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Förord 

 
Vi vill rikta vår tacksamhet till de olika professioner som gett oss tillträde till 

elevhälsans möten vilket var förutsättningen för genomförandet av denna studie 

om arbetet inom elevhälsan. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Lars Erikson                                                            

för att han hjälpt oss se det unika i vårt material. 

 

Vi vill kärleksfullt tacka de som varit vårt viktigaste stöd under hela vår 

utbildning till Speciallärare och det är våra familjer. 

 

Till dig som läsare skickar vi med följande citat från en av de forskare            

som vi hänvisar till i studien: 

 

”Det är svårt att invända mot att barn som inte kan simma ska ha flytväst, 

men om alla resurser går åt till flytvästar istället för till simlektioner 

skapas ett resursslukande och ineffektivt system” 

(Ingrid Hylander 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning/abstract 

 
Syftet med denna observationsstudie är att beskriva hur några elevhälsoteam arbetar i 

praktiken. Två övergripande frågeställningar konstruerades: Vilka arbetssätt har de 

observerade elevhälsoteamen när det gäller; hur en elev lyfts och vilka professioner deltar 

samt vilka som tilldelas ansvar för beslutade åtgärder. Vi undersökte också vad professioner 

samtalar om under elevhälsans möten. Metoden vi använde oss av för att undersöka 

frågeställningarna var observationer av fem olika elevhälsoteam i årskurs 4-9. Det 

etnografiska angreppssättet som vi använt oss av i studien valdes eftersom vi vill beskriva och 

undersöka vad som samtalas och beslutas om så nära den vardagliga praktiken som möjligt. 

Vår nyfikenhet för elevhälsan väcktes genom att skollagen (SFS 2010:800) fick tydligare 

bestämmelser för elevhälsans arbete och krav på specialpedagogisk kompetens. När vi 

började fördjupa oss i elevhälsans arbete så upptäckte vi att det i tidigare forskning inte fanns 

någon beskrivning av vad samtalen inom elevhälsan handlar om. Vi skapade utifrån de 

transkriberade observationerna fyra kategorier. Kategorierna var familjesamverkan, 

diagnoser, ”trouble talk” samt okunskapsrapportering. Det finns en okunskap om 

styrdokumenten gällande elevhälsan vilket leder till en oklarhet om vad som är syftet med 

elevhälsans möten och det som tidigare kallades klasskonferens finns kvar under 

benämningen elevhälsa. Det som tidigare beskrivits som viktigt att förändra i Från dubbla 

spår till elevhälsa (SOU 2000:19) lever i hög grad kvar på skolorna i vår studie exempelvis 

tid för familjesamverkan, tid att diskutera nya förhållningssätt och behov av handledning. 

Slutsatser vi dragit av denna studie är att våra observerade möten skiljer sig när det gäller 

arbetssätt; hur elever prioriteras, vilka professioner som deltar och vilka som tilldelas 

elevärenden.  Våra resultat visar att skolan efterfrågar familjesamverkan på skolans villkor, vi 

ser också en samtalskulur där det ibland gäller att framställa sina elever eller elevgrupp 

negativt, möjligen beroende på en förhoppning av att få stöd utifrån av andra professioner. 

Beskrivningarna av en elev skapar under några av mötena en samhörighet pedagoger emellan. 

Vår förhoppning är att denna studie skall uppmärksamma den otydlighet som råder inom 

elevhälsans möten och att även de vuxna ges förutsättningar att lyckas i elevhälsoarbetet. De 

nya styrdokumenten måste få genomslagskraft i praktiken och alla behöver inse värdet av att 

arbeta hälsofrämjande och kunskapsutvecklande på organisations-, grupp- och individnivå.  

 

Nyckelord: ”elevhälsa”, ”elevvård”, ”hälsofrämjande”, ”Skollagen 2010:800”, ”elevhälsans 

professioner”. 
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Uppsatsens disposition 

 I kapitel 1 beskriver vi de gällande styrdokumenten om elevhälsa, både internationellt och 

nationellt ur ett demokratiperspektiv. Här finns det som vi bedömer som betydelsefullt 

förarbete inför dagens styrdokument om elevhälsa beskrivet från år 2000 och framåt. Kapitel 

1 avslutas med Skolinspektionens granskning av elevhälsan och Skolverkets satsning på 

elevhälsan samt en sammanfattning. 

 I kapitel 2 finns vårt syfte som är att studera hur elevärenden tas upp till diskussion inom 

elevhälsan, vilka professioner som deltar samt vilken profession som arbetar vidare med ett 

elevärende. Vi är även intresserade av vad det samtalas om under mötet. Detta har gett oss två 

frågeställningar som vi beskriver vidare i kapitel 2.  

I kapitel 3 presenteras internationell och nationell forskning om elevhälsan från år 2000 och 

framåt och från elevvård till elevhälsa. Forskning där eleven är den problembärande, möten 

inom elevhälsan med fokus på åtgärder och pedagogers egen inställning samt otydlighet i vad 

elevhälsans arbete handlar om. Kapitel 3 avslutas med pågående projekt inom elevhälsan och 

en sammanfattning. 

 

I kapitel 4 beskriver vi hur vi genomfört vår undersökning för att kunna besvara 

frågeställningarna utifrån vårt syfte. Vi redogör för de olika val vi gjort och vilka metoder vi 

använt oss av i vårt arbete. Vi beskriver vår förförståelse, observationen som metod och vår 

roll som observatörer. Här finns även beskrivning av undersökningsgrupp och urval med 

beskrivning av de observerade skolorna samt hur vi fick tillgång till att göra studien. 

Kategoriseringsarbetet av vad samtalen handlar om beskrivs och kapitlet avslutas med en 

beskrivning av validitet och generaliserbarhet. 

I kapitel 5 presenterar vi resultatet och analys från vår undersökning utifrån vårt syfte och 

frågeställningar. För att förtydliga vårt resultat använder vi oss av citat i texten från våra 

observationer.  

I kapitel 6 under diskussionen gör vi en återkoppling till tidigare forskning, vi diskuterar 

kurator, speciallärare och specialpedagogens likvärdiga kompetens och vi ger förslag till 

vidare forskning. Under våra reflektioner framför vi också kritik mot de gällande 

styrdokumenten.  

Därefter följer Referenser och bilagor  
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1. Inledning/bakgrund 

Hälsan är betydelsefull för ett fullgott liv och skolan och elevhälsan är viktig i det 

hälsoförebyggande arbetet samt för de som utvecklat ohälsa och som behöver någon form av 

särskilt stöd. Vår uppfattning som skribenter av denna uppsats är att lärande och hälsa är 

beroende av varandra och betydelsefulla för ett barn och en elevs utveckling, både socialt och 

kunskapsmässigt. En fungerande elevhälsa är som vi ser det nyckeln till stöd för både 

pedagoger, elever och föräldrar och samarbete dem emellan. Pedagogerna utvecklar en del av 

sin kompetens i samverkan med elevhälsans professioner för alla elever men framförallt för 

elever i behov av särskilt stöd. Stöd i tid för både pedagoger och elever leder till att eleverna 

ges de bästa förutsättningarna för att nå kunskapsmålen. Nyfikenhet inför de nya 

styrdokumenten för elevhälsan och hur det fungerar inom elevhälsans möten i praktiken ledde 

oss fram till studiens syfte och frågeställningar. Vi finner det relevant i förhållande till våra 

frågeställningar att studera hur olika elevärenden tas upp till diskussion inom elevhälsan samt 

vilken profession som arbetar vidare med vilka elevärenden. Intressant är även att ta reda på 

vad som leder till diskussion under mötet. Vidare vill vi redovisa vilka styrdokument som 

gäller för elevhälsans arbete i och med den tydligare skrivningen i skollagen (SFS 2010:800) 

som nu även innehåller krav på specialpedagogisk kompetens. Vi finner att detta område är 

relativt outforskat vilket kan bero på att det införts nya regler för elevhälsan som skall 

tillämpas från den 1 juli 2011. Det kan även bero på att samtalen inom elevhälsan handlar om 

elever och pedagoger i utsatta situationer vilket kan vara svårt att få tillträde till. Elevhälsans 

arbete är ett viktigt område att studera i och med den förändring som infördes 1 juli 2011. Det 

förefaller rimligt att flera yrkesgruppers professionaliteter i en ny samverkansform behöver 

utveckla ett metaspråk för att förbättra och uppfylla elevhälsans huvuduppgifter: att främja 

hälsa och kunskap. Den inomvetenskapliga relevansen består i att undersöka hur 

professionerna inom elevhälsan samarbetar. Yrkesrollerna innehåller arbetsområden som går 

in i varandras kompetens vilket möjligen kan skapa motstridigheter.  I denna studie har vi fått 

tillåtelse att delta i elevhälsans möten vilket vi känner stor tacksamhet och ödmjukhet inför. 

Med ovanstående motivering startar denna uppsats i ett internationellt demokratiperspektiv 

och hälsa, för att sedan övergå till en historisk tillbakablick med elevhälsan från år 2000 och 

framåt. 
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1.1 Elevhälsa handlar om demokrati 

 

Genom Världshälsoorganisationen, WHO och FN:s konvention om barnens rättigheter, 

Barnkonventionen, har alla barn rätt att få en bra start i livet vilket definitivt hör ihop med 

elevhälsans arbete. Enligt WHO är hälsa så mycket mer än att hålla sjukdom på avstånd och 

arbetar för att beskriva hälsa som både fysisk, mental och som ett socialt välbefinnande 

(S2010/3711/EIS). Nedanstående definition från WHO gäller från år1948 och är den enda 

som fått internationell acceptans (Börjesson, Gustafsson, Holmsten, Liedman & von Wright 

2008):    “Health is state of complete physical, mental, and social well-being and not merely 

the absence of disease or infirmity” (WHO 1946).Socialdepartementet (2009) menar att 

tillväxt och utveckling ska sättas i fokus för barnen och de har rätt till ett värdigt och 

meningsfullt liv och därför ska barnen ha rätt till ”bästa uppnåeliga hälsa”. Den goda hälsan 

grundläggs i barndomen och barn och ungdomar som riskerar att drabbas eller som drabbas av 

psykisk ohälsa ska identifieras så tidigt som möjligt (Prop. 2009/10:232). I barnkonventionen 

när det gäller barnets rätt till utbildning så framkommer förutom rätten till kunskap och 

personlig utveckling även att skolans viktigaste uppgift är att ge eleverna goda grundläggande 

kunskaper. Att bli lyssnad på som barn eller elev i beslut som tas och att ha makten över sitt 

eget mående ger dem även en bättre självbild och självkänsla (Bremberg & Wennerholm 

2004). En helhetssyn på människan, vilket beskrivs av Medin & Alexandersson (2000), 

innebär att vi ser människan som en skapande och aktiv individ där hälsan uppstår i ett 

samspel med sin omgivning. Därmed har vi återkommit till vår inledning där det sociala och 

kunskapsutveckling är beroende av varandra vilket för oss hör ihop med en god elevhälsa. Nu 

startar vår beskrivning av elevhälsan både historiskt, i nutida styrdokument och vidare till 

framtida satsningar. 

1.2  Elevhälsan från år 2000 och framåt 

 

I ett nationellt skolhälsoperspektiv bedömer vi att elevvårdsutredningen Från dubbla spår till 

elevhälsa (SOU 2000:19) och Hälsa, lärande och trygghet (Prop. 2001/02:14) har relevans 

för elevhälsans utformning i gällande skollag (SFS 2010:800) och läroplan (Lgr 11) och vi 

väljer därför att beskriva kopplingarna från dem till dagens nya elevhälsa och den 

specialpedagogiska kompetensen i elevhälsan (Prop. 2009/10:165). Förändringen från 

elevvård till elevhälsa har även inneburit att skolläkaren som tidigare var ansvarig för 

elevvården nu bytts till att rektor är ansvarig för elevhälsan i ett bredare perspektiv. 
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Förändringen har även inneburit att skollagen och läroplanen skall följas i elevhälsans arbete 

samt rätten till stöd för alla elever att nå kunskapskraven skall därför finnas med i elevhälsans 

arbete (SFS 2010:800, Lgr 11). 

  

Utredningen Från dubbla spår till elevhälsa (SOU 2000: 19) kräver vidare förklaring 

eftersom vi bedömer att den återfinns både i dagens styrdokument men även utifrån att 

resultatet har relevans för vår studie. Utredningen tillsattes för att det fanns ett behov av en 

genomgång av skolhälsovårdens och elevvårdens arbetsuppgifter eftersom Socialstyrelsens 

och Skolverkets olika utredningar visat ett behov av mer samverkan inom skolan. Behovet av 

samverkan beskrivs i utredningen utifrån olika delar; mellan elevvården och skolhälsovårdens 

yrkesgrupper, mellan lärare, arbetslag, elevvård och skolhälsovård samt mellan skolan och 

andra aktörer. Därav namnet ”från dubbla spår” som då är elevvården och skolhälsovården på 

varsitt spår men utredningen visar även ett tredje spår och där återfinns pedagogerna. 

Utredningens syfte var att sammanföra de olika spåren för att eleverna skall få de bästa 

förutsättningarna för lärande, utveckling och hälsa. Utredaren Margitta Edgren m fl beskriver 

att huvudmännen behöver utarbeta rutiner för dokumentation och uppföljning inom 

elevhälsan för en gemensam struktur eftersom skolor saknar ett systematiskt arbetssätt. Detta 

borde enligt utredningen intressera huvudmannen och skolor för att skapa underlag i 

kvalitetsarbetet för att kunna utvärdera måluppfyllelse och som underlag för prioriteringar. 

Kartläggningen i utredningen visar även att elevhälsans arbete har behov av att få ett lagstöd.  

 

Redan i Från dubbla spår till elevhälsa (SOU 2000:19) ställdes frågan om vilka de största 

problemen är på skolorna för barn i behov av särskilt stöd och pedagogerna svarade då att det 

var brist på tid för möten med familjer, saknad av tid för yrkesgrupper att diskutera nya 

förhållningssätt, behov av handledning, brist på skolsköterskor och kuratorer att samarbeta 

med, samverkan för elever som mår dåligt av psykiska skäl samt behovet av språk- och 

modersmålsundervisning. Vidare saknade pedagogerna arbetsmetoder för att hantera elevers 

koncentrationssvårigheter och oro i skolan. De vuxna och föräldrar hade gett upp och klarade 

inte längre av att agera som vuxna och de hade inte tid att samtala med sina elever. 

 

Alla dessa ovanstående faktorer är relevanta i vår studie eftersom de har betydelse för 

elevernas hälsa, elevhälsan, även idag. En del i elevvårdsutredningen (SOU 2000:19) var att 

genomföra en enkätstudie till kommuner (statistiskt urval). Svaren visade att kommunerna 

hade en bristfällig överblick, både över resultat och kostnader, samt att det saknades mål och 
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en tydlig ledning inom elevhälsan. Elevhälsans arbete var ofta situationsstyrd och 

individstyrd. Den dokumentationen som fanns var inte användbar för uppföljning, utvärdering 

och utvecklingsarbete. Det fanns så uppenbara brister i det centralt insamlade underlaget om 

elevhälsan att det var svårt att göra tillförlitliga bedömningar för att skapa likvärdighet och för 

att kunna utöva en tillsyn.  

 

I Hälsa, lärande och trygghet (Prop 2001/02:14) som tog vara på resultaten av Från dubbla 

spår till elevhälsa (SOU 2000:19) framkommer att skolan och skolans personal med sina 

olika professioner är viktiga faktorer för det hälsofrämjande arbetet när det gäller stöd till 

enskilda elever med både psykiska och sociala problem och för arbetet med att skolan, som 

organisation, främjar och utvecklar elevens lust att lära. Ansvaret för skolans elevvård och 

skolhälsovård är att arbeta med skolrelaterade problem. Det är emellertid svårt att göra dessa 

avgränsningar eftersom den enskilda elevens skolgång och svårigheter i skolan i de flesta fall 

är ett resultat av elevens totala livssituation (Prop. 2001/02:14).  

 

I förslaget till den nya skollagen står det under elevhälsa (Prop. 2009/10:165) att för 

medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, kurator och psykolog samt för de specialpedagogiska insatserna skall det finnas 

sådan kompetens att elevernas behov kan tillgodoses. Utbildningen skall vara adekvat för 

professionerna och relevanta utifrån elevernas behov. Enligt SKL som var en av 

remissinstanserna är det viktigt att staten tar ansvar för att den tillräckliga kompetensen 

verkligen finns tillgänglig i elevhälsan och att det är särskilt viktigt för skolor i glesbygden 

eftersom förslaget kommer att leda till ökade kostnader för kommunerna. Vår tolkning är att 

detta troligen uppmärksammats i statsbidraget som beskrivs i slutet av vårt kapitel 1 under 

Skolinspektionen och Skolverkets satsning på elevhälsan (SFS 2011: 1597). Regeringen anser 

att de kompetenser som skall ingå inte hindrar ytterligare lokala organiseringar av elevhälsan 

utan kommunerna kan inrikta elevhälsan efter ”lokala behov och förutsättningar”. 

Propositionen beskrev även olika kritiska resonemang om vad ”tillgång till” innebär i 

praktiken (Prop. 2009/10:165). Skollagskommittén som arbetade med förslaget närmast ovan 

(Prop 2009/10:165) tog vara på överväganden efter Hälsa, lärande och trygghet (Prop 

2001/02:14) och då framförallt när det gäller samverkan mellan elevhälsans personal och 

övriga personalgrupper och att det finns ”rätt” kompetens för arbetet med/i elevhälsan. 

Gällande och aktuella arbetsuppgifter (Prop. 2009/10:165) för personer som innehar den 

specialpedagogiska kompetensen i elevhälsan innebär följande: 
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Personal med specialpedagogisk kompetens kan utifrån de uppgifter som finns 

om elevens hälsa, sociala situation etc. bedöma och planera hur elevens problem 

bäst ska mötas i undervisningen. Syftet med en samlad elevhälsa är bl.a. att den 

ska resultera i beslut om specialpedagogiska åtgärder för eleven.  (Regeringens 

prop. 2009/10:165  s 278). 

 

 

1.3 Skollag, läroplan och elevhälsa 

 

I Skollagens (SFS 2010:800) tredje kapitel, 8 § under utredning och samråd med elevhälsan 

står följande: 

Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt 

stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd 

ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en 

elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. 

Det särskilda stödet skall anpassas till elevens behov och finnas i den utsträckning som 

behövs för att skolan ska ge eleven möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås (3 

kap 10 paragrafen). Särskild hänsyn skall även tas till barnets inställning och barnet ska ges 

möjlighet att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör henne eller honom (SFS 2010:800, 10 

§). I denna text ser vi tydlig förankring i barnkonventionen och i Från dubbla spår till 

elevhälsa, som vi tidigare beskrivit och som även är av betydelse för barnets hälsa. I Lgr 11 

(Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011) är det rektors ansvar 

att elevhälsan och elevernas undervisning utformas på ett sådant sätt så att de elever som 

behöver särskilt stöd får det stöd de behöver (Lgr 11 s 18). Vidare under kunskaper (Lgr 11 s 

14) står det att skolan ska ansvara för att eleverna genom skolans inlärning utvecklar de 

kunskaper som varje individ och samhällsmedlem behöver. Under riktlinjer för att klara av att 

genomföra det ovanstående skall alla som arbetar i skolan, alltså inte bara elevhälsan, 

klassläraren eller mentor, utan alla ska stödja elever i behov av särskilt stöd och samverka för 

en god miljö för elevernas utveckling och lärande. Lärare har ett ytterligare ansvar som 

pedagog och ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar och erfarenheter. 

Läraren ska stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, samverka 

med andra lärare i arbetet för att nå elevernas kunskapsmål samt organisera och genomföra 

arbetet så att elevens kunskapsutveckling går framåt, samtidigt som eleven skall utvecklas 

efter sina förutsättningar (Lgr 11 s 14).  



6 
 

1.4 Skolinspektionens granskning och Skolverkets satsning på 

elevhälsan 

 

Med anledning av de skärpta kraven i skollagen har elevhälsan inspekterats (genom ca 800 

telefonintervjuer) av Skolinspektionen hösten 2011 för att kontrollera om de nya kraven på de 

olika professionerna som skall ingå har uppfyllts. Enligt skollagen (2010:800) ska skolläkare, 

skolsköterska, kurator, psykolog, specialpedagogisk kompetens ingå i elevhälsan och ansvarig 

för elevhälsan är rektor. Skolinspektionens resultat visar att rektorer ansåg att ekonomin var 

ett hinder för att tillgodose de nya direktiven genom att skolans resurser inte räckte till 

(Skolinspektionen 2011). Av rektorerna svarade ca 20 procent att de specialpedagogiska 

resurserna inte var tillräckliga för att möta elevernas behov. Även begreppet ”tillgång till” har 

diskuterats och begreppet är inte självklart enligt Begler på Skolinspektionen. De 

specialpedagogiska insatserna är inte tillräckliga och tillgången till psykolog och kurator 

motsvarar inte elevernas behov och dessa svar väcker oron att elevernas behov inte tillgodoses 

och därför ska Skolinspektionen följa utvecklingen och kräva att skolorna följer de nationella 

kraven så att varje elev i olika svårigheter får det stöd de behöver (Begler, Ahnborg & Rydin 

2011). Vi tolkar förordningen (SFS 2011: 1597; U2011/5947/S) om statsbidrag för att 

personalförstärka elevhälsan som en konsekvens av Skolinspektionens resultat ovan och 

SKL:s synpunkter på ökade kostnader för kommuner och skolor i glesbygd. Satsningen 

innebär att kommunerna kan ansöka om 625 miljoner kr. Skälen för Regeringens beslut anser 

vi har relevans för vår uppsats och det specialpedagogiska perspektivet så vi väljer att citera 

det: 

 

Regeringen bedömer att utvecklingen av och tillgången till elevhälsa och speciallärare är 

central för att skolorna ska kunna erbjuda eleverna en god lärandemiljö som ger dem 

förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen och nå målen för undervisningen. En 

förstärkt elevhälsa och tillgång till speciallärare kan också medföra ett mer effektivt 

arbete med elever i behov av särskilt stöd och andra svårigheter i skolsituationen. 

Regeringen bedömer därför att ett riktat statsbidrag bör erbjudas som möjliggör en 

förstärkning av elevhälsans personal och av speciallärare (U2011/5947/S s 3).  

 

Som avslutning på kopplingarna mellan de dubbla/tredubbla spåren till skollagen så kan vi 

konstatera att skollagens utformning antagligen tagit tillvara på elevvårdsutredningen (SOU 

2000:19) när det gäller behovet av samverkan mellan de tre olika spåren; med elevvården, 

skolhälsovården och skolans pedagoger och som även beskrivs av Skolverket men utan 
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kopplingen till ”från dubbla spår” som vi gör utan de skriver istället om elevvården, 

skolhälsovården och de specialpedagogiska insatserna (Skolverket 2012).  

 

1.5 Summering av gällande styrdokument och bakgrund till elevhälsan  

 

Sammanfattningsvis kan vi med stöd i både internationella och nationella styrdokument 

konstatera att en fungerande elevhälsa är viktig för att barn och elever skall ges de bästa 

förutsättningarna för att leva ett fullgott liv. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling och 

rektor skall ge elever och pedagoger förutsättningar samt undanröja eventuella hinder för att 

eleven ska kunna nå kunskapsmålen. Specialläraren nämns av regeringen som den som inom 

elevhälsan har en central roll för elevernas lärandemiljö och för att i samarbete med andra 

professioner ge eleverna förutsättningar att nå målen. Den förebyggande hälsofrämjande 

rollen för elevhälsan med förebyggande insatser är tydligare i den nya skollagen (SFS 

2010:800). Elevernas arbetsmiljö innefattar skolans värdegrund, kränkande behandling och att 

skolmiljön ska vara inkluderande så att alla kan vara delaktiga i det som sker inom skolan. 

Vidare framgår tydligt att elever med behov av särskilt stöd är allas ansvar och att samverkan 

skall ske för att ge eleverna det stöd de behöver. Vi återkommer till individfokuseringen i 

tidigare forskning och i diskussionen utifrån vår studie inom elevhälsan. I diskussionen är vi 

även kritiska till individfokuseringen som fortfarande råder i styrdokumenten i vår 

inledning/bakgrund samt till formuleringen att eleven skall få stöd att” nå de kunskapskrav 

som minst ska uppnås”.  För att komma vidare till vårt syfte och frågeställningar så undrar vi 

om det finns samverkan mellan de olika professionerna idag, tolv år efter ”från dubbla spår 

till elevhälsa” och handlar samtalen om det som utredningen avsåg, att sammanföra de olika 

spåren för att eleverna skall få de bästa förutsättningarna för lärande, utveckling och hälsa. 

Denna inledning leder oss därmed vidare till följande syfte och frågeställningar.  
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2. Syfte och frågeställningar 

 

2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att, ur ett professionsperspektiv, ta del av elevhälsoteamens 

arbetssätt och studera hur elevärenden hanteras inom elevhälsans möten samt vad 

professionerna samtalar om. Med professionsperspektiv menas att vi utgår från de 

professioner som enligt skollagen (SFS 2010:800) ska ingå i elevhälsan. Vi kommer i vår 

diskussion att beröra de olika professionernas kompetens och se om den likvärdiga 

kompetensen möjligen kan skapa svårigheter i elevhälsans arbetssätt.  

 

2.2 Frågeställningar 

1. Vilka arbetssätt har de observerade elevhälsoteamen när det gäller; hur en elev lyfts för att 

bli ett ärende för elevhälsan? Vilka professioner deltar och vilka som tilldelas uppdraget att 

genomföra de beslutade åtgärderna? 

2. Vad samtalar de olika professionerna om under elevhälsans möten? 
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3. Tidigare forskning 

Under rubriken tidigare forskning redovisas aktuell forskning och resultat med relevans för 

vårt syfte och våra frågeställningar. Vi har haft svårt att finna svensk forskning med fokus på 

elevhälsan och den specialpedagogiska kompetensen genom Libris artikelsök (sökord 

”elevvård”, ”elevhälsa”, ”pupil+health”, ”socialwork”). I och med elevhälsans stärkta roll i 

skolan mot målet med högre måluppfyllelse har vi upptäckt ett relativt outforskat 

undersökningsområde sett ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Vi har valt ut forskning och 

studier från år 2000 och framåt och som vi anser kunna ställas emot vårt resultat i den 

avslutande delen av studien.  

Internationellt sett har bland annat Laura Bronstein (2012), verksam vid Binghamton 

University i New York i sitt arbete med utgångspunkt i socialarbetarens samarbete med andra 

professioner beskrivit några komponenter som kännetecknar funktionellt samarbete mellan 

olika professioner. Bronstein menar att det behövs en förståelse för att samarbetet är ett 

ömsesidigt beroende, det krävs flexibilitet inom gruppen, en känsla av ett kollektivt ägande av 

mål och tid för reflektion i gruppen. För vår studie skulle detta exempelvis kunna innebära att 

skolsköterskan är beroende av att få pedagogernas beskrivning av en elev, rektorn behöver 

som ansvarig för elevhälsan arbete få en helhetsbild från samtliga professioner och 

pedagogerna behöver övriga professioners kompetens för att få hjälp att bemöta en elev i 

behov av särskilt stöd på bästa vis.    

I Skottland genomförde Jennifer Spratt (2006) med flera, sex fallstudier i Skottland med syftet 

att undersöka interaktionerna mellan olika professionella grupper i skolmiljö och i relation till 

arbetet med att stödja elevers psykiska hälsa och välbefinnande. Forskargruppen som Spratt 

ingick i upptäckte att ett flertal lärare lade ansvaret för elevernas psykiska hälsa och 

välbefinnande på andra professioner och de upplevde också en rivalitet mellan olika 

professionaliteter inom skolorganisationen. Lärarna uttryckte att vissa elevärenden, som 

beteendeproblematik, inte var värt att lyfta utanför lärarkollegiet. Spatts forskarlag drog 

slutsatsen att professioner, förutom pedagoger, inom skolorganisationen är isolerade från 

arbetskamrater med samma utbildning. Detta ledde till att de var mer benägna än lärarna att 

samarbeta i olika nätverk.  
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I Norge har Williumsen (2007) undersökt resursteamsverksamheten genom intervjuer med 

professioner på två institutioner inom den kommunala barnavården, de statliga 

barnavårdsinstitutionerna, skolor samt den psykiatriska öppenvårdsmottagningen för 

ungdomar. Williumsen intresserade sig bland annat för i vilken utsträckning 

resursteampersonerna medvetet arbetade med att bygga relationer till lärare och annan 

skolpersonal samt hur de lyssnar till och bemöter lärare. Studien visade att det är viktigt att ta 

hänsyn till samverkans- och beslutsprocesser. Hon kom också fram till att en strukturerad 

samverkan och en vilja att tänja på gränser mellan professioner och förvaltningar gav goda 

förutsättningar för att motverka psykosociala problem.  

 

3.1 Elevhälsan i Sverige  

Den svenska forskningen om elevhälsan domineras i hög grad av ett intresse för hur olika 

professioner samspelar kring elevhälsan men det finns också studier som försöker blottlägga 

vad som faktiskt sker i de samtal som äger rum i elevhälsan. Vi kommer här att presentera ett 

urval av studier och litteratur som berör vår studie. Styrdokumenten visar att elevhälsan ska 

arbeta hälsofrämjande och förebyggande, men ett hälsofrämjande arbete kräver en gemensam 

uppfattning om vad som är hälsa och hur goda kunskapsresultat kan nås i samverkan.  

Åsa Backlunds avhandling (2007) i socialt arbete behandlar elevvård och består av två 

delundersökningar. I den första delen, vilken har en kvantitativ ansats, telefonintervjuade hon 

rektorer på 100 stycken 7-9 skolor angående vilka resurser som finns inom elevhälsan på 

respektive skola. I den avslutande undersökningsdelen gör Backlund en fallstudie på två 

Stockholmsskolor där hon tar del av elevvårdspersonalens arbete och roll. Backlund menar att 

denna del har både kvalitativa och kvantitativa inslag. Efter avhandlingens publicerande har 

terminologin förändrats från ”elevvård” till ”elevhälsa” vilket vi beskrivit i den inledande 

delen. Backlunds intention var att undersöka elevvården och på vilket sätt som skolan kan 

arbeta för att förebygga social problematik genom att undersöka vilket rådande synsätt som 

förekommer inom elevhälsan. Backlund menar att problemen kan ligga hos individen, 

psykologiskt/biologiskt, eller hos skola/samhälle. Vilket synsätt som professionerna inom 

elevhälsan väljer att ge uttryck för kan ge konsekvenser exempelvis i form av segregerande 

åtgärder. Backlund konstaterar att en elev är en konstruktion, som i skolan blir problematisk 

eftersom eleven blir föremål för elevvårdsinsatser. Samma slutsats har dragits av flera 

forskare (se exempelvis Colnerud & Granström 2002; Hjörne & Säljö 2008). Resultaten visar 
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att skolproblem i hög grad uppfattas som och förklaras utifrån individuella 

förklaringsmodeller där eleven är bärare av problemet. Eva Hjörne och Roger Säljö (2008) 

beskriver den praktik som elevhälsovårdsmöten utgör i den svenska skolan. De har följt 

elevhälsovårdsarbetet på fem skolor under två års tid med fokus på tal och text för 

meningsskapande i sociala praktiker. Författarna är intresserade av att undersöka hur en 

gemensam förståelse kan uppnås av elevers svårigheter diskursivt och vad den innebär för 

vilka åtgärder som tas. De menar, precis som i Åsa Backlunds avhandling, att skolans 

konstruktion av en elev skapar en normalitet som många inte passar in i. Avhandlingen visar 

att skolan ställer krav på eleven som inte bara har med tillägnande av kunskap och färdigheter 

att göra exempelvis att eleven ska sitta still och vänta på sin tur och räcka upp handen för att 

få hjälp.  

 

Hjörne och Säljö (2008) har genomfört studier av hur elevhälsoteam samtalar under sina 

möten för att hantera och lösa olika problem som skolan har med vissa elever. Resultaten 

tyder på att teamen ofta använder sig av individcentrerade förklaringsmodeller när de 

beskriver elevernas svårigheter. Den enskilde eleven och dennes egenskaper och beteenden 

kommenteras och eleven anses som bärande av problemet. Beteendemässiga 

problembeskrivningar och neuropsykiatriska diagnoser fokuserades och diagnosen tycktes 

erbjuda en tolkning som kunde förena olika parter i ett elevhälsoarbete. Pedagogernas 

ambition att uppnå kunskapsmålen, för de som inte nådde kunskapsmålen, låg till grund för 

vilka elever som togs upp till diskussion på elevhälsan. 

 

Precis som Colnerud & Granström (2002), Hjörne & Säljö (2008) visar Backlunds (2007) 

fallstudie att elever som hade beteendemässiga svårigheter traditionellt sett är de som tagits 

upp inom elevvården/elevhälsan. Kunskapsmål och ordning kan därför antas, enligt Backlund, 

vara de överordnade principer som sätter ramar för vad som anses normalt i grundskolan 

verksamhet. Elevhälsan får därför i uppgift att hantera de som hamnar utanför dessa ramar. 

Hjörne & Säljö beskriver att elevhälsans möten mycket sällan sätter sig in i elevens perspektiv 

för att söka lösning på svårigheten. Inte heller elevens vårdnadshavare finns närvarande för att 

föra fram barnets röst.  Detta får medhåll av Backlund (2007)som i sin avhandling visar att 

elevvårdsteamens möten fokuserade på åtgärder, inte på hur problemen skulle förstås. Vidare 

upptäckte Backlund att elevvårdsteamen diskuterade pedagogernas inställning som ett 

problem. Pedagogen togs ibland upp som ett problem i sig eller till och med ett arbetslag som 

inte fungerade. En kontrast träder fram i Backlunds resultat genom att elevhälsan väljer att 
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arbeta konsultativt och handledande gentemot pedagogerna utifrån rektors önskemål, medan 

pedagogerna förväntar sig ett stöd i det vardagliga jobbet med att bygga upp stödstrukturer 

runt elever. Samtidigt visar Backlunds avhandling att det är sällsynt att pedagogerna erbjuds 

regelbunden handledning.  Elevhälsans verksamhetsområde präglas av otydligheter och olika 

uppfattningar när det gäller vem som skall göra vad. Backlund ser därför en risk för att elever 

faller mellan olika stolar och ingen vet vem som ansvarar för åtgärderna. Avhandlingen visar 

även att få skolor har riktlinjer för vad som är pedagogens ansvar. En del förväntar sig att 

kunna lämna över ansvaret i ovanstående frågor till elevhälsan medan andra anser att arbetet 

runt eleverna ska ske i samverkan med elevhälsan.  

 

Colnerud & Granström (2002) menar att avsaknaden av problemformulering, orsaksanalys 

och lösningsförslag är tydlig och jämför elevvårdskonferenserna med den kyrkliga bikten 

genom att ett lyft elevärende befriar en från ansvar. Deras resultat beskriver lärare med 

problem med att formulera mål och svårt med att hitta ett syfte med planerande åtgärder. 

Vidare finns svårigheter att föra diskussioner bakom elevernas problem och koppla dessa till 

skolans organisation och möjligheter till stödåtgärder. 

 

Elevhälsans mångfasetterade uppdrag med kunskap och hälsa i fokus där flera professioner 

ska samarbeta och positionera sig avhandlas i Backlunds studie (2007). Backlunds fallstudie 

visar att deltagarna i elevhälsan fokuserade mer på att bevaka sin egen position i elevhälsan än 

att analysera, diskutera och åtgärda problem utifrån sin egen professions perspektiv. 

Deltagarna i elevhälsan styr vilka elevärenden som ska diskuteras. Elevhälsans deltagare styr 

också användandet av resurserna genom sina föreställningar och normer för hur och av vem 

eleven bör hanteras. Skolorna som ingick i Backlunds fallstudie hade olika rutiner och olika 

ansvarsförhållanden, liksom vilka ärenden som skulle tas upp under mötet. Detta skapade en 

särskild byråkrati bestående av regler omkring ansökningsförfarande, särskilda handlingar och 

kriterier för vilka som skulle få stöd.  

Hjörne & Säljös (2008) resultat visar istället att det råder stark enighet mellan de olika 

aktörerna i elevhälsomötena och det är sällan som någon ifrågasätter de lösningar som 

används. Detta går emot Backlunds resultat som påvisar professionernas bevakning av sin 

egen position inom elevvården. Hjörne & Säljö ser elevhälsoteamen som en praxisgemenskap 

med en samtalskultur i form av ”trouble talk” och fasta strategier/handlingsmönster för att 
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lösa svårigheter. Författarna förvånas av att dessa beslut i många fall är avgörande för 

elevernas identitetsskapande och framtid och menar att det därför är uppseendeväckande hur 

vaga och allmänna beskrivningar av elevernas svårigheter är. Vidare iakttar de att det är sällan 

som presenterade ärenden leder till något annat än bekräftande kommentarer samtidigt som 

dokumentationen är bristfällig. Man dokumenterar inte vilka beslut som tidigare tagits, 

föreslagna åtgärder och om de gett några resultat. Slutligen så påpekar författarna att 

elevhälsovårdsmötena är en form av maktutövning där mötesdeltagarna har ett ansvar för hur 

man talar om andra människor och beskriver deras handlande och svårigheter. Vilket synsätt 

och perspektiv elevhälsans professioner samtalar utifrån ger konsekvenser för de åtgärder och 

beslut som tas.  

Ingrid Hylander (2011) leder ett pågående elevhälsoprojekt ”Kunskapsintegration och 

professionellt lärande. Mångprofessionellt samarbete och förhandling av innebörder inom 

skolans elevhälsoarbete”. Projektet ska försöka besvara frågan hur och om de olika 

yrkeskategorierna i den nya elevhälsan kan samarbeta och lära av varandra så att 

elevhälsoteam blir mer än ”summan av delarna”.  Information har samlats in genom 

gruppintervjuer (14 fokusgrupper med sju olika professioner), individuella intervjuer, 

inspelningar av 15 elevhälsoteamsmöten, 27 åtgärdsprogram samt enkäter till 256 psykologer 

och kuratorer om deras medverkan i utarbetande av skolans åtgärdsprogram. Här presenterar 

vi ett urval studier i projektet.  

Inom projektet finns rapporter tillgängliga som visar på ett stort antal svårigheter i 

teamsamverkan (ex Blomqvist 2009; Hylander 2011). Elevhälsoteamet visar sig ha oklara 

mål, avsaknad av rolldiskussioner, gemensamma arbetsuppgifter, gemensam målsättning, 

gemensamma möten och otydligt ledarskap vilket leder till att det tycks råda en spänning 

mellan yrkesprofessionaliteten och identiteten inom elevhälsan. Eftersom det saknas 

forskning om vilka faktorer som påverkar arbetet i en sammanhållen elevhälsa och vilka 

förutsättningar som ska föreligga för att professionalisera samarbetet för att kunna komma 

eleverna till godo är det av största vikt att skapa mer kunskap om professionernas 

föreställningar om sitt eget och andras uppdrag samt hur samarbetet dem emellan ska 

förtydligas.  

 

Ingrid Hylander (2011) klargör att elevhälsans professioner uttryckte höga förväntningar på 

rektorns roll som ledare av elevhälsan. Rektorn är den som håller i resurser, tar beslut, 
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organiserar elevhälsomöten och ger stöd åt sin personal samt förstår vilken yrkesspecifik 

kompetens de olika professionerna har. Samma studie (Hylander 2011) visar att den som 

innehar den specialpedagogiska kompetensen inom elevhälsan är den som pressas mest från 

andra parter. Lärare önskar att det ska finnas tid för arbete med enskilda elever, rektor 

förväntar sig att de ska arbeta med lärarens förhållningssätt samt den egna förväntningen på 

vad som ska ingå i den specialpedagogiska kompetensen gör att en skillnad råder mellan de 

olika förväntningarna på rollen.  

 

I samma elevhälsoprojekt beskriver Charlotte Einarsson (2011) att pedagogerna ger tydliga 

uttryck för att de uppfattar att det är svårt att få ett, av dem, identifierat problem till att bli ett 

ärende i elevhälsan. De ger också uttryck för att de ibland på ett mycket tidigt stadium 

aviserar att de upplever att de har elever med problem, som de tror kan komma att behöva 

extra stöd framöver. Den stöttning pedagogerna huvudsakligen får är indirekta åtgärder i form 

av handledning i hur han eller hon kan arbeta med eleven. De uppfattar att elevhälsans 

personal vid få tillfällen arbetar direkt med eleven. Elevhälsoarbetet visar också tydliga brister 

i att inte diskutera hur lärsituationer är organiserade och att problemen som uppfattas i 

klassrummet inte behöver vara relaterat till en enskild elev utan snarare vara relaterat till en 

grupp av elever eller till och med hela klasskonstellationen och dess relation till pedagogen. 

Elevens perspektiv, barnperspektivet, framträdde inte över huvudtaget i Einarssons resultat, så 

inte heller i klassrumssituationen, vilket överensstämmer med flertalet ovan redovisade 

forskningsresultat. 

Projektet hittills har visat att alla professioner inom elevhälsan förklarar att det som är 

specifikt för just deras profession är den helhetssyn som möjliggör att de kan arbeta 

hälsofrämjande. Däremot förväntar man sig inte att andra yrkeskategorier ska arbeta 

hälsofrämjande i samma utsträckning. Trots att deltagarna i fokusgrupperna betonar vikten av 

att diskutera förväntningar och de olika professionernas roller i elevhälsan är det svårt att hitta 

exempel på sådana diskussioner i elevhälsoteamsmöten. Ett typiskt elevhälsomöte består av 

att ett stort antal elever diskuterades. De vanligast förekommande funktionerna är alltså 

informationsutbyte och fördelning av ärenden. Mer sällan ges information som är baserad på 

specifik yrkeskunskap. Meningen med olika professioners samverkan är tanken att olika 

perspektiv leder till en helhetsbild vilket det inte har gått att upptäcka i någon hög grad, enligt 

Einarsson (2011). 
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3.2 Summering av forskning inom elevhälsan och fortsatt problematisering 

I forskningsöversikten har vi identifierat en skillnad mellan vad Hjörne & Säljö (2008) och 

vad bland annat Backlund (2008), Hylander (2011) och Blomqvist (2009) funnit vad det 

gäller professioners samverkan inom elevhälsan. Hjörne och Säljö visar att det råder stark 

enighet mellan de olika professionerna i elevhälsomötena och det är sällan som någon 

ifrågasätter de lösningar som används. Detta går emot exempelvis Backlunds resultat som 

påvisar professionernas starka bevakning av den egna positionen inom elevvårdens möten.  

Einarsson (2011) konstaterar sammanfattningsvis att elevhälsans möten främst handlar om är 

informationsutbyte och fördelning av ärenden. Mer sällan ges information som är baserad på 

specifik yrkeskunskap. Einarsson förmedlar att olika professioners samverkan bör leda till att 

professioners olika perspektiv ska leda till en helhetsbild för elevens bästa. En samstämmighet 

råder i vår forskningsöversikt där bland annat Backlund (2007), Colnerud & Granström 

(2002) liksom Hjörne & Säljö (2008) beskriver eleven som bärare av egenskaper och 

svårigheter som i skolan blir ett problem, vilket man i mycket liten grad är benägen att vilja 

diskutera fram en lösning för i skolan. Vår forskningsgenomgång visar att det är mycket 

sällan som professionerna försöker sätta sig in i elevens perspektiv och utgå från elevens 

behov när åtgärder ska utformas och beslutas. Med denna översikt av tidigare forskning kan vi 

konstatera att det saknas studier som undersökt det, för eleven, innehållsmässigt viktiga; 

diskussioner och beslut som tas under elevhälsans möten och som leder till det stöd som 

eleven behöver. Genom transkriberade observationer hoppas vi med vår studie kunna bidra 

med en beskrivning av vad samtalen inom elevhälsan handlar om genom att, ur ett 

professionsperspektiv, ta del av hur elevärenden hanteras inom elevhälsans möten. 
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4. Metod och genomförande 

Vår studie är genomförd med ett etnografiskt angreppssätt och baseras på fem observationer 

inom elevhälsan med fokus på professioners samtal inom elevhälsans möten. Vår 

datainsamling består av transkriberade samtal utifrån fem observationer. Datainsamlingen har 

kompletterats av stödanteckningar. Följande avsnitt ger en beskrivning av den verksamhet och 

undersökningsgrupp som valdes till studien om elevhälsa. Vidare beskriver vi bland annat 

observation som metod, validitet och generaliserbarhet samt etiska aspekter. 

 

4.1 Ett etnografiskt angreppssätt  

För att studera några möten inom elevhälsan har vi valt ett etnografiskt angreppssätt. Vi vill 

komma så nära den vardagliga praktiken som det ges möjlighet till och i vår studie försöka 

beskriva och undersöka vad som samtalas och beslutas i de observerade mötena. Vår studie 

och dess resultat har tillkommit genom en kvalitativ studie såsom bland annat beskrivs av 

Birgitta Kullberg (2004). Kullberg beskriver etnografins grundtanke genom att forskaren, 

genom att se hur andra människor uttrycker sina erfarenheter, ska försöka förstå deras sätt att 

leva och lära. Vi har intagit rollen av en observatör, vi har inte ställt frågor eller kommit med 

egna inlägg under de observerade mötena.  

Thomas Johansson (2009) professor vid Göteborgs Universitet, beskriver att etnografin under 

senare år har fått betydelse för den mer samhällsorienterande delen av pedagogik och 

utbildningsvetenskap. Johansson menar att den etnografiska forskningen i mångt och mycket 

handlat om kritisk pedagogik med syfte att frilägga och analysera olika maktmönster i skolan.. 

Vidare, menar Johansson, att etnografins studieobjekt handlar om att studera en miljö, en plats 

eller en kultur med fokus på vad som händer i mötet. Etnografi utforskar mänskligt beteende 

och dess komplexitet i det vardagliga livet. Etnografi ger oss möjlighet att höra vad 

professionerna inom elevhälsan säger att de gör och även se vad de verkligen gör; avtäcka, 

analysera och studera de valda mötena inom elevhälsan.  
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4.2 Förförståelse 

Thomassen (2007) menar att vetenskap som sysslar med människors beteenden, tankar och 

avsikter fodrar ett tillvägagångssätt där resultaten inte behöver mätas eller vara 

upprepningsbara för att vara trovärdiga. Genom forskarens förförståelse och förväntningar får 

tolkning och förståelse, utifrån de genomförda observationerna, sina slutsatser. Thomassen 

(2007) hävdar att vi aldrig är utan förväntningar när vi tolkar ett material, vi agerar subjektivt 

och med förutfattade meningar. Förförståelsen möjliggör tolkning av det insamlade materialet 

och kommer att förändras under bearbetningens gång. Förförståelsen påverkar alltså vår 

tolkning men tolkningen påverkar också förståelsen. Ödman (2007) och Thomassen (2007) 

anser att vi aldrig kan bortse från vår egen förförståelse och erfarenhet när vi studerar 

verkligheten. Steinar Kvale (1997) konstaterar att vi genom att pendla mellan observationens 

delar och dess helhet utvecklar en förståelse av informanternas livsvärld. Beroende på hur vi 

förstår vår omvärld måste detta ses i förhållande till i vilken kontext som vi befinner oss. När 

vi i vår yrkesverksamhet möter olika företeelser utvecklar vi en förförståelse som gör att vi 

inte behöver lägga ner någon ansträngning på att tolka. Vår egen förförståelse av möten inom 

elevhälsan grundas i vår egen mångåriga yrkeserfarenhet. Genom vår studie ser vi nu 

elevhälsans möten utifrån observatörsrollens perspektiv. Vår förförståelse var att en stor del 

av mötestiden ägnades åt det som Hjörne och Säljö (2008) kallar ”trouble talk” och att tiden 

för att ta upp alla elever aldrig räcker till. Att gå från det invanda och praktiska som sker 

automatiserat utan reflektion till att göra det synligt för att försöka tolka handlingen utifrån ett 

forskarperspektiv krävde en annan tankebana hos oss som vi tillsammans behövde träna oss 

fram till. För att utveckla oss själva att se ”nya saker” utifrån forskar perspektivet.  

 

4.3 Observation som metod  

Pål Repstad (2007) beskriver observation som ett undersökningssätt i syfte att se skeenden i 

sin naturliga miljö där forskaren söker efter människors uppfattningar och tolkningar. Repstad 

poängterar att det värdefulla med observationer är att det ger forskaren tillträde till socialt 

samspel och tillfälle att se sociala processer. Han menar att det direkta och autentiska 

samspelet mellan aktörer medför att forskare får se hur människor löser de problem som 

uppstår under observationstillfället. Möjligen, menar Repstad, påverkar forskarens närvaro det 

naturliga beteendet, dessutom tolkas beteendet genom forskarens förförståelse. Vanligt är att 

inom den högre utbildningen, i likhet med oss, genomföra sina forskarstudier i den egna 
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verksamheten vilket kan vara problematiskt. Repstad hävdar att det är lätt att förlora den 

akademiska distansen och få personliga intressen i det som sker vilket kan göra det lätt att 

bedöma och glömma bort aktörerna. Möjligt är också att som forskare i sin egen verksamhet 

censurera delar eftersom man vill upprätthålla en god kontakt även efter studiens slut. I 

bearbetningen av studien har vi diskuterat konsekvenser av att vi varit verksamma eller är 

verksamma på några av skolorna och då även upptäckt fördelar, vilket beskrivs mer nedan. 

Repstad (2007) menar att ett aktivt deltagande gör att man kommer aktörerna närmare och 

deltar i deras handlingar och reaktioner. För att få tillträde till elevhälsans möten är det 

nödvändigt att få godkännande att delta och ge information om varför man vill studera ett 

visst område.  

4.3.1 Observatörsrollen 

Att utifrån en forskarroll få tillträde till ett forskningsfält inom elevhälsan är inte självklart 

men genom att vi båda var kända välkomnades vi med nyfikenhet. Vi valde att observera 

mötena var och en för sig och på skolor där vi tidigare varit verksamma. Genom vårt val att 

observera mötena var för sig kunde vi inte stämma av våra iakttagelser med varandra, däremot 

har vi diskuterat våra upplevelser från observationerna utförligt. Vi har inte deltagit i 

diskussioner om elever under mötet utan enbart lyssnat och iakttagit. Till vår hjälp och som 

komplement till våra inspelade och transkriberade observationer hade vi sammanställt några 

stödpunkter där vi antecknade exempelvis antal deltagande personer, tid samt vem eller vilka 

som förde anteckningar.  

 

Genom att vi själva varit verksamma inom två av de observerade rektorsområdena upptäckte 

vi att samtalskulturen skiljde sig från de möten där vi inte varit verksamma. Där vi inte var 

lika välbekanta fanns en nervositet eller reservation som öppet uttalades. I de möten där vi var 

mer kända fanns inte samma reservation. Diskussioner fördes ibland utan eftertanke och 

kanske visas mötenas naturliga och hittills outforskade karaktär? Vår upplevelse är även att 

diktafonens roll skilde sig utifrån om vi var välbekanta inslag i mötena eller inte. Där vi var 

mer kända upplevde vi att den inte påverkade samtalen medan den i andra möten kan ha 

avstyrt deltagare från att göra inlägg eller bidra i diskussionen.   
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4.4 Om urval samt undersökningsgrupp och genomförande 

 

Vårt val att studera elevhälsans arbete grundas i vår förförståelse av elevhälsan som en del av 

vårt dagliga yrke och kommande professioner inom elevhälsan. Vi valde att tillfråga rektorer 

och ansvariga för elevhälsan om tillträde för att genomföra studien. I studiens citat väljer vi 

att benämna både klasslärare och mentor för klasslärare för att ytterligare förhindra 

identifiering. 

 

4.4.1 Beskrivning av de observerade skolorna 

 

Vår undersökning har genomförts på fyra olika rektorsområden. De observerade mötena i 

elevhälsoteamen har genomförts i klasserna 4-9. Vi väljer att kalla skolorna för Hallonskolan 

och där finns både årskurs 4 och årskurs 6. Vidare har vi Blåbärsskolan innehållande årskurs 

4, 5 och 6 samt två skolor på högstadiet som i vår studie heter Smultronskolan årskurs 9 och 

Jordgubbsskolan årskurs 9. Sammanlagt har vi observerat fem möten inom elevhälsan hos 

dessa skolor. 

 

4.4.2 Urval 

Vi kontaktade fyra rektorer för att berätta om studien och dess upplägg. Rektorerna på 

Jordgubbsskolan och Blåbärsskolan fick förfrågan både muntligt och via mejl. 

Jordgubbsskolans rektor informerade och tillfrågade sina arbetslagsledare om vårt deltagande. 

Några i personalgruppen var lite fundersamma inför inspelningen av mötet men när vi 

förklarat hur det inspelade materialet skulle användas, och inte användas, samt förvaras för att 

sedan förstöras, accepterades vårt tillvägagångssätt även på Jordgubbsskolan. På de ovan 

beskrivna skolorna sker elevhälsans möte var fjärde eller femte vecka vilket gav många 

tillfällen till observation beroende på att arbetslagen dessutom hade varsin vecka enligt 

återkommande schema. 

På Hallonskolan och Smultronskolan tillfrågades även alla arbetslagsledare muntligt efter att 

rektorerna gett sitt godkännande. Eftersom elevhälsoteamens möten är inplanerade långt i 

förväg och sker två gånger per termin för varje arbetslag på Hallonskolan och 

Smultronskolan, fick kalendern avgöra antal observationer och i vilka arbetslag 

observationerna genomfördes. Det intressanta var att det blev årskurser som vi kunde jämföra 
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eftersom vi har Hallonskolan med årskurs 4 och 6 samt Blåbärsskolan årskurs 4, 5 och 6 och 

Jordgubbsskolan samt Smultronskolan i årskurs 9. 

Ingen rektor eller arbetslag nekade oss tillträde till elevhälsoteamens möten, vilket vi är 

mycket tacksamma för. Från början hade vi fler möten inplanerade men ansåg att det material 

vi hade utifrån våra fem första observerade möten var mer än tillräckligt för oss att analysera i 

vårt resultat.  

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

 

I skriften Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(2002) uttrycker Vetenskapsrådet fyra principer för att i möjligaste mån tillgodose 

individers berättigade krav att inte utsättas för exempelvis otillbörlig insyn, psykisk eller 

fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. I Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer 

beskrivs forskning som en nödvändighet för att vidareutveckla samhället och individens 

livsvillkor. För att forskningen ska hålla hög kvalitet finns forskningskrav att förhålla sig till. 

Kunskaper ska utvecklas och fördjupas, metoder behöver förbättras utan att skada, fysiskt 

eller psykiskt, samhällets individer. Vetenskapsrådet hävdar att forskningskravet väger tungt 

och menar att forskning som bedrivs för att förbättra människors hälsa och livsvillkor vore 

oetiskt att avstå från att bedriva. 

 

Det finns fyra olika krav att uppfylla; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa har vi tagit hänsyn till genom att berörda 

uppgiftslämnare har informerats (informationskravet) om uppsatsens syfte och vi har även 

informerat om hur det insamlade materialet kommer att användas.  Samtyckeskravet 

uppfylldes genom att informanterna informerades även om att deltagandet är frivilligt. 

Informanterna har även upplysts om att de har möjlighet att avbryta sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet har med elevhälsans känsliga uppgifter att göra och har i vår studie 

varit viktigast att förhålla oss till. Alla namn på personer och platser har avidentifierats och 

inspelningar samt transkriberingar har förvarats på ett sådant sätt att inte obehöriga kunnat ta 

del av dessa uppgifter. Vi har inte skickat gjorda transkriberingar via e-post utan de har 

skrivits ut enbart för att läsas av oss. Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda 

personer i uppsatsen enbart får användas för forskningsändamål vilket sker genom detta 
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arbete. Uppgifterna får inte användas för beslut och åtgärder som direkt påverkar de 

deltagande utan deras medgivande. 

 

4.6 Bearbetning och analys av undersökningsdata 

 

Analysen av våra observationer inleddes med att vi transkriberade de samtal vi inspelat via 

diktafoner. Efter detta träffades vi för att gå igenom varandras transkriberade texter och 

diskutera likheter och olikheter i innehållet samt leta efter och skapa kategorier. Kvale & 

Brinkmann (2009) påpekar att det kan vara till fördel om det är fler personer som tolkar texter 

med anledning av att infallsvinklarna och perspektiven kan bli flera och berika varandra och 

det var tydligt för oss i vårt kategoriseringsarbete. Det stärker, enligt Kvale & Brinkmann 

(2009), även trovärdigheten när tolkningen av observationerna är gemensamma. Vårt mål var 

att finna de gemensamma kategorierna i vårt insamlade material och inför detta arbete hade vi 

ingen förförståelse utan vi sorterade varje transkriberat elevärende helt enkelt i olika högar 

som ledde till nya högar och bildade till slut olika mönster. Kvale & Brinkmann (2009) menar 

att kategorisering innebär en reducering från ett större material till några få nyckelord och 

begrepp som ska bidra till en enklare överskådning av resultatet. Kategorierna kan vara 

förutbestämda innan observationerna eller så kan de uppstå under analysen. I vår studie 

skapades kategoriseringarna under analysen. När vi analyserade våra transkriberade möten 

såg vi ett mönster där vissa diskussionsämnen återkom. Dessa ligger till grund för 

resultatdelen då de var utmärkande och valdes av oss för att lyftas fram i vår studie och det är 

familjesamverkan, ”trouble talk”, diagnoser och okunskapsrapportering.  

 

4.7 Validitet och generaliserbarhet  

 

Vi har genom mångårigt arbete som grundskollärare en förförståelse om elevhälsans arbete. 

Vi har under flera år suttit med i elevhälsans möten utan att ha en klar bild av vad mötena 

syftat till. Mötena har alltid skett under tidspress och vi har inte haft kännedom om vad 

styrdokument innehållit om elevhälsan. Mötena har varit ett forum för att lyfta lärares 

problem, få medhåll i problembilden eller få uttrycka ett behov av hjälp utifrån.  

Vårt resultat baseras på fem inspelade och transkriberade observationer av möten inom 

elevhälsan. Samtalen spelades in under sammanlagt tre månader och vi förhöll oss passiva 
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som observatörer. Utifrån ett etnografiskt angreppssätt skapades fyra tydliga 

samtalskategorier utifrån våra transkriberingar.  

Stenbacka (2001) menar att det är möjligt att vi kan tala om validitet när vi ska förstå ett 

fenomen vilket för oss innebär att vi i denna studie, ur ett professionsperspektiv, vill delge hur 

elevärenden hanteras inom elevhälsans möten och vad elevhälsans professioner samtalar om. 

Professionerna måste, enligt Stenbacka, ges möjlighet att resonera fritt utifrån sin egen 

förståelse vilket vår passiva observatörsroll tillät.  

  

Kvale (1997) beskriver validiteten och generaliserbarheten i kvalitativa undersökningar i en 

etnografisk studie som en icke enskild och avskild del med bestämda regler, procedurer och 

mätbara resultat. Istället är det en ständigt pågående process och en integrerad del av 

forskningsprocessen. Empirin, bestående av observationer, transkriberingar och anteckningar 

som presenteras och visas i texten i form av citat som ett sätt att styrka våra tolkningar. 

 

Vi har valt bort att beröra reliabiliteten beroende på att denna studie inte går att återupprepa 

och därför kan resultaten bli olika beroende på vilka elevhälsoteam som observeras. Graden 

av generaliserbarhet får framtiden utvisa. Vår förhoppning är att denna studie ska få betydelse 

genom att bidra med kunskap inom ett relativt oforskat område som elevhälsan.  
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5. Resultat och analys  

Under resultatredovisningen avser vi att besvara våra två frågeställningar. Första 

frågeställningen besvarar hur en elev lyfts, vilka professioner som deltar och vilka som 

tilldelas ansvar för de beslutade åtgärderna; sammantaget väljer vi att använda oss av rubriken 

”Vilka arbetssätt har de observerade elevhälsoteamen?”. Resultatet besvaras möte för möte. 

Resultatet angående deltagande professioner och ansvarig för åtgärder presenteras i figurer 

(figur 1 – 5) med underliggande text. En jämförelse mellan skolorna återfinns under figur 6. 

Frågeställning 2 besvaras utifrån de centrala kategorierna som vi skapade; familjesamverkan, 

”trouble talk”, diagnoser och okunskapsrapportering. För att ge läsaren en bättre överblick 

väljer vi att starta varje ny skola på en ny sida. 
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5.1 Vilka arbetssätt har de observerade elevhälsoteamen?  

5.1.1 Hallonskolan årskurs 4  

Inför varje termin informeras arbetslaget år 4 – 6 av rektor om kommande termins 

kalendarium där elevhälsans möten är inplanerade vid två gånger per termin. Inför varje möte 

i varje årskurs skickar rektor en påminnelse om att arbetslagen ska prata ihop sig om vilka 

elever som ska lyftas under kommande möte. Hallonskolans årskurs 4 lyfte elevärenden efter 

klasslistan i bokstavsordning och klasslärarna stannade på de elever som behövde 

kommenteras och lyftas.  

Figur 1: Vilka professioner deltar i elevhälsan och vilka tilldelas ansvar för beslutade åtgärder 

på Hallonskolan årskurs 4? 

 
        Funktion 

 
Profession 

 

 

 

Deltagare 

 

 

Vilken/vilka 

åtgärder 

Rektor 

Mötesordförande 

Anteckn på 

klasslista 

1 st EVK-inbjudan för hela nätverket kring 

elev 

Skolsköterska 

 

1 st Resursgruppskontakt återupptas 

Kontaktar hem om skolläkarkontakt 

Kontakt med hem pga vaccination 

Kurator 

 

1 st  

Spec ped 

kompetens 

1 st Nytt Åtgärdsprogram 

Boka lokal för samtal 

Lärare 

 

3 st Pedagogisk kartläggning 

Pedagogisk kartläggning 

Observera och anteckna, lämna till kurator 

Observera mående 

Resursgruppskontakt återupptas 

Kontakta tidigare mentor för info 

Nytt Åtgärdsprogram 

Föräldrakontakt ang konc bedömn av 

psykolog 

Etablera föräldrarelation 

Fritidskonsulent 

 

1 st  

Resurs 

 

1 st  

 

Deltagande professioner på elevhälsans möte på Hallonskolan årskurs 4 var rektor, 

skolsköterska, kurator, specialpedagogisk kompetens, 3 klasslärare, fritidskonsulent och 
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resursperson. Saknades utifrån gällande skollag (SFS2010:800) skolläkare och psykolog. 22 

elever diskuterades (9 flickor och 13 pojkar). Mötestiden var totalt 83 minuter vilket innebär 

lite mindre än fyra minuter per elev. De som fick ansvar för åtgärd runt en elev var rektor 

genom att skicka ut en EVK inbjudan. Skolsköterskan fick tre uppdrag och de innebar att 

resursgruppen skulle kontaktas för återupptagande av resursgruppskontakt, en 

skolläkarkontakt med hemmet samt en kontakt med hemmet angående vaccination. 

Specialpedagogiska kompetensen ska skriva ett nytt ÅP och boka lokal för samtal. 

Klasslärarna ska göra två pedagogiska kartläggningar, två observationer, återuppta kontakt 

med resursgruppen gällande en elev, kontakta en tidigare mentor för att få information, skriva 

ett nytt ÅP, ta föräldrakontakt för bedömning av psykolog angående elevs 

koncentrationssvårigheter samt etablera en föräldrarelation. De tre klasslärarna fick 

sammantaget ansvaret för nio elevåtgärder. Kuratorn deltog men tilldelades inga elevåtgärder. 

Skolläkare och psykolog deltog inte och fick heller inga åtgärder tilldelade. 
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5.1.2 Hallonskolan årskurs 6 

Inför varje termin informeras arbetslaget år 4 – 6 av rektor om kommande termins 

kalendarium där elevhälsans möten är inplanerade vid två tillfällen per termin. Inför varje 

möte i varje årskurs skickar rektor en påminnelse om att arbetslagen ska prata ihop sig om 

vilka elever som ska lyftas under kommande möte. På Hallonskolan är det i årskurs 6 

klassläraren/mentor som ansvarar och lyfter de elevärenden som behöver samtalas 

mentorsgrupp för mentorsgrupp.  

Figur 2: Vilka professioner deltar i elevhälsan och vilka tilldelas ansvar för beslutade åtgärder 

på Hallonskolan årskurs 6? 

 
        Funktion 

 
Profession 

 

 

 

Deltagare 

 

 

Vilken/vilka 

åtgärder 

Rektor 

Mötesordf 

Antecknade på 

klasslista 

 1 st Kallar på EVK 

Skolsköterska 

 

1 st Kontaktar hemmet 

Efterlysa psykologremiss 

Spec ped 

kompetens 

 1 st Läs- och skrivutredning 

Lärare 

 

4 st  Kontaktar hemmet om ny 

Habiliteringsutredning 

Fritidspedagog 

 

1 st  

Fritidskonsulent 1 st  

Deltagande professioner på mötet var rektor, skolsköterska, specialpedagogisk kompetens, 

fyra klasslärare, fritidspedagog och fritidskonsulent. Saknades utifrån gällande skollag (SFS 

2010:800) skolläkare, psykolog, kurator. 23 elever diskuterades (8 flickor och 15 pojkar). 

Mötestiden var totalt 80 minuter vilket innebar 3,5 minuter per elev. De som fick ansvar för 

en åtgärd var rektor som ska kalla till ett möte. Skolsköterskan kallar till ett möte samt 

efterlyser en psykolog remiss för en elev. Specialpedagogiska kompetensen gör en läs- och 

skrivutredning. Klasslärarna kontaktar en elevs hem om en ny habiliteringsutredning. 

Fritidspedagog och fritidskonsulent samt skolläkare, kurator och psykolog tilldelades inga 

elevåtgärder. Anledningen till att klasslärarna på Hallonskolans årskurs 6 tilldelas få åtgärder 

ser vi beror på att en av klasslärarna tar över ordföranderollen och styr bort åtgärder som 

egentligen ligger inom klasslärarens uppdrag.  
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5.1.3 Blåbärsskolan årskurs 4, 5 och 6 

 

Var fjortonde dag mailas ett nyhetsbrev ut av rektorsområdets administratör med information 

om inplanerade mötena och där står även elevhälsans möten i de olika årskurserna som en 

påminnelse av tidigare kalendarium för läsåret. Arbetsordningen av elever inför mötet har 

varit att enbart ta upp nya ärenden på mötet eftersom tiden är begränsad. På Blåbärsskolan har 

klasslärarna olika sätt att föra fram sina elever till diskussion under samma möte inom 

elevhälsan. Det finns de som har lämnat in skriftligt i förväg, de som läser upp egen 

nedskriven information när de får ordet och det finns de som skrivit upp elever de vill ta upp 

och fyller på med muntliga synpunkter när det blir deras tur. Två klasslärare är frånvarande 

och varav en har delat med sig information via telefon om de elever som skall tas upp på 

mötet. Redan i inledningen frågar den klasslärare som har de äldsta eleverna om hon kan få ta 

sina elever först eftersom de aldrig brukar hinna med dem och hon måste sluta mötet i tid. 

Önskemålet lämnas utan bifall. De startar med de yngsta eleverna och går uppåt i åldrarna. 

Figur 3: Vilka professioner deltar i elevhälsan och vilka tilldelas ansvar för beslutade åtgärder 

på Blåbärsskolan årskurs 4, 5 och 6 presenteras på nästa sida. 
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Figur 3: Vilka professioner deltar i elevhälsan och vilka tilldelas ansvar för beslutade åtgärder 

på Blåbärsskolan årskurs 4, 5 och 6? 

 
        Funktion 

 
Profession 

 

 

 

Deltagare 

 

 

Vilken/vilka 

åtgärder 

Rektor 

 

 

Kom inte Tidigare signalerat behov av stödperson. 

Orosanmälan. 

Orosanmälan. 

Kallar till EVK för 1 elev. 

Kurator 

 

1 st  

Spec ped 

kompetens 

 

1 st Samtal med elev. 

Samtal med elev. 

Gruppsamtal som övergått till enskilda samtal vid behov. 

Lärare 

+ en var orf 

+ en 

antecknade 

 

4 st Åtgärdsprogram. 

Åtgärdsprogram. 

Remiss ang läs- och skriv samt psykologutredning. 

Kontakt ang förälder som stöd i skolan. 

Motorisk träning. 

Åtgärdsprogram med spec stöd. 

Föräldrasamtal inför möte. 

Konsekvenser för elev och föräldrar. 

Ta reda på vilket stöd som finns runt elev. 

Remiss om ART. 

Remiss talutveckling. 

Remiss talutveckling. 

Inbokning möte inför behov av utredning. 

Hantering av elevs läxor och hemarbete. 

Fritidspedagog 

 

1 st Sociala berättelser med elev. Ej nytt ärende. 

Allas ansvar  Plats där elev kan få lugn och ro. 

 

Deltagande professioner på elevhälsans möte var arbetslagsledare (ordförande på mötet), 

kurator, specialpedagogisk kompetens, fyra klasslärare, fritidspedagog. Saknades utifrån 

gällande skollag (SFS 2010:800) skolläkare, psykolog, skolsköterska och rektor (kan vara 

delegerat). 27 elever diskuterades (4 flickor och 23 pojkar). Mötestiden var totalt 70 minuter 

vilket innebar 2,5 minuter per elev. De som fick ansvar för åtgärd runt en elev var rektor 

genom att göra två orosanmälningar, behov av stödperson och kalla till en EVK. 

Specialpedagogiska kompetensen ska ha två samtal med elever enskilt samt gruppsamtal vid 

behov i en årskurs. Alla ska använda en gemensam plats för en elev som behöver lugn och ro, 

klasslärarna ska skriva tre ÅP, skriva remiss angående läs- och skrivutredning samt 

psykologutredning, kontakta förälder för att få dennes fysiska stöd i skolan, motorisk träning 
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för en elev, föräldrasamtal inför möte diskutera konsekvenser med en elev och föräldrar, ta 

reda på vilket stöd som finns runt en elev, remiss om ART, skriva två remisser om 

talutveckling, boka möte inför utredning, hantering av en elevs läxor och hemarbete. 

Klasslärarna ansvarar alltså för 14 åtgärder.  Fritidspedagogen ska fortsätta med att ha sociala 

berättelser med en elev. Kuratorn tilldelades inga uppdrag utifrån detta möte, möjligen kan en 

remiss om ART göra kuratorn delaktig tillsammans med en ur resursgruppen. Skolläkare eller 

psykolog tilldelades inga elevärenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

5.1.4 Jordgubbsskolan årskurs 9 

 

Elevhälsan för årskurs 9 har möte var femte vecka enligt terminskalendariet och påminns 

genom informationsmail som utkommer var fjortonde dag från administratören. De elever 

som diskuteras har lämnats skriftligt i förväg till ordföranden för mötet. Eleverna tas upp 

mentorsgrupp för mentorsgrupp. En mentor som ska iväg och har i förväg bett om att få ta 

sina elever först. Den som påtalat behovet skriftligt av att diskutera eleven beskriver 

situationen. Några elever beskrivs spontant och av positiva anledningar.  

 

Figur 4: Vilka professioner deltar i elevhälsan och vilka tilldelas ansvar för beslutade åtgärder 

på Jordgubbsskolan årskurs 9? 

 
        Funktion 

 
Profession 

 

 

 

Deltagare 

 

 

Vilken/vilka 

åtgärder 

Rektor 

 

 

Delegerat till 

biträdande 

rektor 

Kallar till EVK om en elev där även specped 

skall vara med. 

Info IFO ang 1elev. (Ev 3 st) 

Kurator 

 

1 st  

Spec ped 

kompetens 

+ en 

antecknade 

 

1 

Specialped. 

2 speclär 

under utb. 

 

Samtal med 2 elever.  

Delta på EVK 

Samtal med elev. 

Lärare 

+ en var ordf 

 

10 st Ringer föräldrar för läkarkontakt. 

Försöker ordna fritidssysselsättning. 

Ringer föräldrar om deltagande i temaarbete. 

Mejlar+ lapp till elev hur veckan varit. 

Ringer till föräldrar att elev är trött och ledsen. 

 

Syv 

 

1 st  

Fritidskonsulent 

 

 

1 st  

Resurs 

 

2 st  

 

Deltagande professioner på mötet var arbetslagsledare (ordförande för mötet), kurator, 

specialpedagogisk kompetens, 10 mentorer, SYV, fritidskonsulent och resurspersoner. 
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Saknades utifrån gällande skollag (SFS2010:800) skolläkare, psykolog, skolsköterska samt 

rektor (kan vara delegerat). 21 elever diskuterades (11 flickor och 10 pojkar). Mötestiden var 

totalt 64 minuter vilket innebar 3 minuter per elev. De som fick ansvar för en åtgärd var 

arbetslagsledaren som ska kalla till EVK samt informera IFO om en elev som kan leda till att 

tre elever involveras sammanlagt. Specialpedagogiska kompetensen ska ha samtal med tre 

elever och delta på en EVK. Mentorerna ska ringa föräldrar för läkarkontakt, ordna 

fritidssysselsättning, ringa föräldrar om deltagande på temaarbete, mejla angående en elev 

samt ringa till förälder att en elev är trött och ledsen. Mentorerna tilldelades fem ärenden. 

SYV, fritidskonsulent, resurspersoner, skolsköterska, skolläkare, kurator och psykolog fick 

inga elevärenden.  
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5.1.5 Smultronskolan årskurs 9 

 

Elevhälsomötena sker två gånger per termin och sätts upp på terminsplaneringen för 

respektive arbetslag/årskurs. I det observerade mötet med årskurs 9 leddes mötet av 

arbetslagsledaren. Varje mentor hade i förväg prioriterat vilka elever som skulle lyftas, men 

det verkar inte vara känt för de andra i arbetslaget vilka elever som skulle komma att tas upp.  

 

Figur 5: Vilka professioner deltar i elevhälsan och vilka tilldelas ansvar för beslutade åtgärder 

på Smultronskolan årskurs 9? 

 
        Funktion 

 
Profession 

 

 

 

Deltagare 

 

 

Vilken/vilka 

åtgärder 

Rektor 

+ anteckningar 

1 st Göra IFO anmälan efter möte. 

Skolsköterska 

 

1 st Kontakta hemmet och sedan IFO.  

Kontakta hemmet pga uteblivna 

läkarbesök. 

Kurator 

 

1 st  

Spec ped komp 

(ordf) 

1 st  

Lärare 

 

11 st Kallar till EVK och se till vilka som ska få 

kallelse och lämna till administratör. 

Kontakt tas med person på IFO. 

Syv 

 

1 st Ska kontakta hem ang elevval. 

Fritidskonsulent 

+ anteckningar 

1 st  

 

Deltagande professioner på mötet var rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagogisk 

kompetens, 11 mentorer, SYV och fritidskonsulent. Saknades utifrån gällande skollag (SFS 

2010:800) skolläkare och psykolog. 27 elever diskuterades (8 flickor och 15 pojkar samt 4 

nyanlända elever utan namn). Mötestiden var totalt 80 minuter vilket innebar 3 minuter per 

elev. De som fick ansvar för en åtgärd var rektor som ska göra IFO- anmälan gällande en elev. 

Skolsköterskan ska kontakta hem och sedan IFO för en elev samt kontakta ett hem för 

uteblivna läkarbesök. Mentorer kallar till en EVK och tar kontakt med en person på IFO. SYV 

ska kontakta hem angående elevs gymnasieval. Kurator, fritidskonsulent och 

specialpedagogisk kompetens tilldelas inga åtgärder, inte heller skolläkare eller psykolog. 
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5.1.6 Sammanfattande jämförelse av elevhälsoteamens arbetssätt 

 

 

Figur 6 

Elevhälsoteam 

 

Vilka professioner 

deltar? 

Vem får ansvaret för 

en åtgärd? 

Övrigt 

Hallonskolan år 

4 

Rektor, skolsköterska, 

kurator, 

specialpedagogisk 

kompetens, 3 lärare, 

fritidskonsulent och 

resurs. Totalt 9 

personer. 

Rektor , 1 ärende. 

Skolsköterska, 3 

ärenden. 

Specialped 

kompetens, 2 ärenden. 

Lärare, 9 ärenden. 

Totalt 15 ärenden. 

22 elever diskuterades (9 

flickor och 13 pojkar). 

Mötestiden var 83 

minuter.  

Detta innebär att 15 

elever diskuterats utan att 

det lett till en åtgärd. 

Hallonskolan år 

6 

Rektor, skolsköterska, 

specialpedagogisk 

kompetens, 4 lärare, 

fritidspedagog, 

fritidskonsulent.  

Totalt 9 personer. 

Rektor, 1 ärende. 

Skolsköterska, 2 

ärenden. Specialped 

kompetens, 1 ärende. 

Lärare, 1 ärende. 

Totalt 5 ärenden. 

23 elever diskuterades (8 

flickor och 15 pojkar). 

Mötestiden var 80 

minuter. Detta innebär 

att 18 elever diskuterades 

utan vidare åtgärd. 

Blåbärsskolan år 

4, 5 och 6. 

Arbetslagsledare (ordf, 

ingår i de 4 lärarna 

nedan), kurator, 

specialped kompetens, 

4 lärare, fritidspedagog. 

Totalt 7 deltagare. 

Rektor, 4 ärenden. 

Specped kompetens, 3 

ärenden. Lärare, 14 

ärenden. 

Fritidspedagog, 1 

pågående ärende. 

Totalt 22 ärenden. 

27 elever diskuterades (4 

flickor och 23 pojkar). 

Mötestiden var 70 

minuter.  

Detta innebär att 5 elever 

diskuterades utan att det 

lett till en åtgärd.  

Jordgubbsskolan 

år 9. 

Ordf och biträdande 

rektor, kurator, 3 

specialped kompetens, 

10 lärare, SYV, 

fritidskonsulent, 2 

resurser. Totalt 19 

deltagare. 

Biträdande rektor, 2 

ärenden.  

Specped kompetens, 4 

ärenden. 

Lärare, 5 ärenden. 

 

Totalt 11 ärenden. 

21 elever diskuterades 

(11 flickor och 10 

pojkar). Mötestiden var 

64 minuter. Detta 

innebär att 10 elever 

diskuterades utan att det 

lett till åtgärd. Flera 

elever diskuterades av 

positiva anledningar. 

Smultronskolan 

år 9. 

Rektor, skolsköterska, 

kurator, 

specialpedagogisk 

kompetens, 11 

mentorer, SYV, 

fritidskonsulent. 

Totalt 17 deltagare. 

Rektor, 1 ärende. 

Skolsköterska, 2 

ärenden. 

Lärare, 2 ärenden. 

SYV, 1 ärende. 

 

Totalt 6 ärenden. 

27 elever diskuterades (8 

flickor och 15 pojkar 

samt 4 nya elever). 

Mötestiden var 80 

minuter. Mötet var av 

informerande karaktär 

och ordf var 

arbetslagsledaren. Detta 

innebär att 21 elever 

diskuterades utan att det 

lett till åtgärd. 
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En jämförelse mellan skolorna visar delar som framkommit i figurerna 1-5 och det är hur de 

olika elevhälsoteamen arbetar; hur de olika eleverna lyfts under mötet, vilka som deltar i 

mötet och vilka som tilldelas ansvar för ett elevärende vilket var vår första frågeställning. I 

figur 6 har vi valt att redovisa en jämförelse som visar skillnaderna i arbetssätt; vilka 

professioner som deltar och vem som får ansvaret för en åtgärd. Därutöver väljer vi att 

redovisa fler relevanta resultat som framkommer gällande skolornas arbetssätt: 

 Den ojämna ärendefördelningen mellan professionerna och de olika skolorna. 

 Olikheter i deltagarantal och professioner på elevhälsans möten.  

 Det ojämna antalet åtgärder i förhållande till lyfta elevärenden. 

 Fördelningen mellan pojkar och flickor på elevhälsans möten och i förhållande till 

mellan och högstadiet.  

 Den likartade mötestiden i minuter trots att de arbetar med så olika förutsättningar.  

Även antalet deltagare skiljer sig betydligt i jämförelse med varandra från sju deltagare på 

Blåbärsskolan till 19 på Jordgubbsskolan. Den ojämna ärendefördelningen blir tydlig både 

mellan olika skolor och mellan de deltagande professionerna. De lärare som har mycket 

arbete efter ett elevhälsoteam är Blåbärsskolan där de har ungefär fyra ärenden vardera om vi 

fördelar dem per lärare. Den uppdelningen kan dock inte göras i praktiken eftersom en lärare 

kan ha fler ärenden och vissa mindre, fördelade till sin klass. De har 14 ärenden tillsammans 

på fyra lärare.  

Blåbärsskolan har även en mycket hög andel beslutade åtgärder i förhållande till de övriga 

eftersom enbart fem elever (av 27 elever) diskuterats utan att det inneburit en åtgärd. Deras 

prioritering inför mötet var att enbart nya elever skulle diskuteras vilket kan ha haft betydelse 

i det höga antalet beslutade åtgärder. Det kan även visa på en effektiv ärendefördelning 

baserad på kända och inarbetade arbetsfunktioner och roller inom elevhälsoteamet. Antalet 

åtgärder kan jämföras med Hallonskolan med elever i samma åldersgrupp där de har 

diskuterat 15 elever i år 4 (av 22 elever) och 18 elever i år 6 (av 23 elever) utan att det lett till 

någon åtgärd. Detta visar att mer än hälften av de diskuterade eleverna på Hallonskolan år 4 

och år 6 inte ledde vidare till någon åtgärd.  När det gäller de äldre eleverna i år 9 så varierar 

de siffrorna också eftersom de mötena hade olika karaktär eftersom Smultronskolan hade ett 

informationsmöte inför ny personal vilket kan ha varit orsaken till att 21 elever diskuterats (av 

27 elever) utan att det lett till en åtgärd, motsvarande siffra för Jordgubbsskolan är 10 elever 
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(av 21 elever). Lyftas fram i denna jämförelse bör att Jordgubbsskolan av sina 21 elever 

nämner flera elever av positiva anledningar och inte utifrån behovet om särskilt stöd.  

Det är även relevant att ur ett genusperspektiv se att av det totala antalet elever som 

diskuterats, 116 elever, på samtliga elevhälsomöten är fördelningen 76 pojkar och 40 flickor. 

På Hallonskolan 4 och 6 och på Blåbärsskolan, som vi benämner mellanstadieskolor, är det 21 

flickor och 51 pojkar som diskuteras. Mer än dubbelt så mycket pojkar. Blåbärsskolan 

utmärker sig med en mycket ojämn fördelning av lyfta elever, 4 flickor och 23 pojkar.  

På Smultronskolan och Jordgubbsskolan, högstadieskolorna, är fördelningen mer jämn med 

19 flickor och 25 pojkar. 

När det gäller mötestiderna så är de fördelade mellan 64 och 80 minuter så det skiljer sig inte 

så mycket men annars visar denna jämförelse med hur de olika elevhälsoteamen arbetar 

mycket skilda resultat.  

 

5.2 Summering av elevhälsoteamens arbetssätt 

Resultatet visar olika sätt i valet av tillvägagångssätt när det gäller att lyfta elevärenden på 

elevhälsans möten. Vi ser exempel på skriftligt föranmälda elevärenden att lyfta på 

kommande möte men vi ser även motsatt förhållande där en elev tas upp spontant av mentor 

utan föranmälan. När en klasslärare är frånvarande finns det olika rutiner; en frånvarande 

klasslärare har överlämnat information om vilka elever som ska tas upp på mötet via 

telefonsamtal till arbetslagsledaren. Vi ser även att en annan frånvarande klasslärare inte 

lämnat över någon information. Arbetsordningen på de upptagna eleverna kan ske genom att 

en del går igenom klasserna utifrån klasslistan där alla elevernas namn läses upp. På en annan 

skola tas eleverna upp klassvis men då tas enbart de elever upp som är ett ärende. När det 

gäller de äldre eleverna så lyfts eleverna mentorsgrupp för mentorsgrupp utifrån den 

prioritering som mentorn bedömt. Varje elevärende får i genomsnitt 3-4 minuters samtalstid. 

Ett elevärende som behandlar sociala svårigheter kan exempelvis diskuteras och kommenteras 

uppåt tio minuter medan kunskapssvårigheter avrapporteras på tio sekunder. Vi ser även att de 

ärenden som tas upp i början av mötena får längre diskussionstid än de elevärenden som lyfts 

på slutet av mötena där tiden är knapp.  
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När det gäller vilka professioner som deltar i de observerade mötena ser vi att flera av de 

professioner som enligt skollagen (SFS 2010:800) skall vara närvarande under elevhälsans 

möten saknas. Bland annat saknas skolläkare och psykolog i samtliga möten. Skolsköterska 

deltog i tre av mötena. Kurator deltog i samtliga elevhälsans möten som observerades. 

Därefter saknas rektor på två av mötena, i ett av dessa två möten fanns vice rektor som 

ordförande medan på det andra mötet uteblev rektor utan att meddela deltagarna. Närvarande 

professioner ser olika ut på samtliga skolor och antalet deltagare varierar från sju personer till 

nitton personer. Olika ordföranden förekommer även under mötena. På ett möte finns rektor 

närvarande men det är arbetslagsledaren som är mötets ordförande. På det möte som rektor 

uteblev var arbetslagsledaren ordförande. Övriga tre hade rektor eller biträdande rektor 

närvarande som även fungerade som ordförande. När det gäller den specialpedagogiska 

kompetensen är den för oss svårbedömd eftersom vi inte känner informanternas 

specialpedagogiska bakgrund samt att definitionen av den specialpedagogiska kompetensen 

enligt skollagen (SFS 2010:800) inte är tydligt beskriven.   

 

Resultaten på vår frågeställning om vilken profession som tilldelas ansvar för de åtgärder som 

beslutas visar att lärare får till uppgift att ansvara för vissa typer av åtgärder som att kartlägga, 

upprätta åtgärdsprogram samt kontakt med hemmen. Åtgärder som åläggs klasslärare eller 

mentor dominerar när det gäller fördelning av åtgärder. Variationen av fördelade ärenden är 

stor, från en åtgärd på fyra klasslärare (Hallonskolan årskurs 6) till fjorton åtgärder på samma 

antal klasslärare (Blåbärsskolan årskurs 4, 5 och 6). Den specialpedagogiska kompetensen på 

två av skolorna tilldelas ärenden som handlar om samtal med elever och föräldrar, medan på 

en av skolorna skulle den specialpedagogiska kompetensen göra en läs- och skrivutredning.  

Studien visar att kurator deltar i samtliga möten men tilldelas inga ärenden. Skolsköterska fick 

ansvar för att kontakta hem eller undersöka var i ett remissförfarande som ett elevärende tagit 

vägen. På en av de undersökta skolorna ansvarade mentor för kallelse till en EVK 

(elevvårdskonferens). På de övriga skolorna ansvarade rektor för att EVK- kallelse skickas ut 

till berörda.  

  

Elevhälsans arbetssätt på de olika skolorna skiljer sig inte åt i mötestid men sedan finns inte 

mycket gemensamt. Ärendefördelningen är ojämn mellan både skolor och deltagande 

professioner. Antalet deltagare varierar från 7 till 19 personer, åtgärder i förhållande till lyfta 

elever skiljer sig betydligt samt fördelningen mellan pojkar och flickor.  
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Efter att ha redovisat skillnader och likheter i de observerade elevhälsoteamens möten vad det 

gäller arbetssätt övergår vi till vår andra frågeställning som handlar om vad som samtalas 

inom mötena. 

 

5.3  Vad samtalas om under elevhälsans möten? 

 

Vi har tidigare i uppsatsen beskrivit hur vi kategoriserat vårt transkriberade material och hur 

vi skapade fyra centrala samtalsområden som vi repeterar nedan. För att tydliggöra vårt 

resultat väljer vi att redovisa citat som stärker trovärdigheten i resultatet. Citaten är från 

observationerna på samtliga skolor och vi väljer att inte beskriva från vilken skola eftersom 

det inte har betydelse för vårt resultat. När eleven eller elevers namn nämns så har vi bytt ut 

det till påhittade dubbeltecknade versaler. Mamman eller pappan har även bytts ut till 

förälder. De fyra kategorierna vi skapade var familjesamverkan, ”trouble talk”, diagnoser och 

okunskapsrapportering 

 

5.3.1 Familjesamverkan 

 

I Lgr 11 under skolans uppdrag står att ”Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar 

för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen” (Lgr 

11 s. 9). Skolan skall även klargöra skolans normer och regler som ligger till grund för 

samarbetet. Samhällets problem kryper närmare skolan och det ger en otydligare gräns om 

vad som är föräldrarnas roll och skolans ansvar som fostrande i samarbete med hemmet. 

Föräldrarna har huvudansvaret och är det bästa för barnen/eleverna (med få undantag) medan 

skolan är den professionella kompetensen som även skall fostra vilket gör en svår 

om/inblandning i varandras ansvar, speciellt om samarbetet inte fungerar. I vår studie 

uttrycker professionerna ett behov av samarbete med elevernas hem men behoven ser olika ut 

beroende på elevens och pedagogens situation. Det finns beskrivningar av att föräldrar får 

lösa elevers konflikter som skett under skoldagen genom att ringa upp varandra.  

En av klasslärarna berättar under ett elevhälsomöte att klassläraren har upprättat ett 

åtgärdsprogram och skulle ringa föräldern om det. Citat 1 återger situationen: 

 

Klassläraren: Ett åtgärdsprogram upprättas i dagarna för ZZ och jag ska förankra 

det hos föräldern. Jag har just haft kontakt med föräldern på telefon därför att XX 

har slagit på ZZ en smäll på näsan och föräldern hade ändå tänkt ringa till mig när 

jag ringde till föräldern. Föräldern är orolig för att barnet (ZZ) är ensam för att en 

annan elev, YY, i samma klass är på hennes barn ZZ. Och det är mycket möjligt. 
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Men där har jag sagt till föräldern alldeles nyss att jag vet att YYs förälder är 

mycket angelägen om att det ska fungera för YY i skolan och den föräldern är 

mycket bra att prata med så jag gav ZZs förälder faktiskt tipset att ta kontakt med 

YYs förälder direkt för att dryfta det här och sen hjälper skolan till om vi behöver, 

om ZZs förälder inte når fram eller att det inte blir något bra samtal. Gör ett 

försök, sa jag till föräldern i telefon.  

 

Utifrån detta citat ser vi att pedagogen önskar ta hjälp av föräldrarna för att lösa konflikten 

som skett i skolan. Att eleven togs upp på elevhälsomötet berodde på upprättandet av ett 

åtgärdsprogram men utmynnade i en konfliktsituation som skulle lösas föräldrarna emellan. 

Fungerade inte detta var de välkomna att återkomma till skolan för att få hjälp att lösa 

situationen. Förutom konfliktlösning tyder vårt resultat även på att föräldrar uppmanas att 

delta under skoltid. Vi redovisar ett citat, citat 2, gällande en elev som befinner sig i 

svårigheter i grupp.  

 

Klassläraren: ”Ämnet” (utbytt av oss) är helt omöjligt för AA i helklass just nu. 

Där blir det för svårt när det är grupplektioner. Vi inväntar ett inplanerat möte för 

eventuell diagnosticering. AA rår inte för att AA inte klarar det utan då blir det 

den typ av utmaning som AA inte fixar. 

Mötets specialpedagogiska kompetens: Är det under lektionen som AA är 

jobbig eller är det utanför, eller när är det….? 

Klassläraren: Ja det är under lektionen. 

Specialpedagogiska kompetensen: Under själva lektionerna alltså? 

Klassläraren: Ja och då har vi skissat på en assistent som tänker på lektioner 

enbart för dem. Men då får AA inte den där sociala träningen. 

Mötets ordförande: Eller föräldern?  

Klassläraren: Eller föräldern, Ja precis, dom är väldigt samarbetsvilliga så 

föräldern var öppen för möjliga förslag för de är väldigt hjälpsamma. Att föräldern 

själv kanske skulle kunna komma men det har jag inte riktigt fått svar på men det 

vore ju en tänkbar lösning för det bästa vore ju om AA kunde få sin sociala träning 

i gruppen. Om eleven har möjlighet att fixa det med förälderns hjälp då. 

 

Citat 2 visar ett önskemål att föräldern ska vara delaktig under dagtid för att underlätta AAs 

och pedagogernas skoldag.  Det framkommer senare i transkriberingen att pedagogerna 

beskrivit situationen för sin rektor flertalet gånger utan resultat.  

 

Vårt resultat från några av de observerade elevhälsomötena visar att skolorna även önskar 

samverkan med hemmen för att elever ska arbeta ifatt hemma, i olika hög grad, det som de 

inte gör under dagen. Resultatet visar även att i en problematisk skolsituation funderar en del 

av professionerna mycket kring hur elevens hem fungerar samtidigt som få pedagoger 

reflekterar kring att förändra sitt eget arbetssätt i klassrummet. Vi hittar samtidigt exempel på 

samverkan i de äldre skolåldrarna där skolan tillsammans med föräldrar arbetar för barnens 

bästa genom att de, under ett av våra observerade möten, pratar om olika gemensamma teman 
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samt hur de kan arbeta med föreläsningar och lektioner för att få elever att äta frukost och att 

sova på nätterna så att de orkar med sitt skolarbete på bästa sätt. Även föräldrar ska då 

informeras vid utvecklingssamtalen vilket innebär att alla föräldrar involveras. 

Vi observerar pedagogernas behov av samverkan mellan skola och hem i de fall där 

organisationen inte möjliggjorde det stöd som eleven enligt skollag har rätt till. Föräldrarna 

ses ibland som en sista utväg för en fungerande vardag och arbetsmiljö för både elever och 

personal, i våra observationer har det främst gällt för de elever som beskrivs ha 

koncentrationssvårigheter eller är utåtagerande.  

 

5.3.2  ”Trouble talk”, småprat eller skvaller - ett utvidgat begrepp 

 

 ”Trouble talk” är en kategori som nämns av Hjörne och Säljö (2008) som den samtalskultur 

som råder inom elevhälsan med fasta strategier och handlingsmönster för att lösa olika 

svårigheter. Författarna menar att det är sällan som de lyfta elevärendena leder till något annat 

än ett bekräftande professioner emellan. Hjörne och Säljö (2008) förvånas över hur vaga och 

allmänna beskrivningarna är av elevernas svårigheter. Vår studie bekräftar elevhälsans möten 

delvis innehållande ”trouble talk” och som sällan leder till någon åtgärd. Vidare 

uppmärksammar vi också att i denna samtalskategori har många professioner något att ”bidra” 

med i samtalet. Vi skulle vilja likna och utvidga begreppet ”trouble talk” med småprat och 

ibland skvaller. Viveka Adelswärd (2009) beskriver likande iakttagelser som Säljö & Hjörne  

(2008) men Adelswärd (2009) använder begreppet småprat och struntprat när hon diskuterar 

samtalsmönster professioner emellan. Vi redovisar ett citat, citat 3, kring en elev i svårigheter: 

 

Klasslärare 1: CC har fått nya läromedel. 

Skolsyster: De (familjen, vårt tillägg) har fått tid för besök till annan instans. Jag 

kommer med.  

Klasslärare 2: Trivselenkäten besvarad. CC och DD är svåra att hantera. 

Klasslärare 1 behöver lära sig att sätta CC på plats!  Ensamma, enligt andra elever 

(enligt trivselenkäten, vårt inlägg) 

Klasslärare 3: DD har flyttplaner till Storstad igen. 

Klasslärare 1: Jag har svårt att få DD att ta tillsägelser. 

Rektor och mötets ordförande: Är vi klara med CC? 

Klasslärare 1: CC sökte själv på författare, han klarar de nya läromedlen.  

 

Elevärendet startar med att Klasslärare 1 vill beskriva att CC fått nya läromedel vilket visar att 

ärendet lyfts ur ett kunskapsperspektiv. Ingen vill fortsätta diskutera CCs kunskaper utan 

skolsyster berättar att hon ska följa familjen till ett möte utanför skolan. Ingen visar något 

intresse för att få information om mötet, varken när det är planerat eller om klasslärarna ska 
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bidra med något inför mötet. Mitt i diskussionen om CC byter deltagarna elevfokus till en 

annan elev, DD. Klasslärare 1 beskriver att hon har svårt att få DD, att ta tillsägelser. Rektorn 

undrar om diskussionen gällande CC är färdig och Klasslärare 1 försöker återkoppla till där 

hon startade: med CCs nya läromedel.  

 

Vi ser i citat 3 att ingen lyssnar på vad de andra deltagarna säger, det uppstår ingen dialog för 

att lösa situationen. I citatet återges fyra monologer men ingen dialog, rektorn försöker styra 

samtalet tillbaka till eleven som lyftes i ärendets början och Klasslärare 1 återkopplar.  

 

I citat 4 nedan beskrivs ännu ett exempel på ”trouble talk”, vilket kännetecknar många av de 

elevhälsomöten vi observerat. Det är sociala svårigheter, svårigheter i hemmet och egenskaper 

hos individen som gör att skolsituationen blir svårhanterlig;  

 

Klasslärare 1: Jag vill nämna FF. Han är hårdhänt, stoppar inte, går överstyr även 

i kramar. 

Klasslärare 2: …Jaa.. Annorlunda…  

Klasslärare 1: Segstartad… 

Fritidspedagog: Tydliga Aspergerdrag…. 

 

Dessa beskrivningar av eleven sker av olika mötesdeltagare och när någon i detta elevärende 

börjar beskriva en svårighet bidrar övriga med ytterligare svårigheter som här eskalerar i en 

diagnos som inte ifrågasätts. Ingen tar något initiativ till att ändra samtalsfokus, trots att det 

senare i samtalet framkommer att eleven når alla kunskapsmål. Alla upplevs istället vara 

överrens om elevens tillkortakommanden. Detta elevärende som vi sorterat i vår 

kategorisering under ”trouble talk”, hade likaväl kunnat insorteras i nästkommande kategori 

”diagnoser”.  

 

”Trouble talk” upptar en stor del av samtalstiden. I möten med tydligare struktur förekommer 

mindre ”trouble talk” vilket visar sig i de observerade mötena som handlar om de äldre 

eleverna. Vi ser en koppling mellan ”trouble talk” och nästa kategori som vi benämnt 

diagnoser genom att professionerna försöker hänföra ett problematiskt beteende till en ofta 

”hemmasnickrad” diagnos vilket även syns i citat 4 ovan.  
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5.3.3 Diagnoser 

 

Under kategoriseringen tydliggjordes betydelsen av diagnoser för att tas upp som ett ärende 

till elevhälsan. Vi upplevde att diagnosen blir ett konstaterande som inte leder till vidare 

diskussion utan sker genom avrapportering. Diagnosticering av elever, både faktiska och 

”hemmasnickrade”, visade sig vara en samtalskultur som professioner inom elevhälsan kunde 

relatera till Vi fann även att elevhälsomötena lyfte elevens diagnos som en personlig egenskap 

medan det inte diskuteras vad diagnosen betyder för eleven. Detta visas i följande citat (citat 5 

- 7): 

 

Citat 5 

Klasslärare: RR har dyslexi. Har tidigare åtgärdsprogram. Har dator som 

kompensatoriskt hjälpmedel. Ska till gymnasium. 

  

Citat 6 

Klasslärare: JJ är utredd tre gånger, går kvar i grundskolan. Är motoriskt svag, 

anpassad studiegång. Har god utveckling socialt. Hemmet håller med och det leder 

till ökad kunskap för JJ. 

 

Citat 7 

Klasslärare: KK medicineras… har åtgärdsprogram. Diagnosticerad.  

 

Diagnoser konstateras men diskuteras inte inom elevhälsans möten. Diagnoserna är 

individfokuserade och det samtalas inte om anpassningar på grupp- eller organisationsnivå. Vi 

har hittat ett enda elevärende, citat 8, där en diagnosticerad elev med behov av muntliga 

redovisningar leder till en diskussion om muntliga prov för samtliga elever:  

 

 

Klasslärare: Kan MM göra det provet muntligt?  

Ordförande: Överhuvudtaget, de elever som hamnar efter och har mycket, även 

om de får svara på samma frågor muntligt så upplever de det som så mycket 

lättare. Det blir inte lika betungande och så fort de får höra att de kan göra provet 

muntligt så, direkt så släpper pressen, puhhhh. Även om det kan vara svårt att 

ibland hinna med men där det är möjligt så upplevs det som väldigt skönt för 

eleverna.  

 

Elevens perspektiv tas fram flera gånger under mötet där citat 8 hämtats. Senare i 

diskussionen beskrivs hur bra alla elever som ligger efter mår av att göra muntliga prov vilket 

även skall tas med i planeringen för samtliga mentorer. 
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När vi granskar de elevärenden som sorterats under kategorin diagnoser finner vi diagnoser 

som dyslexi, fysiska handikapp, begåvningshandikapp, motoriska svårigheter, autism och 

aspergers syndrom medan elever med olika koncentrationssvårigheter återfinns under 

kategorierna föräldrasamverkan samt ”trouble talk”. Den sista skapade kategorin i vårt 

material handlar om okunskaper. 

 

5.3.4 Okunskapsrapportering 

 

Vi har arbetat fram kategorin okunskapsrapportering utifrån att skolans viktigaste uppgift är 

att ge goda grundläggande kunskaper som behövs för att klara sig i dagens samhälle; skriva, 

läsa, räkna (SOU 1997:116) vilket vi beskriver i vår inledning. Precis som med diagnoserna 

ovan finner vi att i de lyfta ärendena sällan diskuteras åtgärder och heller inte 

kunskapsutveckling utifrån elevens perspektiv. I inledningen av denna studie beskrevs vilka 

de största problemen är på skolorna för barn i behov av särskilt stöd och pedagogerna svarade 

(SOU 2000:19) brist på tid för de regelbundna möten som krävs med elever och föräldrar för 

att motivera och stödja eleven. Brist på tid gör att olika yrkesgrupper inte hinner diskutera, 

prata och reflektera över åtgärder till nackdel för eleven. Studien har visat oss att det krävs en 

stor omorganisation med fokus på styrdokumenten, kunskapskompetens och nytänkande för 

att få elevhälsans möten att handla om kunskap och hälsa och inte, som nu, om okunskap och 

ohälsa.  Vi vill visa exempel på hur kortfattat man avrapporterar okunskap genom citat 9 - 11 

där pedagogerna lyfter vilka elever som har åtgärdsprogram men ingen övrig diskussion sker 

hur åtgärdernas mål ska uppfyllas i samtliga ämnen: 

 

Citat 9 

Klasslärare: Åtgärdsprogram i engelska och socialt. 

 

Citat 10  

Klasslärare: Åtgärdsprogram. 

Rektor: Gå igenom, justera och skicka hem. 

 

Citat 11 

Klasslärare: LL går på samtal hos kurator. Åtgärdsprogram är utvärderat. Vi 

skriver nytt ÅP nästa gång. Åtgärdsprogrammet har mattemål.  

 

Det våra transkriberingar visar är att kunskaper och kunskapsmål inte diskuteras under 

elevhälsans möten. Fokuseringen är okunskap och vi ser inga tecken på att professionerna 
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diskuterar samverkan för att tillsammans försöka få eleven eller eleverna att nå målen i 

samtliga ämnen. I citat 9 framkommer att en elev har åtgärdsprogram i engelska och socialt. 

Ett socialt åtgärdsprogram påverkar alla ämnen och kräver en gemensam samverkan och 

handlingsplan, vilket kanske finns nedskrivet i åtgärdsprogrammet, men är det känt av alla 

ämneslärare och berörd personal?  

 

 I citat 12 nedan visas att det talas om okunskap och citatet handlar om en hel grupps 

matematikkunskaper och visar även att problemen ska lösas utanför klassens ram av 

specialläraren: 

   

Klasslärare 1: Jag vill tillägga en sak. För gruppen som helhet är jag mycket 

bekymrad över deras matematikkunskaper. Det ska stå i protokollet att i ett prov 

som jag analyserat har det visat sig att av 31 poäng har 5-6 elever 16,17 eller 

lägre. 

Ordförande: Hur många har spec plats? 

Klasslärare 2: Det låter riktigt bra om du jämför med mina. 

Klasslärare 1: Det är två som har 0. De två som har 0 har speciallärare. De andra 

fem går inte hos speciallärare någon av dem. De får alltså ingen hjälp. I ett av 

barnens fall så handlar problematiken om problem i hemmet. 

Ordförande: Gör en notering om det i protokollet. 

 

I citat 12 ovan framkommer att Klasslärare 1 är oroad över matematikkunskaperna i hela 

klassen. Ordförande frågar hur många elever som har plats vid specialläraren. En diskussion 

uppstår mellan de två klasslärarna om vilken klass som har sämst kunskaper i matematik. 

Möjligen uppstår behovet av att uttrycka sig om sina elevers okunskap för klasslärare 2 som 

en markering på grund av konkurrens om speciallärarens tid. Kanske är det så att den som 

uttrycker sig ha det sämsta resultatet gör anspråk på det största behovet av stöd utifrån. Detta 

kan leda till deltagarnas fokusering på okunskap istället för kunskap. Värt att reflektera över 

är att klasslärarna inte funderar över sitt eget ansvar för hela gruppens låga resultat samt att 

noll rätt för en elev på matteprovet anses bero på hemmet.  Ärendet avslutas med att 

ordförande bestämmer om notering i protokollet. 

 

5.4 Summering av vad som samtalas under möten inom elevhälsan 

 

Sammanfattningsvis skapades fyra samtalsområden inom elevhälsans möten. Dessa har vi 

rubricerat som familjesamverkan, ”trouble talk”, diagnoser och okunskapsrapportering. 

Tydligt är att skolan efterfrågar familjesamverkan i de situationer som pedagogerna inte själva 

har förutsättningar att kunna hantera, främst för de elever som beskrivs ha 
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koncentrationssvårigheter eller är utåtagerande. Ofta handlar det om elever med olika 

koncentrationssvårigheter och denna grupp av elever återfinns även under kategorin ”trouble 

talk” och diskussioner som förs i denna kategori leder sällan fram till en åtgärd. För elever 

med olika diagnoser rapporteras deras diagnos som en individuell egenskap men diskuteras 

inte vidare i ett långsiktigt perspektiv varken socialt eller kunskapsmässigt. Kategorin 

okunskapsrapportering skapades som en kategori utifrån avsaknaden av diskussion om 

kunskap och elevers kunskapsutveckling. Resultatet visar att det även handlar om 

rapportering av åtgärdsprogram då en elev lyfts som ett ärende. Ingen vidare diskussion förs 

när det gäller kunskapsutveckling, varken individuellt, i grupp eller på organisationsnivå.  Det 

saknas ibland även reflektioner över den egna professionens ansvar för att alla elever ska nå 

kunskapsmålen. Rektorns roll som ansvarig för elevhälsan verkar ibland oklar eftersom en 

rektor uteblev från ett möte (vars orsak vi inte känner till). Även i funktionen som beslutande 

mötesordförande ser vi stora brister när det gäller styrning av deltagarna för att fokusera på 

det mötet syftar till; nämligen hälsofrämjande och kunskapsutvecklande arbetssätt för elevens 

bästa. Utifrån ovanstående resultat och analys väljer vi att återkoppla resultatet till tidigare 

forskning i vår kommande diskussionsdel. Vi diskuterar även professionernas likvärdiga 

kompetens inom elevhälsan och reflektioner samt kritik till valda delar av gällande 

styrdokument. Avslutningsvis följer en metoddiskussion, förslag till vidare forskning och våra 

slutord. 
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6. Diskussion  

 

Vårt val att studera elevhälsan och dess arbete startade med den tydligare skrivningen i nya 

skollagen med krav på specialpedagogisk kompetens. Vårt resultat bekräftar vissa delar av det 

vi redovisat i tidigare forskning men vi har också funnit resultat som inte presenterats förut. 

Våra resultat visar en del problematiska aspekter när det gäller hur elever diskuteras under 

elevhälsans möten. Bland annat har vi funnit att familjesamverkan efterfrågas men på 

pedagogers villkor. I samtalen inom elevhälsan upptäcker vi också att pedagoger ibland 

framställer sina elever eller elevgrupp i dålig dager för att få tillgång till så mycket stöd som 

möjligt. Vidare har vi sett att omdömena om en elev eller grupp startar blygsamt men 

eskalerar desto fler som uttalar sig och att det ibland skapar förenande samtalsämnen. 

Öppenheten i några av de observerade samtalen beror möjligen på att vi varit mer bekanta 

inslag och att samtalen som förts då i högre grad speglar den verklighet som råder.  Vi är även 

medvetna om att våra resultat endast grundar sig på några få observationer och där vi tagit del 

av samtal som få fått tillträde till att studera tidigare. Vad som förekommit i olika elevärenden 

eller som diskuterats innan elevhälsans samtal har vi inte kännedom om och det har inte heller 

ingått i vårt syfte men är tänkvärt att ha med sig i studien.  

 

6.1 Återkoppling till tidigare forskning 

 

Kopplat till tidigare forskning ser vi exempelvis att lyfta ärenden inte leder vidare till en 

lösning (se exempelvis citat 2) vilket överensstämmer med Einarssons (2011) resultat. Vi 

upplever att pedagogerna ibland inte är intresserade av att komma fram till en lösning för 

eleven, utan att det istället handlar om pedagogens behov av att få prata av sig om sin jobbiga 

arbetssituation. Vi ser att många elever lyfts under mötena men att på vissa skolor tas få beslut 

angående fortsatta åtgärder, vilket framkom i vår jämförelse mellan skolorna (5.1.6) och som 

även stärker vårt resultat. Beskrivningarna av en elev under mötena skapar en samhörighet 

pedagoger emellan. Elevers svårigheter bekräftas av deltagarna och beskrivningarna kan 

ibland eskalera och skapar en tillåtelse att ibland uttrycka negativa omdömen om eleven. 

Viveka Adelswärd (2009) beskriver fenomenet på ett liknande sätt genom att vi använder oss 

av det som hon kallar för struntprat eller småprat där vi sonderar terrängen för att prova om 

åsikten är godtagbar hos de andra. Adelswärd (2009) skriver att den samtalskultur som råder 

idag prioriterar ”pratet” och människor använder sig av ”pratet” för att positionera sig och 
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profilera sig för att visa vem man är. Detta kan ha samband med vår studie där de professioner 

som uttalar sig om en eventuell diagnos, som vi beskrivit tidigare, försöker stärka sin position 

i gruppen. Det prat som förenar och eskalerar i våra observerade möten kanske har som 

funktion att förena arbetsgruppen och kan därför ha en funktion men det är inte en 

samtalskultur som för utvecklingen framåt. 

 

Förutom ett behov, hos en del, att prata av sig bekymmer under elevhälsans möten ser vi 

också att elevärenden lyfts för att bli någon annans ansvar att åtgärda vilket Colnerud & 

Granström (2002) beskriver som den kyrkliga bikten. För att få ett elevärende att bli någon 

annans ansvar tolkar vi det som att det ibland krävs att eleven framställs i så dålig dager som 

möjligt vilket kan ha skapat den samtalskultur som råder inom elevhälsan. Det handlar ofta 

om individens tillkortakommande som behöver diagnosticeras för att eleven ska få det stöd 

som den har rätt till och som vi får bekräftat genom en undersökning där rektorers enkätsvar 

visar att en diagnos är nyckeln till resurser (Giota & Emanuelsson 2011). 

 

Samtliga elevärenden under våra observerade möten har lyfts av klasslärare eller mentor och 

vi ställer oss därför frågan om alla deltagare, förutom de lagstadgade professionerna, 

verkligen behöver vara närvarande. Elevhälsans möten kan utformas lokalt och innehålla den 

kompetens som behövs för att eleverna skall nå målen på varje skola. I dagens skola med den 

tidspress som råder så måste vi ifrågasätta varför det är så många som 19 personer på ett 

elevhälsomöte. Speciellt eftersom vår studie visat att mycket få diskussioner förs om hur 

elever med olika svårigheter ska stödjas i olika skolmiljöer. Ibland är det även känsliga frågor 

som diskuteras som kanske inte alla behöver ha kännedom om. Vi fortsätter därför vår 

diskussion med att begrunda den likvärdiga kompetens som återfinns hos flera professioner 

inom elevhälsan. 

 

6.2 Professionernas likvärdiga kompetens leder till många aktörer på samma 

arena 

 

Backlund (2007) beskriver de officiella målen för elevvårdsverksamheten som vaga, 

motstridiga och föränderliga över tid eftersom de utgör kompromisser mellan de olika 

professionerna. Forskningen tyder på att det råder en inre hierarki i mötessituationer men det 

kan förstås ha andra orsaker under våra observationer. Det som förvånat oss mest när det 
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gäller fördelningen av beslutade åtgärder är att kuratorerna inte tilldelas några åtgärder och 

inte heller lyfter något elevärende. Kuratorns roll i elevhälsan är att ge stöd till lärare, 

professioner inom elevhälsan, skolledning samt arbeta med insatser av förebyggande karaktär 

(Backlund 2007). Den passiva rollen som vi observerat menar Backlund (2007) kan bero på 

kuratorns otydliga arbetsroll inom elevvården (elevhälsan). En intressant iakttagelse är att det 

i kuratorns uppdrag ingår att göra utredningar och ordna stödinsatser kring enskilda elever 

samt konflikthantering (SOU 2000:19). Konflikthantering ingår även i pedagogers uppdrag 

vilket borde vara första steget innan det blir ett ärende eller en del av ett ärende för elevhälsan 

(se citat 1). Flera aktörer inom elevhälsan gör anspråk på att göra utredningar för elever i 

behov av särskilt stöd samt handledning; kurator, speciallärare och specialpedagog. Detta blir 

problematiskt inom elevhälsans möten genom att kuratorn tillåts förhålla sig passiv och på det 

sättet kan undgå att ansvara för en åtgärd. Vi har också sett att genom att ta kommandot under 

vissa av mötena undslipper man ansvar för åtgärder genom att styra åtgärderna till andra 

professioner vilket vi visar genom citat 13:  

 

Klasslärare 1: OO är svår att hantera både ensam och tillsammans med andra.  

Klasslärare 2: OO har gjort sig till ett offer… stackars FF går på knäna…ÖÖ 

gråter…. hopplöst snart…. 

Klasslärare 1: OO har svårt att ta tillsägelser…OO ringer ofta från skolans 

telefon….  

Klasslärare 3: OO är misstänkt för att saker försvunnit på både idrotten och i 

klassrum. Kamrater gillrar fällor…. 

Klasslärare 4: Flyttplaner igen, tydligen….  

Spec lärare: Jag har iakttagit OO i matsalen.  Har svårt att hitta en plats att äta 

på…. OO väntar på inbjudan från en kamrat att få sitta med… Kan bli stående 

flera minuter…. 

Rektor: Har samtal förts med OO? 

Skolsyster: Hur fungerar hemmet nu? 

Klasslärare 2 till skolsyster: Du kan prova ringa hem och höra om OO vill ha 

samtal med dig?  

 

Detta ärende slutar i att skolsyster ska ringa hem och föreslå samtalshjälp. På rektorns fråga 

om samtal förts med eleven lämnas inget svar. Ärendet slutar med att en klasslärare förlägger 

ansvar för åtgärd till skolsyster. Det gäller här att förekomma den som har beslutanderätt, i det 

här fallet rektorn, och se till att ärendet inte hamnar på ens eget ansvar.  

 

På två av de observerade mötena var det den specialpedagogiska kompetensen som tilldelades 

samtalsåtgärder och inte kuratorn. Jennifer Spratt m fl (2006) visar i sin studie att det finns en 

rivalitet mellan olika professioner inom skolorganisationen vilket kan bekräfta vår iakttagelse 

att det gäller att lägga beslag på vissa åtgärder för att komma åt en maktposition inom 
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elevhälsan och själv få ta beslut om de ärenden som man är intresserad av. Spratts (2006) 

forskargrupp upptäckte i sin studie, precis som bland annat Colnerud & Granström (2002), att 

ansvaret för elevernas psykiska hälsa och välbefinnande helst förlades till andra professioner 

om personen ifråga inte själv hade vinning av situationen. Det kan vara så att den 

specialpedagogiska kompetensen i de två ovan nämnda mötena hade tid för fler samtal i sin 

agenda än kuratorn. En annan tänkbar anledning kan vara att ärendena handlade om elever 

som redan var kända för den specialpedagogiska kompetensen och att det kan vara till fördel 

för den enskilda eleven och familjen. Det finns ytterligare professioner som assistenter och 

fritidskonsulenter som deltar i elevhälsans möten och som inte får några elevärenden. SYV 

och fritidspedagog fick varsitt ärende totalt. 

 

När det gäller vår egen blivande profession, speciallärare, och speciallärarens roll inom 

elevhälsan vill vi att elevers kunskapsutveckling ska få större talutrymme i elevhälsans möten. 

I examensförordningen för speciallärare (SFS 2008:132) ser vi flera starka kopplingar till 

elevhälsans arbete. Under rubriken Värderingsförmåga och förhållningssätt beskrivs vikten 

av samverkan och lagarbete med andra yrkesgrupper vilket vi ser behöver utvecklas i 

elevhälsan utifrån speciallärarens kompetens. Vidare under Färdighet och förmåga ska vår 

profession bidra med att: 

 

– visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och 

medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och 

svårigheter i olika lärmiljöer, 

– visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram 

för enskilda barn och elever i samverkan med berörda aktörer samt 

förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer, 

– visa förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor 

som rör språk-, skriv-, läs- och matematikutveckling, 

– visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering 

samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta 

behoven hos alla barn och elever, 

– visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska 

utredningar och analysera svårigheter på individnivå i olika lärmiljöer, 

– visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och 

elever i behov av särskilt stöd 

 

 

Till stor del är speciallärarens examensförordning liknande specialpedagogens vilket vi anser 

kan skapa ett framgångsrikt samarbete mellan våra professioner för elevernas och 

pedagogernas bästa. Beroende på rektorn som ansvarig för elevhälsan känner vi en viss oro 

för att det inte hos alla rektorer finns kunskap eller kännedom om den nya speciallärarexamen 

och speciallärarens kompetens vilket skulle kunna leda till att rektorn därför prioriterar mellan 
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de olika specialpedagogiska kompetenser som finns på arenan. Styrdokumenten har inte 

preciserat den specialpedagogiska kompetensen vilket vi även ser som en otydlighet. Det är 

först i budgetpropositionen för 2012 (U2011/5947/S) som speciallärarens funktion i 

elevhälsan beskrivs som central för att eleverna skall få en god lärandemiljö och uppnå målen 

för undervisningen.   

 

Vi beskriver ett citat, citat 14, där speciallärarens kompetens hade kunnat leda till 

elevutveckling och det handlar om en elev där en central resursenhet har genomfört en läs- 

och skrivutredning och resultatet rapporteras under ett av elevhälsoteamens möten: 

 

Klasslärare: EE har blivit diagnostiserad med läs- och skrivsvårigheter och ------(den 

specialpedagogiska kompetensen) och mentorn har fått info. EE behöver göra muntliga prov och 

skall använda sin dator i skolarbetet så mycket som möjligt. 

Specialpedagogiska kompetensen: Jag har även läst igenom utredningen och den finns inlåst i 

arkivet. 

 

Därefter avslutas diskussionen om EE. Specialläraren skulle som deltagare i detta 

elevhälsomöte kunnat förbereda sig genom att läsa igenom utredningen och berätta om 

elevens starka sidor och hur ämneslärarna kan använda sig av dem i undervisningen i 

klassrummet. Även för planering om hur inläsning till olika prov kan ske på bästa sätt för 

eleven. Hur datorn skall användas i klassrummet, när och till vad. Hjälpa till att ta fram 

lämpligt inläsningsmaterial och kompetensutveckla/handleda de lärare som behöver samt 

eleven själv för att främja inkludering. Föräldrar kan även behöva informeras om hur de kan 

stödja sitt barn med skolarbetet på bästa sätt, för att nämna några saker. En inlåst utredning 

skapar inte förutsättningar för att eleven skall lyckas och utvecklas i sitt lärande. När det 

gäller fördelningen av åtgärder för elever som lyfts på elevhälsans möten kan specialläraren, 

för att återkoppla till våra skolors ärenden i studien, avlasta och utveckla med behövlig 

kompetens när det gäller kartläggningar, läs- och skrivutredningar, stöd vid upprättande av 

åtgärdsprogram och remisser. Utifrån våra redovisade citat från elevhälsans möten så kan 

speciallärarens kompetens framförallt stödja och handleda pedagoger, elever och föräldrar när 

det gäller inlärningsmetoder och förhållningssätt. Vår studie visar att få anpassningar sker på 

grupp- och organisationsnivå utan elevens svårigheter skall helst lösas av någon annan. Vi 

fortsätter vår diskussionsdel med reflektioner och vår kritik till gällande styrdokument. 
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6.3 Inkludering, klasskonferenser och handikappbegreppet  

 

Vår studie har visat att pedagoger sällan diskuterar hur elever i skolsvårigheter behöver få sin 

skolvardag anpassad. Mötena är tidspressade, många elever ska upp till diskussion och 

pedagogyrket innehåller så mycket krav att pedagoger många gånger inte förmår mer utan 

lägger ansvaret på föräldrar och hem. Uppgivenheten, kunskaper om 

koncentrationssvårigheter och avsaknad av samtal professioner emellan för en samsyn 

beskriver vi redan i inledningen under Från dubbla spår till elevhälsa (SOU 2000:19) och den 

är tyvärr fortfarande aktuell. Det som tidigare beskrivits som viktigt att förändra i Från 

dubbla spår till elevhälsa (SOU 2000:19) lever i hög grad kvar på skolorna i vår studie, 

exempelvis tid för familjesamverkan, tid att diskutera nya förhållningssätt och behovet av 

handledning. Slutsatser vi dragit av denna studie är att våra observerade möten skiljer sig när 

det gäller arbetssätt; hur elever prioriteras, vilka professioner som deltar och vilka som 

tilldelas elevärenden.  Våra resultat visar att skolan efterfrågar familjesamverkan på skolans 

villkor, vi ser också en samtalskultur där det gäller att ibland framställa sina elever eller 

elevgrupp negativt, möjligen beroende på en förhoppning av att få stöd utifrån av andra 

professioner. 

 

Utifrån styrdokumenten är elever i behov av särskilt stöd allas ansvar och redan i Lgr 80 står 

det att om en elev befinner sig i svårigheter så skall skolans arbetssätt prövas i första hand och 

ändras. Den nya skollagen (SFS 2010:800) är tydlig genom att det särskilda stödet skall ges 

inom den ordinarie skolans arbete och eleven skall endast skiljas från sin klass om det finns 

särskilda skäl (SFS 2011:185). Elevers olikheter behöver användas och ses som tillgångar i 

klassrummet både av klasskamrater och vuxna som arbetar i skolan. Forskning visar (Persson 

& Persson 2011) att elever i svårigheter är beroende av en klassrumsmiljö där eleverna ses 

som tillgångar men det kräver anpassning i lärmiljön av pedagogen. I våra observerade möten 

fanns endast en diskussion om anpassning på grupp- och organisationsnivå (se citat 8). 

 

När pedagoger inte vet hur de ska klara av situationen söker de stöd hos andra professioner, 

och eleven blir föremål för screening och testas utifrån det som anses vara normalt. 

Bedömningen görs för att klargöra vem som är problembärare och får konsekvenser för den 

enskildes identitet (Hydén, Nilholm & Karlsson 2003) vilket kan sättas i samband med 

WHO:s handikappsdefinition. Detta kan även kopplas till Backlund (2007) som menar att 
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skolans sociala klimat har en betydande roll för elevens skolresultat och beskriver elevvården 

som ett konfliktförebyggande instrument. För att återknyta till WHO så använder vi oss av 

deras tolkning av handikappbegreppet. WHO beskriver handikappbegreppet som 

miljörelaterat. En person kan vara funktionsförhindrad i en miljö men för samma person i en 

tillfredställande miljö innebär inte handikappet en funktionsnedsättning. Funktionshindret är 

därmed situationsbundet. Några diskussioner om att anpassa miljön för att hindra att fler 

diagnoser efterfrågas finner vi inte alls under våra observerade möten. Vi kan se tendenser till 

att se problem som situationsbundet när en lärare i ett av mötena lyfter en elev som beskrivs 

ha koncentrationssvårigheter i citat 15:  

 

Klasslärare 1: Jag vill lyfta VV. 

Klasslärare 2: Ja. VV får inget gjort. Lättdistraherad… svår att få att börja jobba. 

Klasslärare 1: Jag har märkt att VV kan jobba bättre och koncentrera sig bättre 

om man tänker på placering och vem VV sitter med… 

Klasslärare 2: Kudden funkar inte… 

Klasslärare 1: Jag ska snart ha samtal med hemmet.  

 

 

Så rinner elevdiskussionen ut i sanden och mötet går vidare med nästa elev. Vår fundering är 

om alla pedagoger runt eleven är införstådda med betydelsen av placeringen för denne elev? 

Som mötesordförande skulle denne kunna ha lyft denna kännedom för att föra in i protokollet. 

Då hade alla fått höra hur Lärare 1 gör för att få arbetet att fungera. Hur svårigheten 

organiseras, definieras, kategoriseras och hanteras påverkar vilka professionella insatser som 

kommer ifråga (Hydén, Nilholm & Karlsson 2003). Eftersom vi ser att en av klasslärarna 

besitter kunskap om hur svårigheten för VV ska organiseras och hanteras så behöver alla ha 

kännedom om det. Citat 15 visar ett ärende som enkelt kunde ha åtgärdats på arbetslagets 

planeringstid. Ärendets placering visar också på den otydlighet som råder. Backlunds studie 

(2007) bekräftar vårt resultat genom att beskriva elevhälsans verksamhetsområde präglat av 

otydligheter vilket gör att det är svårt att veta vad som ska diskuteras och under vilket möte 

samt vem som ansvarar för vad. 

 

Hydén, Nilholm & Karlsson (2003) är kritiska till skandinavisk och svensk 

handikappforskning. De beskriver att införandet av handikappolitiska reformer kan leda till en 

individualiserad och medicinsk syn på funktionshinder eller handikapp. En diagnos ger ett 

förgivet tagande av elevens funktioner. Vilket för oss skulle kunna vara under ett möte i 

elevhälsan. Forskarna Hydén, Nilholm & Karlsson (2003) vill inte ha förbestämda 

beskrivningar av vad eller hur ett handikapp är, förutom att det är en olikhet hos människor. 
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Den människosynen skulle enligt Hydén, Nilholm & Karlsson (2003) innebära en 

förskjutning från att sätta diagnoser till att vi istället intresserar oss för hur vi utifrån olika 

situationer och sammanhang själva förhåller oss till den beskrivna eller upplevda svårigheten. 

Vilket vi finner relevant när vi diskuterar elever i svårigheter, det krävs självinsikt och mod 

att se sin egen betydelse i olika svårigheter som uppstår. Nya diagnoser skapar nya 

expertprofessioner och fokusering på olikheter istället för att vi ser likheter och eventuella 

olikheter som en tillgång i mångfalden. 

 

Under olika sociala, kulturella och historiska sammanhang, kommer vissa typer av 

olikheter att lyftas fram eftersom de kommer att utgöra praktiska problem för 

människor, både i arbetslivet, skolan och privatsfären. Mänsklig olikhet är alltså i 

sig inte problematiskt, det är först under vissa sociala och kulturella 

förutsättningar som olikheten tematiseras och utgör ett gemensamt 

uppmärksamhetsfokus (Hydén, Nilholm & Karlsson 2003 s 322). 

  

 

Ovanstående stämmer överens med WHO och handikappdefinitionen att ett handikapp 

uppstår i vissa miljöer. För att kunna samverka för elevens bästa krävs tid för att utveckla 

diskussioner kring de olika synsätt som finns mellan de olika professionerna för att ta tillvara 

på olika kompetenser på bästa möjliga sätt, vilket även stöds av Danermark (2000). Vi 

återkommer till vår reflektion utifrån de observerade mötena och att syftet med elevhälsans 

möten är otydliga och om kompetens inte finns, hur ska då mötena kunna hitta hanterbara 

arbetssätt som leder till elev och skolutveckling?  

 

Vi kan se en koppling till det som tidigare benämndes klasskonferenser där kunskapsmål var i 

fokus med syfte att fånga upp de elever som behövde särskilt stöd. På klasskonferenserna 

presenterades, för elevvården, en samlad bild av vilka problem som fanns inom klassen med 

samtal om gemensamma förhållningssätt i kollegiet och om det fanns behov av åtgärder inom 

elevvården. Klassläraren förberedde inför mötet vilka elever som skulle tas upp under 

klasskonferenserna samt frågeställning. Många likheter gick att upptäcka i vårt observerade 

material, bland annat förberedelsen av vilka elever som skulle tas upp men även att mötet var 

ett forum för att visa problem, främst individuella men även i enstaka fall inom gruppen.  

Kunskapsdelen i dagens elevhälsoarbete är nytt för många, tidigare fanns på många skolor 

(och finns fortfarande) klasskonferenser med fokus på att nå och hitta lösningar för att eleven 

ska nå kunskapsmålen. Skolinspektionen (2010:10) har under hösten år 2010 undersökt om 

skolor arbetar systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling. I undersökningen 
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konstateras att skolor är individfokuserade och letar orsaker till resultaten hos de enskilda 

individerna. Skolinspektionens utvärdering visar att många skolor har schemalagda 

återkommande möten men att få skolor kan visa fastlagda rutiner och ett gemensamt underlag 

för hur de ska arbeta under sina möten.  

 

För att utveckla elevhälsans arbete på våra observerade skolor efterlyser vi en övergripande 

organisatorisk plan på kommunnivå för hur elevhälsans arbete ska fungera i praktiken. För att 

få strukturerade samtal och tydligare rutiner inom elevhälsans möten behövs även 

kompetensutveckling med anledning av den nya inriktningen för elevhälsans olika 

professioner. 

 

6.4 Kritik mot gällande styrdokument 

 

Vår diskussion avslutas med kritiska reflektioner från inledning/bakgrund och gällande 

styrdokument. Vi ifrågasätter varför den specialpedagogiska kompetensen inte är tydligare 

definierad i skollagen när det gäller elevhälsan. Specialläraren beskrivs som viktig för elevens 

utveckling i satsningen på elevhälsan från Skolverket (U2011/5947/S s 3) men vi hade 

föredragit att både specialläraren och specialpedagogen hade nämnts som den 

specialpedagogiska kompetensen. Det hade inneburit att båda professionernas kompetenser 

kunnat samverka för elevens bästa både socialt och kunskapsmässigt. Vi frågar oss även 

varför individfokuseringen fortfarande är så tydlig i styrdokumenten, exempelvis i citatet på s 

4, där det finns formuleringar som ”elevens problem” samt ”åtgärder för eleven” (Prop. 

2009/10:165) trots att aktuell forskning visat på behovet av lösningar på organisations- och 

gruppnivå (se exempelvis Persson & Persson 2011). Det är även förvånande att det i nya 

skollagen står att ”det särskilda stödet skall anpassas till elevens behov och i den utsträckning 

som behövs för att skolan ska ge eleven möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås” (3 kap 10 paragrafen). Om eleven vill uppnå högre kunskapskriterier än E i ett ämne, 

handlar det då om skolans välvilja att tillhandahålla fortsatt särskilt stöd? Samtidigt som det i 

Lgr 11 står att ”elevens utveckling skall gå framåt” och då skulle innebära fortsatt stöd till 

eleven som befinner sig på E. Det krävs verkligen att olika professioner i skolan har god 

kännedom om styrdokumentens olika delar för att söka vidare till hur stödet kan/ska ges för 

den enskilda individen och inte glömma att göra anpassningar på organisations- och 

gruppnivå i första hand.  
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6.5 Metoddiskussion 

Resultatet i vår studie grundas på fem observerade elevhälsomöten. Vi spelade in samtalen för 

att sedan transkribera dem. Att transkribera tog tid och vi gjorde på lite olika sätt, vi hade inte 

pratat ihop oss om hur vi skulle markera talpauser, hmm-ljud eller andra ljud. Vi tyckte inte 

att det för vårt resultat hade så stor betydelse. Vår urvalsprocess var enkel – vi tittade i 

kalendariet på respektive skola och såg vilka möten som var rimliga att observera och att 

hinna bearbeta. Det resulterade i att tre möten på mellanstadiet och två möten på högstadiet 

observerades vilket inte var planerat ifrån början men gav oss möjligheter att jämföra 

skolornas elevhälsoarbete. Utifrån transkriberingarna skapade vi en kategorisering genom att 

vi klippte isär våra transkriberingar elevärende för elevärende och sorterade dem utifrån 

möjliga kategorier. Många diskuterade ärenden skulle hamna inom flera kategorier så några 

lyftes bort, andra sorterades in i den kategori där största delen av samtalet förhöll sig. De 

svårsorterade transkriberade ärendena som valdes bort kan ha påverkat utfallet men vår 

bedömning är att de ändå har rymts under våra kategorier men i flera av dem. 

Elevhälsomötena sker med lite olika intervaller, men ungefär 2-5 gånger per termin och i 

arbetslag verkar vara vanligast. Kontakt togs med rektor eller arbetslagsledare och alla var 

positiva till att släppa in oss på deras möten. Vi var båda kända på skolorna vilket gjorde det 

lätt att etablera ett forskningsområde som elevhälsan. På två av mötena uttrycktes en viss 

spänning då en diktafon ställdes fram. I de möten där vi varit verksamma blev samtalstonen 

en annan, vi upplevde att deltagarna pratade friare och utan att lägga band på sina uttalanden. 

Möjligtvis speglar dessa möten verkligheten eller också förekommer flera samtalskulturer. Vi 

var inte deltagande i samtalen utan vi endast lyssnade och iakttog samt förde stödanteckningar 

av sådant som inte skulle kunna avlyssnas genom diktafonen. Vi inser att det skulle ha tillfört 

vår studie en del genom att ha kompletterat observationerna med intervju av rektor eller 

mötets ordförande. Då kunde vi exempelvis ha fått svar på varför vissa diskussioner leder till 

åtgärder och andra inte och varför det sitter så många med i mötena. Eftersom mötenas 

diskussioner är av känslig karaktär har det varit svårt för oss att förhålla oss till de citat vi 

använt oss av för att styrka vår trovärdighet i vårt resultat. Vi vill inte utelämna vare sig elev 

eller den som uttalade sig men samtidigt få en trovärdighet i studiens resultat. Det hade varit 

utvecklande att diskutera de valda citaten med elevhälsans deltagare för att få deras 

synpunkter och diskuterat hur de uppfattade dem för att utveckla elevhälsans arbete. För oss 

framkom inte detaljerna förrän vi transkriberat och läst citaten i nedskriven text. 

Vetenskapsrådet menar att forskning som bedrivs för att förbättra människors hälsa och 
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livsvillkor vore oetiskt att avstå ifrån. Vi hoppas att vi med denna studie bidragit med nya 

kunskaperna om elevhälsans arbetssätt som stöd för att förbättra elever och pedagogers hälsa, 

kunskaper och livsvillkor. Vårt resultat speglar elevhälsomötena på de observerade 

rektorsområdena men är troligen inte generaliserbar på andra skolor.  

 

6.6 Förslag till vidare forskning 

 

Studien om elevhälsan är ett relevant forskningsområde och har betydelse för elevernas 

utveckling inför ett fullgott liv. Detta visar sig även hos andra genom de olika 

forskningsprojekt som pågår i landet just nu. Vi hade genom vår förförståelse av möten inom 

elevhälsan en kännedom om att en stor del av samtalstiden handlar om en elevs sociala 

svårigheter och beteenden. Vi finner det relevant att följa upp denna studie med en studie som 

jämför tidsåtgången vid samtal kring elevers sociala och beteendemässiga svårigheter med 

kunskapsmässiga svårigheter. Vår studie visar att elevhälsans kunskapsdiskussioner är 

marginaliserade i förhållande till sociala svårigheter. Om det är så att det inte pratas 

kunskapsutveckling på elevhälsans möten så vore det intressant att undersöka var det i så fall 

pratas kunskapsutveckling. I vilka forum och vad leder det till på organisations-, grupp- och 

individnivå? 

 

6.7 Slutord 

 

Elevhälsan som bedrivs utifrån de möten vi observerat behöver förändras för att leda till skol- 

och elevutveckling. Styrdokumenten och förändringen från elevvård till elevhälsa behöver 

diskuteras och få legitimitet i det praktiska arbetet på alla nivåer, organisations-, grupp- och 

individnivå för alla professioner inom skolan. Den aktuella kommunen behöver arbeta fram 

en övergripande plan för hur den nya elevhälsan skall arbeta praktiskt.  Därefter behöver 

professionerna som enligt skollagen skall ingå i elevhälsan få tid till att diskutera sina 

professioner i samverkan och betydelsen av ett målmedvetet elevhälsoarbete. De olika 

professionerna behöver få kännedom om betydelsen av en fungerande elevhälsa med stöd av 

goda exempel och aktuell forskning. Professionerna inom elevhälsan behöver utifrån vår 

studies resultat reflektera över vad samtalen inom elevhälsan handlar om för att ett 

förändringsarbete ska komma till stånd. Vår studie visar att samsyn råder inom elevhälsans 

möten vilket vi inte ser som en fördel. Vi efterfrågar istället samtal där de olika 
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professionernas kompetens kommer till tals för att diskutera ärenden ur olika perspektiv. Mer 

fokus bör även läggas på åtgärder på organisations- och gruppnivå istället för enbart på 

individnivå. Fokus behöver flyttas från att samtala om ohälsa och okunskap till hälsa och 

kunskap eftersom elevhälsan nu i nya skollagen har ett vidare och förebyggande perspektiv. 

Diskussionerna inom elevhälsans möten handlar förvånande nog i väldigt liten utsträckning 

om kunskap. Vår studie visar att diskussionerna istället handlar om individen, dess familj och 

elevens personliga egenskaper. Vår förhoppning med denna studie är att ett förändringsarbete 

inleds genom att elevhälsans uppdrag blir känt för alla deltagare inom elevhälsans möten. I 

dag ser vi inte att det finns förutsättningar för att bedriva ett framgångsrikt elevhälsoarbete 

utifrån de organisatoriska villkoren på de observerade skolorna. Det krävs en trygghet och 

självinsikt hos den enskilda deltagaren för att börja reflektera över sin egen profession i 

förhållande till uppdraget inom elevhälsans möte och vad samtalen skall leda till. 

 

Tack för visat intresse och lycka till i ditt eget arbete med stöd av en elevhälsa för allas bästa; 

elever, pedagoger och föräldrar. Du som läsare av denna studie kan göra skillnad! 
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Bilaga 1: Mall som anteckningsstöd vid observation av elevhälsoteam 

ANTECKNINGAR OCH REFLEKTIONER    

 

Observation  

 

Hur sker kallelse till mötet?  

 

Deltagande professioner?  

 

Beslutande om aktuella 

åtgärder under mötet? 

 

Hur ofta har de EHT?  

 

Hur länge varade detta möte?  

 

Hur lyfts ett elevärende? 

 

 

Hur prioriterades eleverna 

inför mötet? 

 

Hur många elever 

diskuterades? 

 

Hur fördelades åtgärderna 

mellan de deltagande 

professionerna? 

 

Fanns skollagens professioner 

närvarande? 
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Bilaga 2: Figur inför sammanställningen utifrån våra transkriberingar. 

Vilka professioner deltar i elevhälsan och vilka tilldelas ansvar för beslutade 

åtgärder? 

 
        Funktion 

 
Profession 

 

 

 

Deltagare 

 

 

Vilken/vilka 

åtgärder 

Rektor 

 

  

Skolsköterska 

 

  

Skolläkare 

 

  

Psykolog 

 

  

Kurator 

 

  

Spec ped 

kompetens 

 

  

Lärare 

 

 

  

Fritidspedagog 

 

  

Syv 

 

  

Fritidskonsulent 

 

 

  

Resurs 

 

  

Allas ansvar  

 

 

 

 

  

 

 

.  

 


