kvalitetssäkra elevhälsoarbetet och att arbeta med elevers 
och föräldrars delaktighet. Till stor del formas verksamhetsplanerna utifrån  dokument 
som konkret beskriver hur arbetet med elevhälsa ska bedrivas, dock finns det inte något 
elevhälsodokument på lokal nivå som generellt beskriver ett förebyggande och 
hälsofrämjande arbete. Således har skolorna få verktyg för att angripa ohälsa ur ett 
helhetsperspektiv. Däremot finns det ett flertal specifika åtgärder till redan befintlig 
problematik, likt mobbning och kränkande behandling.  
 

Nyckelord: Interventionsteori, skolans styrdokument, elevhälsa, förebyggande och 
hälsofrämjande elevhälsoarbete 
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1 Inledning  
Skolelevers hälsa är en angelägen fråga i dagens samhällsdebatt. Något som kan uppfattas 
som bekymmersamt är att fokus för arbetet med barn och ungdomars hälsa ofta hamnar 
på problem efter att de redan uppstått, såsom i arbetet mot mobbning och kränkande 
behandling, där insatser ofta karaktäriseras av strukturerade handlingsplaner för hur 
uppkomna situationer skall hanteras. Detta synsätt kan beskrivas som ett patogent synsätt, 
med en övervägande fokusering på riskfaktorer och negativt avvikande beteende.  
Perspektivet som kan ställas mot det tidigare nämnda, är det förebyggande och 
hälsofrämjande synsättet. Hälsofrämjande och förebyggande insatser som kommer barn 
och ungdomar till del kan vara avgörande för hur resten av deras liv kommer att te sig. 
   Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tagit fram publikationer med syfte att 
kvalitetssäkra och certifiera arbetet med hälsofrämjande skolutveckling. Det som 
kännetecknar detta arbete är ett holistiskt synsätt och ett salutogent perspektiv där hälsa 
ses ur ett mycket brett perspektiv (Kommunförbundet Skåne 2007, s. 4). I och med 
Världshälsoorganisationens (WHO) omfattande definition på hälsa har en helhetssyn på 
hälsa fått ett allt större utrymme (Ewles & Simnett, 2005). WHO:s definition av hälsa 
från 1946, innefattar ett välbefinnande med såväl fysiska, som psykiska och sociala 
komponenter (WHO, 1946).  Stöd för ett utvidgat hälsobegrepp hämtas även från den 
sjätte artikeln i FN:s konvention om barns rättigheter där det klargörs att barn har rätt att 
överleva, leva och utvecklas (Unicef, 2009). Artikeln åsyftar inte bara den fysiska hälsan 
utan även en andlig, moralisk, psykisk och social utveckling (Barnombudsmannen, 
2009).  
   Under 2008 genomförde socialstyrelsen en inventering av hur kommuner och landsting 
arbetar för att förebygga allvarlig psykisk ohälsa hos barn. Slutsatserna var bland annat 
att ”Skolans uppdrag och roll behöver förtydligas i förhållande till arbetet med att 
förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga.” (Socialstyrelsen, 2009, s. 8). Vidare 
påvisades att skolan är en plats där kontakten med barnen kan påverka deras psykiska 
hälsa. Drygt en tredjedel av all skolor ansågs sig vara i behov av allmänna råd och 
rekommendationer när det gäller att förebygga psykisk ohälsa.   
   Statens folkhälsoinstitut (2005) beskriver vikten av elevers hälsa, utifrån ett helt 
livsperspektiv med utgångspunkt i hur man bemöter varandra, vilket exempelvis kan ta 
sig i uttryck genom att utveckla sociala och emotionella färdigheter.  
   Utöver ohälsan sett ur ett folkhälsoperspektiv, kan problematiken också ses ur ett rent 
samhällsekonomiskt perspektiv med avseende på de kostnader för samhället som ett 
långvarigt utanförskap kan komma att kosta. Nationalekonomerna Ingvar Nilsson & 
Anders Wadeskog (2008) har visat hur det är möjligt att beräkna kostnaden för barn och 
unga som i onödan hamnar i ett utanförskap. Denna kostnad uppskattas till mellan 
350 000 kronor och 1 600 000 kronor per person och år (Nilsson & Wadeskog 2008). 
Kostnader för förebyggande och främjande insatser blir utifrån detta perspektiv 
försvinnande små. 
   Skolan bör ses som en mycket viktig arena för ett främjande och förebyggande barn- 
och elevhälsoarbete. Detta är en uppfattning som också delas utifrån ett 
regeringsperspektiv i och med den elevhälsoproposition som togs fram redan 2001. 
Denna proposition, ”Hälsa, lärande och trygghet (2001:02/14)”, för fram förslag om en 
utökad elevhälsa inom skolhälsans ramar och en ökad fokusering på förebyggande och 
främjande perspektiv och fokus på friskfaktorer framför riskfaktorer. 
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   Utifrån denna proposition kommer denna studie att visa hur arbetet med elevhälsa, 
delvis utifrån en förändrad och utökad syn på hälsa, beskrivs utifrån olika perspektiv. 
Studien kommer också att beskriva arbetet med elevhälsofrågor som en inte helt 
okomplicerad process från regeringsproposition vidare till kommunala riktlinjer och 
slutligen ner på lokal nivå på enskilda skolor i Örebro kommun. 
   Relationen mellan nationell, regional och lokal nivå i fråga om hur ett förebyggande 
hälsofrämjande arbete bedrivs inom skolans ramar verkar märkligt nog utsättas för kritisk 
granskning i mycket liten utsträckning. En kritisk granskning av sådant slag är, i vår 
mening, en grundförutsättning för att olika arbetssätt på ett effektivt sätt ska kunna 
implementeras i skolans fortlöpande verksamhet. Om det inte finns någon enhetlighet i 
det strukturella arbetet för en ökad hälsa hos skolelever, är det en uppgift som svårligen 
går att lösa i det operativa hälsoarbetet inom skolans verksamhet.  
 
1.2 Syfte  
Studien syftar till att påvisa i vilken grad nationella riktlinjer överensstämmer med 
kommunala och lokala styrdokument, ur ett förebyggande och hälsofrämjande 
elevhälsoperspektiv. Detta sker genom en granskning av Örebro kommuns riktlinjer för 
barn- och elevhälsa samt verksamhetsplaner för F9-skolor i Örebro utifrån 
regeringspropositionen "Hälsa, lärande och trygghet (2001/02:48)". Vidare syftar studien 
till att föra in ett interventionsteoretiskt resonemang med vilken processen från 
regeringsproposition vidare till kommunala riktlinjer och slutligen till utfallet på lokal 
skolnivå beskrivs.   
 
2 Metod  
Metoden för analys baseras på en kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalysen är 
strukturerad och har bedrivits i enlighet med det som Burnard (1991) beskriver som en 
strategisk process med målet att uppnå en trovärdig analys. Under arbetet med texten 
gjordes kontinuerliga kontroller i källdokumenten för att säkerställa textnärhet och för att 
undvika värderande tolkningar. Utgångspunkten är de styrdokument som är relevanta för 
skolornas styrning med avseende på det förebyggande och främjande hälsoarbetet: 
Skollagen (1985:1100), propositionen ”Hälsa, lärande och trygghet” (2001/02:14), samt 
Örebro kommuns riktlinjer för barn- och elevhälsa (Örebro kommun, 2004). Den 
kvalitativa innehållsanalysen innebär enligt Graneheim & Lundman (2004) till en början 
en genomläsning av styrdokumenten vid flera tillfällen med syfte att få en känsla för 
texterna som helhet. Genomläsningar av dokumenten i fråga gjordes vid flera tillfällen 
och markeringar gjordes då information påträffades som hade relevans för studiens syfte. 
Båda författarna gick igenom texterna parallellt och diskussioner fördes under tiden och 
efter genomläsningen av respektive texter. I enlighet med Downe-Wamboldts (1992) 
rekommendationer skapas redan i ett tidigt skede kategorier, eller teman, med vilka 
texten kodas. Information med relevans för studieområdet väljs ut, men kondenseras inte 
i ursprungsskedet utan går från det som Graneheim & Lundman (2004) benämner 
meningsenheter, direkt till preliminär kodning och kategorisering utifrån Ole Holstis 
(1969) modell för innehållsanalys. Efter denna ursprungliga tematisering kondenseras 
texterna ytterligare vilket innebär att förkorta texten men ändå behålla innehåll och 
innebörd. Arbetet med att kategorisera och skapa mening ur kvalitativa texter beskrivs på 
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olika sätt av olika forskare (Kvale 1997; Miles & Huberman 1994) och det är svårt att 
tala om en utpräglad metod utifrån en enskild forskare som följs utan anpassning.  
 
2.1 Utvecklingen av ett analysverktyg 
Vid en djupare granskning av texterna, kombinerat med kontinuerliga diskussioner 
mellan författarna kategoriserades informationen i teman, varpå ett analysverktyg hade 
skapats. Analysverktyget täcker in tio dimensioner av det hälsofrämjande och 
förebyggande elevhälsoarbetet. 
   I nästa steg användes analysverktyget för att presentera ett resultat och en analys. 
Resultatet och analysen är svåra att särskilja eftersom det inte är ett renodlat resultat, utan 
att resultat som genomgått en analys i form av det tidigare utarbetade analysverktyget. I 
resultat och analys belyses, för det första, de perspektiv som tas upp i propositionen på 
den kommunala nivån för att visa hur interventionen omsätts och konkretiseras på denna 
nivå genom de kommunala barn- och elevhälsoriktlinjerna för grundskolorna. För det 
andra appliceras samma analysverktyg på verksamhetsplanerna för sju skolor i Örebro 
kommun. Genom att använda samma analysverktyg på dokument på flera olika 
organisatoriska nivåer synliggörs hur vissa aspekter av elevhälsoarbetet får olika 
utrymme på olika nivåer.  
   Temana ”Hälsoperspektiv” och ”Perspektiv på förebyggande arbete”, respektive 
”Samverkan” och ”Kompetens och kompetensutveckling” har slagits samman under 
resultat och analys på grund av att de beskrivits i samma sammanhang och med samma 
betydelse. Temat ”Mål och strategier för elevhälsoarbetet” och ”Relation mellan 
skolpersonal och elev” är teman som istället integrerats i resterande teman då de tappar 
sin betydelse om de plockas ur sin kontext. 
   För att få en överskådlig bild av resultatet och analysen konstruerades en tablå med 
utgångspunkt i de olika temana, men med fördjupande underteman. Underteman 
framkom i efterhand när gemensamma drag i verksamhetsplanerna och de kommunala 
riktlinjerna uppdagades. För att inte riskera en onyanserad bild i tablån ansågs en skala, i 
vilken skolorna och kommunen placerades in, nödvändig. 
 
2.2 Urval  
Urvalet av styrdokument på nationell, kommunal och lokal nivå skulle specifikt vara 
relaterade till hälsa och förebyggande arbete, varvid det lyckades på nationell och 
kommunal nivå, men på lokal skolnivå kunde det konstateras att likvärdiga dokument ej 
finns tillgängliga. 
   För att finna ett styrdokument på nationell nivå var det främst ett kriterium som styrde: 
dokumentet skulle vara mer en vägledande och en direkt koppling till skollagen önskades, 
varpå propositionen "Hälsa, lärande och trygghet” (2001/02:14) valdes ut. I det 
kommunala dokumentet "Barn- och elevhälsa i Örebro kommun" från 2004 refereras till 
propositionen vilket gör att det finns fog för att använda just detta dokument. 
Beskrivningen av kopplingen från de styrande lagarna till de lokala skolorna blir genom 
propositionen utförlig och utgör därför en lämplig grund för studiens analysverktyg.  
   På den kommunala nivån söktes ett lämpligt dokument som dels kunde kopplas direkt 
till skolans verksamhet, dels ett dokument som explicit behandlade ett hälsoperspektiv. 
Många av grundskolorna hänvisar till Örebro kommuns riktlinjer "Barn och elevhälsa"  
(2004) som kom till genom programnämnden Barn och utbildning den 2 september 2004, 
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vilket gjorde att det ansågs som ett relevant dokument att ta i beaktning på en mellannivå 
i skolans organisering.   
   Urvalsramen på lokal nivå är uppbyggd av grundskolor i Örebro kommun som 
omnämns i kommunens elektroniska förteckning över skolornas verksamhetsplaner 
(Örebro kommun, 2009). Urvalsramen är den objektiva totala förteckning i vilken urvalet 
genomförs (Denscombe, 2009). Skolorna kategoriserades in i följande: F-3, F-4, F-6, F-9, 
4-9, 5-9 och 7-9. Eftersom avsikten var att analysera verksamhetsplaner på 
grundskolenivå var det lämpligt att välja utifrån skolor som omfattade hela ålderspannet, 
det vill säga förskoleklass till skolår nio. Således var F9-skolorna lämpliga objekt. 
Ytterligare en aspekt som förstärkte valet av F9-skolorna var att antalet F9-skolor 
utgjorde ett lämpligt material för omfattningen av denna studie. Urvalstekniken benämns 
som ett icke-sannolikhetsurval som är subjektivt, vilket innebär att skolor som bedömts 
kunna svara upp mot studiens syfte har handplockats (Denscombe, 2009).  
 
2.3 Litteraturanskaffning 
Litteratur har sökts via följande databaser: ELIN@Örebro, DiVA portal, Google, Google 
Scholar, Libris, Uppsatser.se och WebVoyáge. Sökord som använts i olika kombinationer 
med AND/OR är: ”elev*”, ”emotion*”, ”förebygga*”, ”främja*”, ”hälsa”, 
”hälsofrämja*”, ”hälsopromotion”, ”innehållsanalys”, ”ohälsa”, ”prevent*”, ”skola”, , 
”social*”, ”utvärdering”. 
   Webbplatser för flera myndigheter har också använts för att hitta relevant information. 
Exempel på webbplatser är: Barnombudsmannen, Folkhälsoinstitutet, Regeringen, 
Skolverket och Örebro kommun. Handledarna har också gett tips på relevant litteratur för 
studien, framförallt gällande metodlitteratur. 
 
2.4 Metoddiskussion 
Studiens syfte är att undersöka huruvida intentionen med propositionen framträder i 
skolans verksamhet. Det innebär att fokus för studien ligger på strukturnivå och inte vad 
som blir det faktiska utfallet på skolorna. Valet av att studera dokument anses således 
vara det som skulle kunna besvara våra frågor på ett tillfredsställande sätt. Valet av 
verksamhetsplaner, som styrdokument på lokal nivå, motiveras utifrån att det är ett 
dokument som ger en heltäckande bild av skolans verksamhet och blir därmed också den 
mest överskådliga beskrivningen av skolans arbete med elevhälsa generellt. Utifrån 
dokumentval är således den interna validiteten å ena sidan hög, eftersom avsikten är att 
specifikt granska de dokument som beskriver ett allmänt hälsoperspektiv från nationell 
till lokal nivå, å andra sidan leder kategoriseringen av utvald information till att den 
interna validiteten kan ifrågasättas (Merriam, 1994). Det innebär alltså att själva resultatet 
i den föreliggande studien bygger på ett subjektivt urval av information som har tolkats 
och översatts, och blivit till ett ramverk för studien. Att resultatet de facto enbart består av 
dokument och att de icke är påverkbara av oss som undersökare är något som talar för en 
höjd  intern validitet Inga anspråk görs på det som Merriam (a.a.) benämner hög extern 
validitet, vilket innebär att studiens resultat inte utan närmare eftertanke går att applicera 
på andra kommuner än Örebro. Under liknande förhållanden är det dock möjligt att andra 
kommuner och skolor har angripit området elevhälsa på liknande sätt, i synnerhet med 
tanke på att studien omfattar ett nationellt styrdokument.  
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   I fråga om studiens reliabilitet finns det i huvudsak två aspekter som bör beaktas utifrån 
det som Merriam (1994) skriver i frågan om det undersökta fenomenet är konstant eller 
ej. För det första omarbetas årligen det lokala dokumentet (skolornas verksamhetsplaner), 
vilket gör att resultatet med största sannolikhet skulle skilja sig från år till år. För det 
andra bygger studien på politiska åtgärder, vilka givetvis är föränderliga över tid. Ur 
denna synvinkel är det problematiskt att närma sig reliabilitetsbegreppet. Förfarandet 
genom vilket uppsatsen är konstruerad är däremot högst tillämpbart på andra fenomen av 
liknande karaktär, det vill säga studier som syftar till att beskriva fenomen ur ett 
strukturellt perspektiv. 
   
3. Analysverktyg  
3.1 Teoretiskt analysverktyg 
Författarna ansluter sig till Evert Vedungs (2009) begreppsdefinition av utvärdering som 
är inriktad mot offentlig sektor. Vedung menar att utvärdering är en ”… noggrann 
bedömning i efterhand av utfall, slutprestationer, förvaltning och beslutsinnehåll samt 
organisering av offentlig verksamhet, vilken tänks spela en roll i praktiska 
beslutssituationer.” (Vedung 2009, s. 22) Vidare menar Vedung att utvärdering riktar 
fokus mot en intervention, och på vilket sätt den implementeras och vad utfallet blir av 
densamma. Utvärderingen innehåller också komponenter rörande organiseringen och 
uppbyggnaden av interventionen med tillhörande implementeringsprocess. Annorlunda 
uttryckt handlar alltså utvärdering om att bedöma en process och dess delar som tar sin 
utgångspunkt i någon form av insats som leder till omvandling, som i sin tur leder till en 
produkt som mottages och omsätts. Vedung (a.a.) menar att interventionsteori är ett 
kraftfullt verktyg i utvärderingssammanhang. Teorin avser inte främst att visa hur 
genomförandeförloppet ser ut i realiteten utan snarare hur det var tänkt att fungera och 
vidare på vilket sätt interventionen har påverkat resultatet. Ytterligare en aspekt som 
Vedung (a.a.) framhåller är att teorin inte bara behandlar kausala samband utan även 
värderande och beskrivande moment genom förloppet. 
   Interventionsteorin är en rekonstruktion av det skeende som omnämns ovan. I den 
process, i vilken rekonstruktionen infogas i en systemmodell, är det inte fråga om en 
avbildning som är objektivt sann utan en konstruktion av teorin, det vill säga en förädlad 
interventionsteori (Vedung, 2009). Den råa interventionsteorin tolkas och struktureras i 
en systemmodell, vilken Vedung benämner ”rekonstruktiv tolkning” (Vedung, 2009, s. 
52). Avbildningen av råmaterialet påverkas av hur det struktureras i systemmodellen, 
osäkerhetsaspekten i tolkningar av materialet, och av det som implicit går att utvinna ur 
texten. Det implicita som framträder i interventionsteorin kan med fog användas med 
hänvisning till rationaliseringsprincipen, dvs. att interventionsteorins outtalade men 
presumtiva syfte inte förbises, som därmed skulle göra teorin till irrationell på vissa 
punkter. Istället görs antagandet att teorin är rationell och att sökandet efter de 
underliggande faktorerna till teorin är sammanhängande med den totala situationen. 
(a.a.).  
   Vedung (2009) skriver att det inte finns någon enhetlig syn på interventionsteorins 
beståndsdelar. Vedung beskriver flera olika synsätt av vilka fyra delar som anses 
relevanta för studien valts ut. För det första behandlar teorin situationen, vilket innebär att 
olika aspekter av problemet som avses minska eller helt försvinna med insatsen, beaktas. 
För det andra vilken inverkan interventionen har på problemet, i alla led, och eventuella 
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bieffekter. För det tredje sker en vägning av interventionen, det vill säga vad utfallet blir 
utifrån interventionen, implementeringen, effekter och bieffekter i jämförelse med 
resultatet utan eller med annan insats. För det fjärde är kontextuella förutsättningar 
viktiga att lyfta för att få en mer sanningsenlig bild av interventionen. Det innebär att 
förutsättningar både inom och utanför interventionen måste beaktas. Utifrån Vedungs  
systemmodell (Vedung, 2009, s. 49) skisseras en övergripande modell (Figur 1), vilken 
sedan modifieras och förfinas i analyskapitlet. 
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Figur 1: 
Systemmodell för implementering av elevhälsoarbete från nationell till kommunal och 
lokal nivå, baserad på Vedungs (2009) interventionsteori. 
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3.2 Introduktion till grundskolornas styrdokument 
Här ges en kortfattad introduktion till de lagar och styrdokument som grundskolorna 
rättar sig efter samt information om vilken bild av elevhälsa som belyses i respektive 
dokument.  
   Det mest övergripande styrdokumentet är skollagen (1985:1100) som är stiftad av 
riksdagen och innehåller bestämmelser om hur förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, 
skola och vuxenutbildning skall bedrivas. Det mest intressanta utifrån ett 
elevhälsoperspektiv finns att läsa i det 14:e kapitlet, andra paragrafen: 
 

Skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras 
själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem.  Skolhälsovården 
skall främst vara förebyggande. Den skall omfatta hälsokontroller och enkla 
sjukvårdsinsatser. (Skollagen 1985:1100). 

 
Regeringspropositionen "Hälsa lärande och trygghet" (Regeringskansliet, 2001), som 
ligger till grund för den här studien har sitt ursprung i att regeringen 1998 initierade en 
utredning, ”Elevvårdsutredningen” som hade till syfte att kartlägga elevvården och 
skolhälsovårdens verksamhet och funktion och vilka åtgärder som var lämpliga för att 
öka kvalitén och effektiviteten. År 2000 lämnade utredaren sitt betänkande som sedan har 
remissbehandlats. Elevvårdsutredningen och en rapport om elevens framgång och skolans 
ansvar samt två rapporter från Barnombudsmannen ligger till grund för 
regeringspropositionen. En av utgångspunkterna i propositionen var skolans förändrade 
förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Förändringarna bestod i styrdokument, 
yrkesroller, en ökning av elever med utländsk härkomst, olika intressenters ökande krav 
på delaktighet och ett ökat krav på måluppfyllelse, kvalité och likvärdighet i 
undervisningen. Andra bakgrundsvariabler till propositionens uppkomst var olika 
perspektiv på barn och ungdomars ohälsa och hälsa och skolans uppdrag 
(Regeringskansliet, 2001).  
   Ytterligare ett viktigt styrdokument för skolan är läroplanen, fortsättningsvis kallad 
Lpo94. I detta dokument beskrivs bland annat skolans ansvar att ge stöd och hjälp till 
elever som behöver detta, och betonar vikten av att skolan innebär en god miljö och 
bidrar till elevers harmoniska utveckling. Lpo94 innehåller också mål som skall uppnås i 
grundskolan. Begreppet hälsa nämns vid ett par tillfällen. Detta sker först under ett avsnitt 
som beskriver mål att uppnå i grundskolan, där det framgår att skolan ansvarar för att 
varje elev efter genomgången grundskola själv skall ha grundläggande kunskaper om 
förutsättningar för en god hälsa (Skolverket, 2009b, s.10) . I det andra sammanhanget 
som hälsobegreppet används sker detta i samband med att ett av skolans uppdrag 
beskrivs. Här konstateras att hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas (a.a. s. 6). 
Vidare beskrivs vikten av en personlig trygghet och självkänsla, vilken uttryckligen 
grundläggs i hemmet, men där skolan också har en viktig roll (a.a. s. 7). I frågan om 
förebyggande arbete ligger fokus på att vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och 
motverka alla former av kränkande behandling (a.a. s. 11).  
   På den kommunala nivån finns riktlinjer för barn- och elevhälsa inom Örebro kommuns 
grundskoleverksamhet. Programnämnd Barn och utbildning beslutade om dessa riktlinjer 
i september 2004. I riktlinjerna lyfts ett främjandeperspektiv fram utifrån skolans uppgift 
att skapa förutsättningar för barn och elever att nå en god fysisk och psykisk hälsa, 
genom att se, möta och bekräfta eleverna. Det konstateras att arbetet så långt som möjligt 
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bör vara förebyggande och främjande och fokusera mer på friskfaktorer än på 
riskfaktorer. Ställningstagandet att gå från ett risktänkande med fokus på problem, till att 
utveckla skolmiljön och fokusera på aspekter som relationer, är något som genomsyrar 
dessa riktlinjer (Örebro kommun, 2004). 
   På lokal nivå är det en arbetsplan på varje enskild skola som styr verksamheten. 
Verksamhetsplanen ska vara en anpassning av läroplanen, kursplanerna och skolplanens 
innehåll till skolans egna förhållanden, arbetssätt och organisation (Skolverket, 2009a). 
 
3.3 Tematiskt analysverktyg 
Analysverktyget innehåller teman kategoriserade för att kunna svara upp mot studiens 
syfte. Nedan presenteras det tematiska analysverktyget, vilket baseras på information från 
propositionen "Hälsa lärande och trygghet" (Regeringskansliet, 2001) utifrån den 
tematisering som gjorts. Om inget annat anges är källan regeringspropositionen 
(Regeringskansliet, 2001). 
 
3.3.1 Hälsoperspektiv 
I propositionen framgår att hälsobegreppet skall ses ur ett helhetsperspektiv, med stöd i 
Världshälsoorganisationens definition, vilken slår fast att hälsa inte bara ska handla om 
fysiskt välbefinnande som länge varit den dominerande hälsoaspekten, utan även psykiskt 
och socialt välbefinnande. I propositionen ägnas ett helt kapitel åt FN:s konvention om 
barns rättigheter där faktorer som trygghet, social gemenskap, materiella och 
känslomässiga behov och att barnets bästa skall stå i främsta rummet lyfts fram. Genom 
att Sverige ratificerat konventionen kommer detta också att påverka arbetet med 
elevvårdande och hälsofrämjande arbete inom skolan. Regeringen vill med propositionen 
införa elevhälsa som ett eget verksamhetsområde som ska inkludera skolhälsovård, 
elevvård och specialpedagogiska insatser. Skolhälsovården och elevvårdens insatser ska 
främst prioritera skolrelaterade problem, men det fastslås att hälsoproblematik svårligen 
kan avgränsas enbart till skolans domäner. Hälsoaspekter som skolan specifikt kan arbeta 
med är att få eleverna att känna sig värdefulla och däri ligger bland annat att lärarna ska 
respondera på det eleverna gör. Elevhälsans uppgift ska vidare ligga i linje med det som 
skolan som helhet arbetar för, det vill säga främja lärande, lyfta och konkretisera frågor 
som rör värdegrunder samt främja en harmonisk och ansvarstagande utveckling för 
eleverna i samarbete med deras hem. 
   I propositionen görs kopplingar mellan hälsofrämjande arbete och att främja lärande. 
Det poängteras att huvudprocessen är lärandet men att olika stödjande processer är en 
nödvändighet för att helheten ska fungera på ett tillfredställande sätt där elevvård, 
skolhälsovård, arbetsmiljöarbete och skolmåltider spelar en viktig roll för helheten.  
 
3.3.2 Perspektiv på förebyggande arbete     
Förslag och bedömningar som läggs fram i propositionen har fokus på prevention, 
samverkan och bredare arbetssätt vilket beskrivs som att inte kräva merkostnader. Nya 
infallsvinklar efterfrågas på barn- skolhälsovård och ett folkhälsoperspektiv behövs för 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser riktade till barn och ungdomar. Barn 
som inte kan ta till sig färdigheter och ny kunskap på grund av upplevd otrygghet eller 
känslor av att vara värdelösa skulle gynnas av ett mer förebyggande och hälsofrämjande 
arbete inom skolan. Detta skulle kunna innebära att barn får hjälp att hantera sina 
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svårigheter istället för att problemen riskerar att bli värre. I propositionen beskrivs 
förskola och skola som en mycket viktig del i barn och ungas utveckling, och skolan 
beskrivs som den samhällsverksamhet med störst förutsättningar att utjämna orättvisa 
som är socialt betingad. Elevvården kan dels sägas vara insatser som riktar sig till elever i 
behov av särskilt stöd, dels hänvisa till de insatser som görs av yrkeskategorier som 
kuratorer, psykologer, skolsköterska och skolläkare. Begreppet elevvård kan också 
användas i skolans strävan efter att förebygga uppkomsten av skolsvårigheter och andra 
problem för elever. Begreppet kan även hänvisa till åtgärder som sätts in för att komma 
till rätta med problem som trots allt uppstått. Förebyggande arbetet med syfte att 
motverka stress, mobbning och oro och en ökad samverkan gällande elevhälsa kräver 
också kompetenshöjande insatser. Beredskap inför att hantera vissa situationer beskrivs 
som delvis bristfällig. Det finns behov av att lyfta fram statistik över ohälsa, mobbning, 
kränkande behandling och olyckor för att göra det förebyggande arbetet mer effektivt. 
Elevhälsa bör ses som ett eget verksamhetsområde vilket innefattar skolhälsovård, 
elevvård och specialpedagogiska insatser. Elevhälsoarbetet bör ses som en del av skolans 
lärandeuppdrag. Betoningen bör ligga på det förebyggande arbetet. Regeringen delar i 
huvudsak synen på hälsa, lärande och utveckling och behovet av ett mer förebyggande 
och hälsofrämjande perspektiv. Regeringen menar att hälsofrämjande och förebyggande 
arbete bör utvecklas inom elevhälsans ramar och att hälsofrågor bör komma in i det 
vardagliga skolarbetet. Vidare beskrivs det elevvårdande arbetet som att ofta fokusera på 
problem. Elevhälsoarbete bör istället så långt som möjligt vara förebyggande och gå från 
risk- till friskfaktorer.  
   
3.3.3 Samverkan  
Den bedömning regeringen gör i propositionen innebär inte att de personalresurser som är 
kopplade till elevhälsa behöver utvidgas, utan snarare att de resurser som finns behöver 
samordnas på ett effektivare sätt. Grunden för en utvecklad samverkan mellan 
skolpersonal ska vara en helhetssyn på elevers miljö för lärande och utveckling. 
Lärandemiljön gynnas också av samverkan mellan olika personalkategorier genom att 
olika kompetenser kan komplettera varandra. På ett mer övergripande samverkansplan, 
framhålls i propositionen att samarbetet mellan landsting och kommun vad gäller de 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärderna bör utvecklas. Samverkansarbetet 
kan öka effektiviseringen i behovsbedömningar, stödjande funktioner och vilka 
eventuella åtgärder som ska genomföras. I propositionen lyfts vikten av goda 
samverkansformer mellan den elevvårdande verksamheten, specialpedagogiska insatser 
och skolhälsovården, och därtill ett nära samarbete med den pedagogiska professionen, 
för att på ett optimalt sätt utnyttjade resurser som finns och nå önskade resultat. 
 
3.3.4 Målgrupp     
Elever med behov av åtgärdsprogram har rätt till detta. Arbetet med den individuella 
planeringen för varje elev bör stödjas. Elevhälsan skall vara tillgänglig för elever, 
föräldrar, lärare, arbetslag och skolledning. Regeringen beskriver hur stödet inte skall bli 
till något som överförs till specialister. Istället skall hela skolan bli en del av en 
stödstruktur. Individuell hjälp skall kunna ges till elever, men här bör insatser ses som en 
del av en helhet. Det anses viktigt att utveckla strategier för att bättre kunna möta barn 
med svårigheter. I propositionen konstateras: ”Alla elever behöver stöd i skolan för sin 
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utveckling och sitt lärande” (Regeringskansliet, 2001, s. 29). Detta stöd måste vara 
utformat utifrån elevers egna behov och får inte vara beroende av medicinska diagnoser. 
Skollagen (1985:1100) gör gällande att den i behov av särskilt stöd har en ovillkorlig rätt 
till detta. Något som också anförs av Skolverket är att det som behövs inte är diagnoser, 
utan analyser för att utveckla effektiva stödprogram för elever med behov av detta. 
Elevhälsan beskrivs också som betydelsefull i arbetet med elever med utländsk bakgrund 
vid mottagande och vid övergångar mellan olika skolformer. Elevhälsan bör dessutom 
vara lättillgänglig och nära för eleverna.    
 
3.3.5 Föräldrar och elevers delaktighet och inflytande  
Elevers inflytande över sin lärosituation och arbetsmiljö är viktigt och möjligheten att 
påverka anses ha stor betydelse för elevernas hälsa och välbefinnande. Föräldrarna som 
de viktigaste personerna i barnets liv, och med huvudansvar för barnens fostran är också 
ett politiskt perspektiv som behöver få utrymme. Det är viktigt att föräldrar har ett stöd 
från samhället, men också att det finns gränser för vilken rätt föräldrar har. Eleverna skall 
ha representanter som möjliggör aktiv medverkan i organisationen av och i påverkan av 
innehållet i elevhälsan. I elevhälsoarbetet bör utgångspunkten vara att skolpersonal, 
elever och föräldrar tillsammans skall skapa goda lärandemiljöer för varje barn. Vidare 
konstateras att: 
 

… lärande och hälsa påverkas av samma generella faktorer, nämligen delaktighet, 
självkänsla, inflytande och möjligheter att påverka, relationer och samverkan i skolan är 
centrala för skolans möjlighet att uppfylla sina mål. (Regeringskansliet 2001, s. 26). 

 
Det bör också ske en förskjutning från ett vuxenperspektiv till ett elevperspektiv, och 
fokus bör ligga på dialog istället för information när det gäller hälsoarbete.      
 
3.3.6 Arbetsmiljö   
Det finns tendenser att se en god arbetsmiljö i skolan enbart som ett sätt att optimera 
lärandet, men den goda arbetsmiljön ska se till elevernas psykiska och fysiska hälsa. Om 
eleverna upplever en god hälsa så leder det också till ett gott lärande. I propositionen 
poängteras att arbetsmiljön är mycket viktig för eleverna. Eleverna omfattas av 
arbetsmiljölagens bestämmelser angående att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. 
Arbetsmiljön handlar dels om den fysiska miljön, dels om den psykosociala miljön. Ett 
helhetstänk runt eleverna ska råda och all personal har ett ansvar för samverkan runt 
elevens omsorgsbehov. Det har framkommit i undersökningar att elever ser sin 
arbetsmiljö som påfrestande. Dessa resultat ska följas upp av kommuner och skolor 
genom att arbeta på ett generellt sätt med arbetsmiljön. Tillvägagångssättet är att närma 
sig organisatoriska frågor och elevers delaktighet och inflytande. Elevernas roll som 
delaktiga i arbetsmiljöfrågor behöver bli starkare med hänvisning till elevernas lagliga 
rätt till en god arbetsmiljö. Häri ska också elevhälsan ha en framträdande roll som ett led i 
helhetssynen på arbetsmiljön.  
 
3.3.7 Kompetens och kompetensutveckling     
Skolan måste ha förmåga att identifiera och ta ansvar för att lämpliga åtgärder sätts in när 
det handlar om barnets bästa. För att detta skall vara möjligt krävs att rätt kompetens 
finns på plats. Det finns behov av att utveckla socialmedicinskt elevhälsoarbete inom 
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skolan. Trots detta har konstaterats att det saknas en tydlig ledning för skolhälsovårdens 
hälsoförebyggande arbete. Nationella folkhälsokommittén konstaterade i ett 
slutbetänkande (Hälsa på lika villkor, SOU 2000:91) att skolhälsovård och elevvård har 
betydelse för såväl fysisk som psykisk hälsa hos eleverna i skolan. Vikten av att personal 
är uppmärksam och kan upptäcka tecken på psykisk ohälsa hos barn och unga 
poängterades också (a.a.). Handledning av lärare och annan personal beskrivs som en 
lämplig insats, såväl som ökade kunskaper om konventionen om mänskliga rättigheter 
och barnkonventionen. Utvecklingen av kunskapsområden som ses som aktuella för 
skolans personal beskrivs som snabbt framåtskridande. Forskning och ny kunskap måste 
nå fram till berörd personal. Socionomers roll i skolan beskrivs som ett brett arbetsfält 
direkt kopplade till skolans miljö, och inom elevhälsan bör kompetens- och 
kunskapsutveckling stimuleras. Befintliga medel för kompetensutveckling bör också 
komma riktas även till elevhälsans verksamhet. Det kan finnas anledning för 
skolhuvudmän att se över kompetensfördelningen inom elevhälsan för att bättre svara 
mot elevers behov. Elevhälsan behöver vara varierande och flexibel. Kompetensen inom 
socialt arbete anses viktig för att utifrån helhetssynen analysera, förstå och arbeta med 
sociala processer på såväl individuell-, som på grupp- och organisationsnivå. Kunskaper 
behövs inom beteende- och samhällsvetenskap och juridik. Skolan behöver också 
kompetens att erbjuda stödsamtal och psykosocial behandling till både elever och 
föräldrar samt konsultation för lärare. Utifrån problembilden som finns kring barn och 
ungdomars hälsa gör regeringen bedömningen att kommunen i första hand behöver ha 
kompetens inom det omvårdande, medicinska, psykologiska, sociala och det 
specialpedagogiska området, för att kunna arbeta med sociala, känslomässiga, inlärnings- 
och neurologiskt betingade problem hos elever. Omvårdnadskompetensen beskrivs som 
att utgå från ett helhetsperspektiv på fysiska, psykiska, sociala och andliga behov som 
finns hos människor. Denna kompetens kan hjälpa till att förebygga, identifiera och 
behandla problem kopplade till hälsa och sjukdom. I kompetensen innefattas också 
förmågan att bedöma, planera samt genomföra hälsofrämjande åtgärder. Medicinsk 
kompetens ger också kunskaper om elevers utveckling samt kunskaper om 
diagnostisering och behandling av sjukdomar. Också utifrån denna kompetens kan man 
tala om ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Grundkompetensen hos skolans 
personal måste vara allsidig för att kunna erbjuda professionell hjälp till elever i behov av 
detta. Inom området psykisk ohälsa kan kunskaper om hur suicidrisk kan upptäckas och 
förebyggas vara exempel på vad som konkret kan göras. Andra områden är förebyggande 
arbete mot mobbning, diskriminering, kränkande behandling, sexuella trakasserier och 
homofobi. 
 
3.3.8 Mål och strategier för elevhälsoarbetet  
Ett övergripande uppdrag som presenteras i propositionen är att: 
 

 ... alla elever skall få den kunskap de behöver för att vara rustade för framtiden och för att 
kunna leva ett rikt socialt och kulturellt liv. (Regeringskansliet 2001, s. 38) 

 
På lokal nivå framhälls vikten av att utforma mål och strategier för elevhälsan. Det ska 
ske på lokal nivå för att kunna integreras i skolans verksamhet i stort. Målformuleringen 
ska utarbetas av skolhuvudmannen och vara en produkt av reflektion och strategier som 
pekar på en gemensam syn på, och ett ansvarstagande för eleverna.     
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3.3.9 Kvalitetsredovisning     
Det måste finnas mål för verksamheten som kan följas upp, utvärderas och dokumenteras. 
Resultaten utgör underlag för kommande planering av verksamheten. Av propositionen 
framkommer att brister i detta arbete ofta finns när det gäller elevvård och skolhälsovård. 
Kommunens kvalitets- och utvecklingsarbete bör också omfatta elevhälsan, då krav finns 
på kvalitetsutveckling.  
 
3.3.10 Relation mellan skolpersonal och elev  
Relationer mellan personal och elever beskrivs som mycket viktiga utifrån formuleringen 
i propositionen: ”Det är i lärprocesserna, i relationen mellan lärare och elever, som det 
mest betydelsefulla arbetet i skolan sker.” (Regeringskansliet 2001, s. 13). Förmågan hos 
läraren att etablera goda relationer till elever och att skapa en utvecklande och kreativ 
miljö är en förutsättning för elevernas trivsel och utveckling. Kommunikationen mellan 
elev och lärare är också betydelsefull för elevens känsla av trygghet och självuppfattning. 
De vuxna i skolan måste också ta elever på allvar som individer. Skolforskning visar att 
god undervisning förutsätter en personlig relation mellan elever och lärare. Rapporten 
”Utan fullständiga betyg” (Dnr 2000:1838) från Skolverket visar att faktorer som 
resulterar i att elever lämnar skolan utan fullständiga betyg oftast är kopplade till 
relationer, arbetssätt, förväntningar och tydliga mål.  
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4. Resultat och analys 
Detta avsnitt inleds med en tablå som visar hur skolorna skiljer sig åt i olika frågor 
kopplade till elevhälsa. Efter detta följer en tematisk analys som avhandlar ett tema i taget 
och ger en mer detaljerad bild av det som endast ges en översiktlig bild i den inledande 
tablån. Varje tema inleds med kommunens riktlinjers information och följs av skolornas 
verksamhetsplaner. Detta avsnitt följs av en interventionsteoretisk analys som inkluderar 
en förfinad systemmodell. 
 
 
4.1 Sammanfattning av resultat 
 
Figur 2: 
Tablå med en jämförelsebild mellan skolorna, kommunens riktlinjer och propositionen. 
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Perspektiv på hälsa och förebyggande arbete A 
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A 
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A 
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Helhetssyn på hälsa A 
D A S S S S S S S 

Trygghetsarbete A A D D D D S D D 

Konkreta hälsofrämjande och förebyggande 
insatser A A D D D D D D D 

Insatsernas syfte och målgrupp A 
D 

A 
D 

A 
D S S D A A 

D 
A 
D 

Föräldrars delaktighet och inflytande A 
D A A A 

D D D D A 
D 

A 
D 

Elevers delaktighet och inflytande A 
D 

A 
D A A A 

D A A A 
D 

A 
D 

Arbetsmiljö A A S S A A 
D A A 

D A 

Psykosocial arbetsmiljö A A S S S D A D D 

Samverkan, kompetens och 
kompetensutveckling 

A 
D 

A 
D D A 

D 
A 
D 

A 
D 

A 
D 

A 
D 

A 
D 

Kvalitetsredovisning A 
D A D D D A 

D D A 
D 

A 
D 

Statistik över psykisk ohälsa A 
D S S S S S S S S 

 
 
Förklaring av beteckningar: 
 
S = Saknas 
A = Allmän beskrivning 
D = Detaljerad beskrivning 
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4.2 Tematisk analys 
Nedan presenteras den tematiska analysen, som temavis inleds med Örebro kommuns 
riktlinjer för barn- och elevhälsa (2004), följt av skolornas verksamhetsplaner. Om inget 
annat anges är källorna Örebro kommuns riktlinjer (2004) samt respektive skolas 
verksamhetsplan: Almby (2009-2010), Brickebacken F-3 (2008-2009), Brickebacken 4-6 
(2007-2008), Brickebacken 7-9 (2007-2008), Glanshammar (2009-2010), Navet (2009-
2010), Mellringe (2009-2010), Olaus Petri (2009-2010) och Vivalla (2009-2010). 
 
4.2.1 Perspektiv på hälsa och förebyggande arbete 
Kommunens riktlinjer 
Riktlinjerna slår fast att arbetet så långt som möjligt bör vara främjande och 
förebyggande samt inrikta sig mer på ett frisktänkande än ett risktänkande. Skiftet i 
perspektiv från ett risktänkande till ett frisktänkande är något som poängteras vid flera 
tillfällen. Skolans delade uppdrag, att dels främja utveckling och lärande, dels förmedla 
och förankra samhällets värden, beskrivs som sammankopplade. En för skolan viktig 
uppgift är att ge goda förutsättningar för en god fysisk och psykisk hälsa hos eleverna. 
Detta möjliggörs i möten där elever känner sig sedda och bekräftade. När perspektiv 
kring lärande, värdegrunder, hälsa och jämställdhet möts, kan ny kunskap utvecklas som 
kan utgöra ett stöd i en hälsofrämjande utveckling. Det övergripande uppdraget är att 
skolledning, föräldrar, barn- och elevhälsoteam och övrig personal tillsammans utvecklar 
det främjande arbetet inom skolan.  
 Ur ett förebyggande perspektiv behöver resurser sättas in så tidigt som möjligt, varpå 
insatser i förskolan beskrivs som särskilt viktiga. Barn- och elevhälsoteam beskrivs som 
en resurs i det förebyggande och främjande arbetet, på både organisations-, grupp- och 
individnivå. Varje skola behöver också formulera egna mål och strategier för elevhälsan 
om hälsoperspektivet skall kunna integreras i skolans verksamhet. Riktlinjerna klargör att 
goda relationer mellan skolpersonal, elever och föräldrar är en förutsättning för en god 
lärandemiljö och för att elever ska trivas, utvecklas och uppnå de mål som skolan strävar 
mot. 
 
Skolornas verksamhetsplaner 
Mycket av innehållet i verksamhetsplanerna rörande elevhälsa formuleras som abstrakta 
och allmänt hållna visioner och mål som inte tar sig uttryck i konkreta insatser, det vill 
säga åtgärder explicit kopplade till begreppet elevhälsa. Detta gäller också i frågan om 
främjande och förebyggande arbete, där flera skolor exempelvis använder formuleringar 
om att särskilda satsningar skall göras för att främja psykisk hälsa, och ge stöd till 
föräldrar. Konkreta insatser för att främja psykisk hälsa förekommer endast på ett fåtal 
skolor. Brickebacken och Mellringe uppger att ett arbete med syfte att minska elevers 
stress, med särskilt fokus på flickor, skall påbörjas. Navet har en ambition att få eleverna 
att bli duktiga på att ställa om mellan arbete och vila, vilket också kan kopplas till 
stressrelaterad ohälsa. De flesta skolor beskriver förebyggande arbete som mycket 
angeläget, men det är enbart Navet som också konkretiserar detta genom att avsätta 30 
minuter vid varje gemensam barn- och elevhälsoträff till diskussioner om förebyggande 
arbete. 
   Ett stort ansvar för arbetet med trygghet på skolorna vilar på de trygghetsteam som 
finns på samtliga skolor, i vilka representanter från elevhälsan och arbetslag ingår. I 
propositionen framhålls vikten av ett trygghetsarbete för att främja hälsan. Överlag 
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arbetar skolorna för trygga rastmiljöer, bland annat genom att som på Almby öka 
vuxennärvaron på skolgården. Brickebacken har ett rastvärdsarbete som bedrivs av två 
fritidspedagoger och en specialpedagog. Vivalla lägger stor vikt vid trygghet och trivsel 
vid inskolnings- och utvecklingssamtal och har alltid med en pedagog i idrottens 
omklädningsrum i F-5. Flera av skolorna nämner trygghetsarbetet i sammanhanget att 
motverka mobbning och kränkande behandling, vilket måste ses som en inriktning mot 
riskfaktorer framför friskfaktorer, vilket inte ligger i linje med den önskan som uttryckts i 
propositionen. På alla skolor utom Navet och Mellringe används i princip identiska 
formuleringar om att nolltolerans mot kränkande behandling råder och vetenskapligt 
grundade program mot mobbning ska användas. Mellringe tar upp både kränkande 
behandling och mobbning som en del i arbetet med SET (Social Emotionell Träning), 
medan Navet bara nämner ett arbete med ett kränkande språkbruk.  
   Flera av skolorna uttrycker explicit att elevhälsoarbetet ska vara utvidgat till att omfatta 
även den psykiska aspekten, vilket lyft upp i nationella och kommunala dokument som en 
viktig del av elevhälsan. Ytterligare aspekter som tyder på ett utvecklat hälsobegrepp, 
vilket efterfrågas i styrdokumenten, är införandet av socialt emotionellt lärande 
(SEL/SET/Livskunskap). Almby använder också material som ”Livsviktigt” eller ”Steg 
för steg” i preventionssyfte, och i Glanshammar och på Navet planeras också att börja 
arbeta med samma material. Även Brickebacken och Vivalla har Livskunskap på 
schemat. På Olaus Petri har ett arbete påbörjat med att implementera ICDP som är ett 
program för vägledande samspel. Dessa program ligger i linje med både propositionen 
och de kommunala riktlinjerna där det poängteras att elevhälsoarbetet ska flytta fokus 
från risk- till friskfaktorer.  
   Propositionen nämner också vikten av förebyggande arbete mot stress, vilket är något 
som två av skolorna, Brickebacken och Mellringe, har tagit fasta på och uttryckligen 
påbörjat ett arbete för att motverka denna stress. Det förefaller dock finnas en viss 
tveksamhet i frågan hur detta arbete skall konkretiseras.  
   Gällande arbetet utifrån FN:s barnkonvention finns en stor variation i förhållningssätt 
mellan skolorna. Almby skola arbetar med barnkonventionen under FN-dagen, medan 
Glanshammar och Olaus Petri beskriver hur konventionen skall vara ett levande 
dokument i skolans vardagsarbete. Ingen skola har dock några konkreta förslag på hur 
barnkonventionen skall omsättas i verksamheten. Med tanke på den vikt som läggs vid 
konventionen om barns rättigheter i propositionen, är det anmärkningsvärt vilken liten 
roll den får på skolnivån.  
   Vivallaskolan lyfter fram relationer mellan lärare och elever som avgörande för 
trygghetsarbetet, vilket stämmer väl överrens med regeringspropositionens synsätt, som 
beskriver relationerna mellan lärare och elever som det mest betydelsefulla arbetet i 
skolan.  
 
4.2.2 Målgrupp 
Kommunens riktlinjer 
Elevhälsan syftar till att främja hälsan hos alla elever men en särskild prioriterad grupp 
som omnämns i riktlinjerna är barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. 
 
Skolornas verksamhetsplaner 
Propositionen poängterar att elevhälsan skall vara till för alla, samt att ”Alla elever 
behöver stöd i skolan för sin utveckling och sitt lärande” (Regeringskansliet, 2001, s. 29). 
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Samtidigt poängteras vikten av att elever i behov av särskilt stöd har rätt till detta. Även 
de kommunala riktlinjerna beskriver detta på samma sätt. Almby, Brickebacken och 
Vivalla arbetar uttryckligen för att stärka elevernas självbild, vilket dock enbart sker i 
särskolan. Detta innebär att övriga elever går miste om värdefulla insatser i syfte att i 
enlighet med propositionen öka hälsan för samtliga elever. Vivalla utmärker sig genom 
att poängtera att de har en inkluderande verksamhet där elever med särskilda svårigheter 
ingår i ”vanliga” grupper. Mellringe och Brickebacken arbetar specifikt mot gruppen 
flickor och problemområdet stress. Propositionen utgår dels från allas lika rätt till god 
hälsa, dels till elever med särskilda behov. Orsaken till att fokus ligger på gruppen flickor 
när det handlar om arbetet mot stress motiveras inte, vilket kan te sig märkligt då 
propositionen klargör att elevhälsan skall vara till för alla elever, och till de med särskilda 
behov. I Brickebacken riktas insatser också specifikt mot flickor genom så kallade 
tjejgrupper till skillnad från Vivalla som anordnar både tjej- och killgrupper.  
   Riktade insatser görs också mot sjuor på navet när det gäller gruppstärkande övningar, 
och på Mellringe vill man fokusera på elever som tidigare varit svåra att nå.  
 
4.2.3 Föräldrars och elevers delaktighet och inflytande 
Kommunens riktlinjer 
Ett flertal gånger poängteras vikten av en förskjutning från ett vuxenperspektiv till ett 
barn- och elevperspektiv. En förutsättning för att främja elevernas trivsel och lärande är 
att skolan samarbetar med elevernas hem och gör dem delaktiga i skolans verksamhet. Ur 
ett elevperspektiv belyser riktlinjerna delaktighet och inflytande över lärande- och 
arbetsmiljön. 
 
Skolornas verksamhetsplaner 
På samtliga skolor har de nationella och kommunala styrdokumenten haft ett starkt 
genomslag när det gäller frågan om elevers och föräldrars delaktighet och inflytande, som 
vidare leder till en bättre hälsa. Samtliga skolor uttrycker en önskan om en ökad 
delaktighet för elever och föräldrar. Almby och Glanshammar hänvisar också till 
barnkonventionen som ett argument för att öka denna delaktighet. 
   Medlen för att nå målen om ökad delaktighet är bland annat enkätundersökningar, 
skolans hemsidor och föräldramöten. I styrdokumenten på nationell och lokal nivå 
beskrivs vikten av att delaktighet och inflytande inte kan stanna vid informativa insatser 
som skolan riktar till elever och föräldrar. Det är i dialogen som det verkligt 
hälsofrämjande arbetet kan bedrivas, enligt propositionen. Navet beskriver skolans 
hemsida som primär informationskanal mellan skolan och vårdnadshavare, ett perspektiv 
som också delas i Brickebacken. Dessa två skolor framhåller också vikten av att få 
respons och feedback på informationen från föräldrar. Flera andra skolor nämner också 
hemsidorna i delaktighetsarbetet riktat till föräldrar, men i flera fall stannar detta vid 
enkelriktad information, vilket inte möjliggör en dialog och därmed inte heller något 
reellt inflytande.      
   Utifrån ett delaktighetsperspektiv kopplat till elevernas arbetsmiljö lyfter Brickebacken 
fram en praktisk fråga kring kritik som har lyfts angående skolans toaletter. Utifrån 
skolans perspektiv är det nödvändigt att involvera eleverna i detta arbete på grund av att 
det är elevernas eget beteende som orsakat problematiken. 
   Navet visar med formuleringarna i verksamhetsplanen på att ett reellt inflytande genom 
att korrigera verksamhetsplanen utifrån föräldrarnas synpunkter. Det framkommer 
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således att Navet har en självkritisk inriktning och lyfter fram såväl negativa som positiva 
aspekter i verksamhetsplanen. Mellringeskolan konkretiserar arbetet med föräldrar genom 
att anordna föräldracirklar för att få en bättre kontakt med föräldrarna.  
Vivallaskolan utvecklar dialogiska resonemanget ytterligare genom att beskriva en 
trialog, mellan lärare, föräldrar och elever. Trialogen fokuserar på den personliga 
kontakten och förtroendet mellan parterna. Vidare har Vivallaskolan en mer 
genomgående redogörelse för sitt arbete för att öka föräldrars delaktighet, vilket till stor 
del behandlar etniska aspekter kopplade till språkliga svårigheter i kontakter som därmed 
också får betydelse för delaktigheten. Problematiken i Vivalla handlar också om olika 
värderingsgrunder utifrån olika kulturer. Föräldrars syn på delaktighet överensstämmer i 
vissa fall inte med skolans och då inte heller med det som står skrivet i propositionen, att: 
”… lärande och hälsa påverkas av samma generella faktorer, nämligen delaktighet, 
självkänsla, inflytande och möjligheter att påverka …” (Regeringskansliet 2001, s. 26).  
 
4.2.4 Arbetsmiljö 
Kommunens riktlinjer 
Skolan har i uppdrag att skapa en god arbetsmiljö för alla elever. Det är en uppgift för 
skolhälsovården tillsammans med skolledning, elevhälsoteam och övrig personal att 
arbeta för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för eleverna i skolan.  
 
Skolornas verksamhetsplaner 
Samtliga skolor framhåller att de arbetar med arbetsmiljöfrågor, men de angriper frågorna 
på olika sätt. För att visa på åtgärder med syfte att öka tryggheten kring omklädnings- och 
duschrum, får två skolor exemplifiera två olika tillvägagångssätt. I Brickebacken väljer 
man att sätta upp duschdraperier och i Vivalla finns pedagoger med i 
omklädningsrummet upp till årskurs fem. Elevskyddsombudens roll nämns enbart på 
Olaus Petri, där en uppgift är att se över skolans som arbetsmiljö och ombudens roll skall 
också utvecklas. Skolornas olika angreppssätt för att förbättra arbetsmiljön är ofta 
fokuserade på antingen fysiska aspekter eller psykosociala aspekter, medan ett 
helhetstänk efterfrågas i propositionen. Vivallaskolans perspektiv på arbetsmiljö tenderar 
att utgå från det psykosociala perspektivet gällande studiegruppernas mindre storlek och 
effekterna detta får i form av färre konflikter. Till skillnad från Vivallaskolan fokuserar 
Brickebacken på att redogöra för den fysiska inom- och utomhusmiljön. Typiskt för 
samtliga skolor är en låg grad av koppling mellan den fysiska miljön, som flera skolor 
lyfter som en viktig punkt, och elevernas hälsa. I propositionen finns det en tydlighet i att 
både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön är viktig för elevernas hälsa och att 
elevernas ohälsa ska minskas eller elimineras genom generella åtgärder som ska grunda 
sig på elevernas delaktighet. Utifrån den psykosociala aspekten på skolorna ligger fokus 
uttryckligen på elevernas känsla av trygghet och trivsel, alltså till ett begränsat område av 
hälsa, varpå hälsobegreppet reduceras och helhetsbilden riskerar att gå förlorad. Elevers 
delaktighet och inflytande i arbetsmiljöfrågor måste bli starkare, inte minst på grund av 
den lagliga rätten till detta som finns i arbetsmiljölagen. På Navet arbetar man aktivt med 
att göra eleverna delaktiga genom exempelvis att utsmycka väggarna med egengjorda 
verk och genom att utforma trivselregler. Gemensamma trivselregler har skapats också på 
Vivallaskolan.  
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4.2.5 Samverkan, kompetens och kompetensutveckling 
Kommunens riktlinjer 
För att personalen som arbetar med elevhälsan ska kunna nå tillfredställande resultat 
behöver de ha en grundläggande gemensam kompetens inom elevhälsoområdet som 
kontinuerligt uppdateras med ny kunskap och därtill höja kompetensen inom de egna 
specialområdena som respektive yrkesroll innebär. Den gemensamma kunskapen ska 
riktas mot ett främjandearbete och utveckling för högre måluppfyllelse. 
Kompetensområden som uppmärksammas i riktlinjerna är bland annat barn som är i 
behov av särskilt stöd och:  
 

ett hälsofrämjande perspektiv, att gå från ett risktänkande med problem och sjukdom i 
fokus, till att bygga stödjande miljöer och relationer inom skolan. (Örebro kommun, 2004, 
s. 1). 

 
Elevhälsoteam ska bestå av specialpedagogisk, psykologisk, social, medicinsk, 
omvårdande och vägledande kompetens, vilket innefattas i yrkena specialpedagog, 
psykolog, socionom, BVC-läkare och BVC-sköterska. Därtill bör det finnas en studie- 
och yrkesvägledare och en ansvarig samordnare. Specifikt uppges att socionomen ska ha 
en psykosocial kompetens, och vidare kopplat till ett förebyggande och främjande 
perspektiv i arbetet med personal, elever och föräldrar. I de pågående processerna i 
verksamheterna ska personalen därtill få tillgång till fortbildning, handledning och 
konsultation inom det psykosociala området.  
   En bred samverkan, både inom kommunen och med landsting och stat, är viktig för 
elevhälsans utveckling. Samverkan mellan lärare och uppslutning när det gäller 
förhållningssätt, verksamhetsmål och metoder är också en förutsättning för elevers 
framgång. Inom skolan behöver flera kompetenser finnas som tillsammans arbetar för 
varje elevs hälsa, trygghet och utveckling. Att stimulera arbetet med utvecklandet av 
goda lärmiljöer blir också viktigt för att arbeta framgångsrikt i skolan. Inom barn- och 
elevhälsans arbete bör arbetsformerna utvecklas. Här kan en ökad samverkan också 
resultera i ökad kvalitet och effektivitet. Barn- och elevhälsoteamet har också en 
samverkansroll i och med att man har ett konsultations- och handledningsuppdrag riktat 
till övrig personal inom skolan. Socionomen har också ett särskilt uppdrag att arbeta 
kompetenshöjande gentemot den övriga personalen och har också en rådgivande roll i 
psykosociala frågor som rör barn och elever, föräldrar, personal och skolledning. 
Samverkan finns när det gäller barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och 
ungdomshabiliteringen, barn- och ungdomsmedicin, röst- och talvårdsenheten, 
specialpedagogiska institutet och socialtjänsten. Sedan 2002 har kommunen fått stöd för 
att anställa resurspersoner med syfte att arbeta hälsofrämjande skolutveckling. Det finns 
en gemensam samordning inom kommunen för barn- och elevhälsan med flera olika 
uppgifter. En uppgift är att med stöd av tvärvetenskapliga nätverk bygga upp och 
utveckla elevhälsan. Att kartlägga behov inom kommunen och att skapa överblick över 
barn och ungas behov av särskilt stöd är en annan. Personer som arbetar inom barn- och 
elevhälsan skall ha dessa uppdrag som del av sin tjänstgöring. Vidare skall de också 
verka för utveckling av nätverk, kompetensutveckling och kvalitetsutveckling, samt 
underlätta samordning och resursutnyttjande. 
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Skolornas verksamhetsplaner 
Samverkan, både inom och utanför skolans organisation beskrivs som ett högprioriterat 
område på nationell och kommunal nivå. Elevhälsoteamen som finns på respektive skola 
kan ses som ett uttryck för samverkan inom den egna organisationen. Trygghetsteamen i 
Almby och Glanshammar får också utbildning av elevhälsans personal. Brickebacken vill 
arbeta för en ökad samverkan inom skolan och även gentemot socialtjänsten. Mellringe 
vill också förbättra och utveckla samarbetet med socialtjänsten, medan Vivalla framhåller 
att de ska samverka med andra verksamheter. Navet framhåller i sin tur samarbetet med 
andra skolor. 
   Det övergripande som beskrivs i propositionen behandlar bredden av personalgruppens 
samlade kompetens. Här skall kompetensutvecklingen syfta till en kunskap som leder till 
en helhetssyn på elevernas hälsa. På nationell nivå läggs fokus på konkreta syften med 
elevhälsoarbetet, exempelvis att upptäcka psykisk ohälsa eller suicidrisk, medan den 
kommunala nivån är inriktad på hur arbetet ska organiseras och vilka som ska genomföra 
det, exempelvis personalsammansättningen i elevhälsoteamen. Utifrån de krav som ställs 
på nationell nivå, kan kompetensutveckling ses som en nödvändighet för att kunna leva 
upp till regeringens höga förväntningar. Flera av skolorna uttrycker också behov av 
kompetensutveckling när det gäller arbetet med sociala och emotionella aspekter av 
hälsoarbetet. Brickebacken (i åk 7-9) utmärker sig i frågan om kompetensutveckling, då 
det under rubriken ”normer, värden och delaktighet” i verksamhetsplanen konstateras att 
man inte finner något behov av kompetensutveckling i dessa frågor. Däremot efterfrågas 
kompetensutveckling inom genusfrågor (i åk 4-6). Utifrån skolornas förhållningssätt kan i 
huvudsak två motsatta perspektiv urskiljas: antingen ligger fokus på att vänta tills ett 
behov uppstår, eller att se kompetensutvecklingen som ett led i ett förebyggande arbete, 
oavsett vilka behov som finns i dagsläget. En skola som kan exemplifiera det 
förebyggande perspektivet är Navet där studiedagar särskilt avsatts för elevhälsofrågor, 
samt att Örebro läns landstings undersökning ”Liv och Hälsa Ung” (2007) har analyserats 
och åtgärder har planerats utifrån denna. De skolor som arbetar utifrån metoder med 
fokus på socialt och emotionellt lärande uttrycker också ett behov av att få 
kompetensutveckling på området. 
 
4.2.6 Kvalitetsredovisning 
Kommunens riktlinjer 
Verksamheterna ska utvärderas och dokumenteras, och analysen av resultaten ska ligga 
till grund för kommande verksamhetsplan. Dokumentationen inom barn- och elevhälsa 
ska vara systematisk och samstämmig för respektive kompetens som berör området 
elevers hälsa. Kvalitetsarbetet lyfts som ett aktuellt utvecklingsområde vad gäller hälsa, 
såväl som metoder och organisationen i sig. 
 
Skolornas verksamhetsplaner 
Utifrån regeringens önskemål om utvärderingsbara mål som går att följa upp kan 
konstateras att skolorna gjort stora ansträngningar i arbetet med att sätta upp mål som 
sedan utvärderas och dokumenteras. Många av skolorna har en tydlig struktur med olika 
målformuleringar och ett utvärderingsmoment kopplat till respektive mål. Utvärdering 
och kvalitetsredovisning framstår som skolornas starkaste sida sett till de teman analysen 
utgår ifrån. Ofta lyfts också delar av det separata kvalitetsredovisningsdokument som 
finns på samtliga skolor fram i verksamhetsplanerna. Dock är det svårt att uttala sig i 
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uppföljningsfrågan utifrån verksamhetsplanen eftersom kvalitetsredovisningsdokumentet 
bara delvis och godtyckligt tas upp i verksamhetsplanen.  
   Utifrån regeringens önskemål om att lyfta fram statistik över ohälsa, mobbning, 
kränkande behandling och olyckor, i syfte att effektivisera det förebyggande arbetet, visar 
resultaten att de största ansträngningarna läggs i frågor som rör mobbning och kränkande 
behandling. På Almbyskolan poängteras bland annat hur alla skolor månadsvis 
rapporterar fall av mobbning och annan kränkande behandling där trygghetsteam på 
skolan varit inkopplade, på en särskild blankett till förvaltningen. 
   Också i frågan om föräldrars delaktighet görs utförliga kvalitetsredovisningar som 
dokumenteras och följs upp. Att göra föräldrarna delaktiga är något man är mycket mån 
om på samtliga skolor, och det finns också ett intresse för hur föräldrarna uppfattar den 
information som kommer dem tillhanda. Navet uttrycker en önskan om att få klart för sig 
på vilka sätt vårdnadshavare önskar vara delaktiga, och utifrån detta skall aktiviteter 
utformas. Delaktigheten och inflytandet hos elever är också av intresse, och Vivalla och 
Brickebacken beskriver hur man genom enkäter utvärderar elevernas inflytande. Vivalla 
är särskilt stolta över hur man i frågan om eleverna upplever att lärarna bryr sig, har 
uppnått ett utmärkande gott resultat i jämförelse med andra skolor. 
   Tryggheten hos eleverna mäts kontinuerligt med hjälp av trygghetsenkäter vilket 
innebär möjligheter för skolpersonal att arbete med särskilda områden, exempelvis 
skolgården eller omklädningsrummen. Det innebär en möjlighet att påvisa huruvida 
insatserna fått effekt genom att jämföra mätningar vid olika tillfällen. Arbetet med 
utvärdering av elevernas upplevda trygghet framstår som ett mycket angeläget arbete på 
samtliga skolor. Frågan om att utvärdera hur pojkar och flickor upplever trygghet olika är 
något som lyfts fram både i Brickebacken och i Vivalla. 
   Arbetet med det sociala och emotionella lärandet är också ett område för utvärdering. 
Både Navet och Mellringe uppger att de kommer att utvärdera detta arbete genom 
elevenkäter. Enkäten som utvärderingsform verkar ha en mycket stark ställning på 
skolorna i denna studie. Brickebacken (åk. 4-6) kommer också att genomföra en 
enkätundersökning med fokus på genusfrågor.  
   Flera av skolorna driver arbetet med vidareutvecklingen av skolornas webbsidor och 
framhäver webben som en primär informationskanal där utvärderingar, riktad mot 
föräldrarna, kan genomföras. Att skolan prioriterar webben som kommunikationsmedel 
blir tydligt i och med att det genomförs utvärderingar av användandet och 
funktionaliteten på respektive skolas webbsida.  
 
4.3 Teoretisk analys 
I systemmodellen som  illustreras i figur 3 målas det Vedung (2009) kallar en förädlad 
interventionsteori upp. Det innebär att författarna genom uppsatsskrivandets förlopp har 
försökt renodla intentionen med elevhälsopropositionen och processen i vilken 
propositionen, från nationell till lokal nivå, omsätts. Det är viktigt att poängtera att det är 
vad författarna ser, explicit och implicit, i intentionen med propositionen, som behandlas 
i systemmodellen, inte vad som faktiskt har skett, sker och kommer att ske.   
   Det som har tillkommit från den förenklade modellen (se figur 1) är för det första en rad 
mekanismer, alltså det som kan tänkas hända i mottagandet av propositionen på lokal 
nivå. Mekanismerna kan beskrivas som en ökad kunskap hos skolpersonalen om vikten 
av att arbeta aktivt med elevhälsan, att se behovet av ett arbete med elevhälsa, ge en ökad 
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förståelse av problematiken med ohälsa, krav på ett ökat arbete med elevhälsofrågor och 
stimulans till kreativitet vad gäller arbetsformerna. För det andra har en rad utfall mellan 
grundskolan och elev målats upp och för det tredje har utfallet från elev blivit 
specificerat.  
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Figur 3: 
En förfinad och utvecklad systemmodell för implementering av elevhälsoarbete från 
nationell till kommunal och lokal nivå. 
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Intentionen med propositionen var delvis att införa elevhälsa som en egen 
verksamhetsgren, vars syfte skulle vara att arbeta med elevers hälsa utifrån ett 
helhetsperspektiv. Utifrån det helhetsperspektivet identifierades tio delområden (teman) 
som propositionen framhöll som viktiga för att minska problemet, elevers ohälsa, vilket 
var interventionens (propositionens) huvudsyfte. Dessa teman framkommer generellt i de 
flesta av skolornas verksamhetsplaner, dock med tyngdpunkt på vissa specifika teman. 
Skolorna lägger stor vikt vid elevers och föräldrars delaktighet och på 
utvärderingsmoment av olika slag.  
   Den psykiska aspekten på hälsa poängteras som viktig del i helhetssynen på 
förebyggande elevhälsoarbete i samtliga utav de studerade dokumenten. Här framträder 
ett abstrakt mål som i sin konkretion, i verksamhetsplanerna handlar om åtgärder för 
redan befintlig psykisk problematik, mobbning, kränkande behandling med mera.          
Det finns ett bortfall av de förebyggande aspekterna med inriktning mot friskfaktorer 
framför riskfaktorer, vilket ska omfatta alla barn i skolan.  Ett av de slutliga utfallen är 
minskad psykisk ohälsa vilket å ena sidan kan tolkas som en logisk följd: ökad hälsa leder 
till minskad psykisk ohälsa, å andra sidan att det är svårt att bejaka de båda 
inriktningarna, trots att propositionens intention är sådan.   
   Genomgående är abstraktionsnivån på nationell och delvis kommunal nivå ett problem 
på lokal nivå. Formuleringar kan ordagrant följa ända från nationella styrdokument till de 
lokala verksamhetsplanerna utan att utmynna i konkreta åtgärder eller insatser. 
Användandet av FN:s konvention om barns rättigheter kan exemplifiera denna otydlighet. 
På Olaus Petriskolan utmynnade de nationella och kommunala hänvisningarna till FN:s 
konvention om barns rättigheter i att de formulerade att konventionen ska vara ett levande 
dokument i det vardagliga arbetet vilket inte innebär något svar på hur den ska omsättas i 
det vardagliga arbetet.  
   Systemmodellen visar på en pil in i mellanhanden (Örebro kommun) en pil ut ur 
mellanhanden (Slutprestation) vilket på ett illustrativt sätt påvisar att kommunens 
riktlinjer för elevhälsa inte fördjupar tillvägagångssättet. Detta betyder att det kommunala 
dokumentet blir en kortversion av propositionen och därmed inte ger några verktyg i det 
konkreta arbetet för en ökad elevhälsa på den lokala nivån. Det finns tendenser till att 
skolorna därmed också anammar ett allmänt förhållningssätt.  
   Tidsaspekten och utformningen av verksamhetsplanerna påverkar också densamma. 
Det innebär att det som Vedung (2009) benämner som de kontextuella förutsättningarna, i 
detta fall kan beskrivas utifrån hur implementeringen av propositionen i 
verksamhetsplanerna begränsas genom den ram inom vilken verksamhetsplanen byggs 
upp, och att den ramen är föränderlig över tid. En del av verksamhetsplanerna innehåller 
rubriker som uttryckligen behandlar hälsa medan andra använder rubriker som normer 
och värden.  
   En del i interventionsteorin behandlar vad utfallet blir med interventionen respektive 
utan eller med alternativa interventioner. Det som redan nämnts och som återkommer är 
att skolorna får svårigheter med styrdokument som inte är konkreta och kopplade till 
något konkret åtgärdsdokument. Detta resonemang styrks också av det som  
socialstyrelsens inventering (2009) visar på, nämligen att en tredjedel av skolorna är i 
behov av råd vad gäller att förebygga psykisk ohälsa. Det innebär att skolan inte har 
kunnat omsätta det nationella eller det kommunala dokumentet, i fråga om det 
förebyggande arbetet mot elevers psykiska ohälsa fullt ut i den löpande verksamheten. 
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5. Diskussion 
Utifrån det som framkommit i denna studie blir det tydligt att skolorna är i behov av ett 
policydokument som explicit behandlar hälsofrämjande och förebyggande 
elevhälsoarbete, ur ett holistiskt perspektiv. I dagsläget ligger fokus ofta på riskfaktorer 
såsom kränkande behandling, där rutiner och åtgärder finns formulerade i 
likabehandlingsplaner och andra typer av åtgärdsprogram som är reglerat enligt lag. I 
frågan om att förebygga och motverka psykisk ohälsa generellt finns inga råd eller 
riktlinjer att förhålla sig till. Arbetet med elevhälsofrågor kan beskrivas som 
symtomlindrande åtgärder istället för att vara analyserande och förebyggande utifrån vad 
forskning och erfarenheter säger om elevhälsa. En överdriven fokusering på mobbning 
och kränkande behandling utan att analysera dessa fenomen på ett djupare plan, innebär 
att ett sant hälsoperspektiv uteblir. Istället blir frågan hur man skall få en person att inte 
utsätta en annan för kränkande behandling ytterligare en gång. Om det förebyggande och 
främjande perspektivet inte får ett större utrymme finns risken att skolans elevhälsoteam 
och liknande grupper till slut inte har tid eller resurser att ta in främjande och 
förebyggande insatser för att undvika att problemen uppstår från första början, utan är 
begränsade till att hantera ett ökande antal fall av mobbnings- och kränkningsärenden. Att 
diskutera och analysera hur psykisk ohälsa både kan vara en orsak, och en följd av  
mobbning eller kränkande behandling, är frågor som på allvar måste lyftas ute på skolor 
om man säger sig vilja arbeta främjande och förebyggande. En förutsättning för ett 
effektivare främjande och förebyggande elevhälsoarbete är att vuxna i skolan utgår från 
ett bredare perspektiv på hälsa och lärande, och relationen mellan dessa begrepp. WHO:s 
definition av hälsobegreppet är från 1946 och tar upp  aspekter av hälsa som helt eller 
delvis förbigås i skolans styrdokument. Exempelvis omnämns den andliga aspekten 
endast mycket kort i propositionen, och skollagen rör vid en själslig dimension som ej 
omnämns i propositionen. I Örebro kommuns riktlinjer och i skolornas 
verksamhetsplaner benämns varken andliga eller själsliga aspekter. 
   Komplexiteten i hälsobegreppet kan vara en bidragande faktor till att vissa aspekter av 
hälsan ter sig svåra att kvantifiera i form av mätningar. Då vissa aspekter, såsom trygghet, 
får ett större utrymme i det hälsofrämjande arbetet på skolorna, innebär detta också att 
metoderna för att mäta denna dimension av hälsan utvecklas på bekostnad av andra 
dimensioner såsom de andliga och relationella aspekterna som inte får samma utrymme 
och därmed inte får samma möjligheter att synliggöras. Att mäta  något man kallar 
trygghet, kommer således endast att fånga upp en mycket liten del av det holistiska 
hälsoperspektivet. Större kunskaper behövs inom skolan för att kunna identifiera fler 
faktorer som påverkar elevernas psykiska hälsa, både positivt och negativt. Här väcks 
tankar om att skolan behöver ha en närmare koppling till forskning som bedrivs inom 
såväl hälsovetenskap som inom hälsofrämjande och förebyggande arbete. Erfarenhets- 
och kunskapsutbyte mellan olika kommuner och skolor kan också gynna det fortsatta 
arbetet med att förebygga ohälsa och främja hälsa inom skolans verksamhet. De 
kunskapsbanker som olika kommuner har vad gäller elevhälsa ses som ett potentiellt 
område för vidare forskning, för att inventera och utvärdera arbetet på ett nationellt plan. 
Propositionens intention avseende ökad samverkan inom och utanför den egna 
organisationen är ett led i en ökad kunskap kring elevhälsofrågor, och också en fråga om 
att utnyttja resurser på bästa sätt. Denna samverkan finns idag, men behöver utökas och 
preciseras, med syfte att öka skolans måluppfyllelse i frågan om elevers välbefinnande. 
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   Att man inom skolan börjar använda sig av material med fokus på socialt och 
emotionellt lärande kan i allra högsta grad ses som en förebyggande insats, och ett steg i 
rätt riktning. Ett ökad intresse för dessa metoder är också ett tecken på ett ökat intresse 
för elevhälsofrågor. Dock kan problem uppstå då intresset för specifika metoder inom 
personalgruppen kan variera, då alla pedagoger troligen inte har samma engagemang och 
tilltro till arbete med elevhälsa. I takt med att liknande program börjar användas på allt 
fler skolor är det viktigt att också utvärdera programmen för att se det faktiska utfallet. 
Att studera faktiska utfall är något som inte inryms i den föreliggande studien, och är 
därför ett område där vidare forskning kan ta vid. 
   Delaktighet, som framkommit tidigare, är ett område som skolorna överlag arbetar 
aktivt med, dock är det vissa skolor som arbetar mer med föräldrarnas delaktighet än 
elevernas delaktighet, vilket kan innebära en risk med tanke på att det i propositionen 
framhålls att elevers delaktighet är en hälsofrämjande åtgärd i sig själv. Det optimala bör 
rimligtvis vara att skolorna finner en balans mellan elevernas och föräldrarnas 
delaktighet, eftersom de båda aspekterna är viktiga för elevernas hälsa. 
   Utifrån ett delaktighetsperspektiv anser vi att det är viktigt att hela personalgruppen 
involveras, vilket förhoppningsvis leder till en ökad motivation att arbeta med dessa 
frågor och en önskan om att vidareutveckla arbetet. Det är med andra ord viktigt att det 
förebyggande arbetet inte är något som begränsas till skolsköterskor, psykologer och 
kuratorer.  
   I arbetet med studien har det framkommit att frågan om ansvarsfördelning gällande 
elevhälsan ser olika ut mellan olika skolor. Ytterst är det dock rektorerna som är 
huvudansvariga för elevhälsan utifrån styrdokumenten, vilket är ett stort ansvar utifrån 
tanken att skolan är den arenan där främjande och förebyggande arbete bäst kan bedrivas. 
En vidareutveckling av elevhälsa och ett initiativ till ett konkret policydokument rörande 
elevhälsa är något som således rimligen bör  komma från rektorer, men i förlängningen 
måste involvera hela personalgruppen för att bli ett effektivt verktyg i verksamheten som 
helhet.  
   Skolornas motivering i fråga om insatsernas målgrupp uteblir till stor del. Vår tolkning 
av det som framkommer i verksamhetsplanerna är att skolorna verkar stå inför ett 
dilemma i och med att skolan är ålagd att dels arbeta mot alla elever, dels mot elever i 
behov av särskilt stöd. Den här typen av problematik avspeglas bland annat genom 
insatsen till flickor i syfte att minska stress. Möjligen kan det generellt beskrivas som att 
insatserna riktade till samtliga elever är allmänna och i högre grad förebyggande medan 
de insatser som är riktade till en viss grupp eller enskilda elever är akuta åtgärder som i 
större utsträckning är problemorienterade. Skolorna tenderar att i högre grad initiera 
insatser och tillsätta resurser i det sistnämnda fallet. 
   En övergripande formulering som till stor del täcker in det som framkommit i studien är 
att propositionen kan ses som formulerandet av ett svar på frågan om vad som måste 
göras. Kommunens riktlinjer svarar i vissa frågor mer på vem som skall göra det. 
Problemet är att skolan inte har verktygen som krävs för att veta hur det ska göras. I den 
utvecklade systemmodellen (Figur 3) framkommer bilden av att interventionsteorin i 
förädlad form inte utvecklas mellan kommun och skola. Det är inom skolans ramar som 
utvecklingen sker som vidare leder till en utvecklad hälsa hos eleven. Utifrån 
granskningen visar sig de kommunala riktlinjerna överensstämma i hög grad med 
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propositionen, vilket kan ses som både en styrka och en svaghet. Överensstämmandet är 
positivt utifrån en enhetlighet i styrdokumenten. Dock saknas ett förtydligande om hur en 
utvecklad elevhälsa ska omsättas i skolans verksamhet. Slutsatsen blir således att 
propositionen och de kommunala riktlinjerna till stor del flyter ihop och blir till en enhet, 
vilket leder till konstaterandet att den kommunala nivån närmast liknar en 
sammanfattning av propositionen, snarare än en utveckling, vilket var något oväntat. 
Utifrån detta konstaterande skapas en oönskad distans mellan den lokala nivån och de två 
övriga nivåerna, vilket delvis kan förklara skolornas svårigheter i att formulera konkreta 
åtgärder och insatser i delar av det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet. 
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