
 

 

Samverkan inom Elevhälsan 
En intervjustudie med olika professioner inom elevhälsan  

Maud Artursson & Kerstin Åsberg  

Specialpedagogiska institutionen 

Examensarbete 15 hp  

Specialpedagogik 

Specialpedagogprogrammet (90 hp, AN)  

Vårterminen 2017 

Handledare: Barbro Johansson 

 



 

 

 

Samverkan inom Elevhälsan 

En intervjustudie med olika professioner inom elevhälsan  

Maud Artursson & Kerstin Åsberg 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka mångprofessionell samverkan inom elevhälsan genom att beskriva 

hur olika professioner uppfattar sitt gemensamma uppdrag att stödja utvecklingen av goda lärmiljöer 

för alla elever. Undersökningen avgränsas till samverkan mellan de inom elevhälsan ingående 

yrkesprofessionerna. 

 

Studien är kvalitativ och bygger på halvstrukturerade intervjuer med sju informanter. Dessa 

representerar sex olika professioner inom elevhälsan. Intervjuerna genomfördes på tre olika skolor i tre 

olika kommuner inom Storstockholm. Utifrån intervjumaterialet och vårt analysarbete växte tre 

huvudteman fram: ledarskap, samverkanskultur samt resultat av samverkan. Det mest framträdande 

resultatet handlar om ledarskapets betydelse för samverkan inom elevhälsan. En aspekt av rektors 

ledarskap handlar om en tydlig rollfördelning. Av resultaten framkommer att de olika professionernas 

förväntningar på varandra sammanfaller väl, med undantag av specialpedagogen och av 

skolpsykologen. Andra förutsättningar för samverkan som informanterna i studien lyfter handlar om 

en samverkanskultur som bygger på förståelse och tillit till varandras olika sätt att tänka och utmynnar 

i en gemensam syn på elever. Resultatet visar på en relativt stor samstämmighet på elever i 

skolsvårigheter, där det relationella perspektivet är det mest framträdande och att fokus därmed 

handlar om att utveckla goda lärmiljöer för alla elever. Avslutningsvis visar resultaten att samverkan 

kan leda till positiva resultat utifrån tre olika nivåer, individ- , grupp-  och organisation.  

 

Nyckelord 
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Förord 

Detta arbete har vi gjort tillsammans, från början till slut. Vi har tänkt, reflekterat, diskuterat, samtalat, 

stött och blött varje ord, varje formulering genom hela processen. 

 

Vi vill framföra ett varmt tack till de informanter som givit oss av sin tid och visat både intresse för 

vårt ämne och  engagemang  i våra intervjuer. Det är tack vare era erfarenheter vi har kunnat utföra 

föreliggande studie. 

 

Vi vill även rikta ett stort varmt tack till vår handledare Barbro Johansson. Ditt  positiva bemötande, 

din stora kunskap och din nästan alltid tillgängliga hjälp, har varit ett viktigt stöd för oss i vårt 

intensiva arbete med denna uppsats.  

 

Sist men inte minst, ett hjärtligt tack till våra fina familjer som stöttat oss i vått och torrt och som stått 

ut med att vi på alla möjliga platser och tider på dygnet arbetat med detta examensarbete.   

 

 

 

Stockholm, maj 2017 

Maud Artursson och Kerstin Åsberg 
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Inledning 

Elevsynen - avgörande för skolans resultat 

Framgångsrika skolor med goda studieresultat utmärks av en skolledning som ger tydliga riktlinjer för 

undervisningsuppdraget (Jarl, Andersson & Blossing, 2017). Skolor som har en negativ 

kunskapsutveckling, anses däremot sakna en samsyn gällande undervisningsuppdraget. Detta framkom 

i en longitudinell studie där åtta skolors studieresultat följdes 14 år bak i tiden. Elevernas försämrade 

resultat förklarades bero på deras sociala bakgrund. De skolor som visade höjda kunskapsresultat hade 

ett tydligt gemensamt definierat uppdrag i att utveckla elevernas lärande. Fokus låg här på att utveckla 

skolans undervisningspraktik, i syfte att främja elevernas lärande (Jarl et al.). I Lgr 11 uttrycks skolans 

gemensamma uppdrag: “Alla som arbetar i skolan ska... samverka för att göra skolan till en god miljö 

för utveckling och lärande” samt “uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd.” (s. 14). 

Elevhälsans uppdrag att arbeta förebyggande och hälsofrämjande finns inskrivet i skollagen 2010:800. 

Som hjälp i skolans elevhälsoarbete har Socialstyrelsen tillsammans med Skolverket utarbetat ett 

gemensamt stödmaterial där elevhälsan lyfts fram som en viktig resurs i skolans gemensamma arbete 

att driva skolutveckling (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Guvå (2010) pekar på en 

bakomliggande idé till elevhälsan som ny verksamhetsform: ”Olika professionella perspektiv ska nu 

inte bara mötas utan även stötas och blötas till något nytt, som ska utgöra mer än summan av de olika 

delarna utifrån en ny samsyn på elevens lärande.” (s. 4). Det handlar alltså om samverkan mellan olika 

professioner där en samsyn på elever blir viktig. Skolinspektionens rapport (2015) visar svårigheten 

med att följa nationella mål och riktlinjer för elevhälsan. Resultaten visar att skolornas förebyggande 

och hälsofrämjande arbete saknar tydliga strategier samt ett systematiskt utvecklingsarbete 

(uppföljning, analys, planering, genomförande). Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet görs av 

lärare utan samverkan med elevhälsan. 

 

Vi är intresserade av att undersöka samverkan inom elevhälsan.   
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Bakgrund 

I skollagen (2010:800) presenteras det nya begreppet elevhälsa. ”För eleverna i … grundskolan, … ska 

det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas 

utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.” (2010:800, §25, kap 2). I propositionen Hälsa, lärande 

och trygghet (2001/02:14) presenteras elevhälsan som en ny verksamhetsform där man sammanfört 

elevhälsovården, elevvården och den specialpedagogiska delen till en helhet. Detta utifrån synen att 

fysiska, psykiska, sociala och pedagogiska aspekter samspelar. Vidare poängteras vikten av en 

gemensam syn på barns utveckling och ett gemensamt ansvarstagande, vilket förutsätter tid för 

reflektion och utveckling av strategier. ”Det elevvårdande arbetet på skolan har ofta fått en ensidig 

inriktning mot problem. Arbetet med elevhälsan bör så långt möjligt vara förebyggande och 

hälsofrämjande och en förskjutning ske från riskfaktorer till friskfaktorer.” (s. 27). Propositionen 

bygger på betänkandet Från dubbla spår till elevhälsa (SOU 2000:19) där Antonovskys (1991) 

begrepp salutogenes används och kopplas till skolornas elevhälsoarbete. För att utveckla hela 

lärandemiljön förutsätts en hög grad av samverkan på olika nivåer inom skolan samt mellan skolan 

och externa aktörer vilket framgår av propositionen Den nya skollagen: för kunskap, valfrihet, och 

trygghet : regeringens proposition (2009/10:165). 

 

Elevhälsans olika professioner 
Följande professioner ska enligt skollagen (2010:800) ingå i elevhälsan: skolsköterska, skolläkare 

samt skolpsykolog och kurator. Gällande den specialpedagogiska insatsen specificeras inte någon 

särskild yrkeskategori, men utförs oftast av specialpedagog och/eller speciallärare (Skollagen 

2010:800; Socialstyrelsen & Skolverket, 2016).  

 

Skolhälsovården etablerades i slutet av 1800-talet för att förebygga infektionssjukdomar och 

undernäring, vilket då var ett stort hälsoproblem. I mitten av 1900-talet kom elevvården in i skolan 

med ett uttalat omvårdnadsfokus i form av att förebygga svårigheter hos den enskilde eleven. Den 

specialpedagogiska verksamheten har funnits i skolan sedan 1900-talets början, då i form av 

hjälpklasser. Speciallärarutbildningen grundades på 1960-talet och ersattes 1989 av 

specialpedagogutbildningen. (Guvå 2010; Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Parallellt med en 

reviderad specialpedagogutbildning startar 2007 en ny version av speciallärarutbildning på avancerad 

nivå (Göransson, Lindberg, Klang, Magnusson & Nilholm, 2015).  

 

Hyllander (2011) har undersökt hur de olika professionerna inom elevhälsan ser på sitt uppdrag. I 

studien framgår att de legitimerade professionerna; läkare, psykolog och sköterska,  har lättare att 

hävda sin jurisdiktion än övriga, framför allt när det handlar om insatser på individnivå såsom 

exempelvis utredningar. Vidare framkommer att psykologer, specialpedagoger och kuratorer önskar 

arbeta mer med förändring på organisationsnivå än vad de får mandat för. Specialpedagoger uppger i 

samma studie svårigheter med att få legitimitet för specialpedagogik som en naturlig del av 

undervisningspraktiken. Om samverkan inom elevhälsan ska fungera, måste, enligt Hyllander 

förhandlingar ske på den lokala skolan om hur det hälsofrämjande arbetet ska bedrivas för varje 

yrkesprofession, för teamet som helhet samt för hela skolan som organisation. 
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Vad är förebyggande och hälsofrämjande arbete 

inom elevhälsan? 

Begreppen salutogent och patogent, myntades av den medicinske sociologen Antonovsky (1991). Med 

ett patogent perspektiv fokuseras riskfaktorer för ohälsa med sjukdomsdiagnosen i centrum. Ett 

salutogent perspektiv riktar uppmärksamheten på friskfaktorer som främjar hälsa, med framgångsrik 

problemlösning i fokus. Viktiga komponenter i ett salutogent perspektiv är en känsla av sammanhang, 

begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet (Antonovsky, 1991).  

 

Att arbeta förebyggande handlar om att tidigt identifiera riskfaktorer som kan leda till skolsvårigheter 

för elever och att sätta in tidiga insatser (Guvå, 2009; Partanen, 2012). Dessa insatser kan vara att 

genomföra och följa upp olika typer av kartläggningar, handledning av personal samt att utveckla goda 

relationer mellan skola och hem (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Ett hälsofrämjande arbete 

innebär mer generella insatser. Det kan innebära att ge organisatoriska förutsättningar för att främja 

personal och elevers lärande och utveckling (Guvå, 2014; Partanen, 2012). Mellan det patogena och 

det salutogena perspektivet finns ett spänningsfält som synliggörs i glappet mellan retorik och praktik i 

skolans elevhälsoarbete (Guvå, 2009). Skolans styrdokument förespråkar både ett förebyggande arbete 

liksom ett salutogent hälsofrämjande arbete för att skapa goda förutsättningar för alla elevers lärande. 

Praktiken visar dock ett dominerande patogent perspektiv där elever remitteras, utreds och 

diagnostiseras. Guvå påpekar samtidigt att det finns en risk med att ensidigt fokusera på skolmiljön 

och pedagogiken, och därmed förbise det komplexa samspelet mellan elevens individuella 

förutsättningar och skolans lärmiljö. 

 

Samverkan 
Samverkan är ett centralt och återkommande begrepp i elevhälsans uppdrag (Skollagen 2010:800; 

Lgr11) . Samverkan kan definieras som en aktivitet med ett gemensamt syfte som överskrider gränser 

inom och mellan organisationer men som förutsätter att det finns en samordning och mellanmänskliga 

relationer i ett praktiskt arbete (samarbete). Samordning, såsom exempelvis rutiner, ledning och 

organisation, kan i sin tur förklaras som stödstrukturer för samarbete (Socialstyrelsen, 2008). 

Samverkan kan också ses som ett samarbete där delaktighet och inflytande är viktiga aspekter 

(Hyllander, 2011). Att samverkan är av betydelse i skolan ger också Nilholm och Göransson (2013) 

exempel på och ger en gemenskapsorienterad definition av begreppet inkludering som gäller alla 

nivåer inom skolsystemet. Det innebär enligt dem att “... ett skolsystem är ansvarigt för alla elever 

oavsett deras individuella egenskaper och att inga segregerade lösningar skapas för olika kategorier av 

elever...” (s. 8). Inkludering innebär vidare utifrån detta synsätt att olikheter ses som en tillgång samt 

att man har ett samarbete mellan olika nivåer i systemet där gemensam problemlösning är ett exempel 

på ett sådant samarbete (Nilholm & Göransson, 2013). 

 

Samsyn 
En central tanke med elevhälsan är enligt Guvå (2009) att samverkan ska ske utifrån en helhetssyn där 

de olika ingående professionernas kompetenser ska komplettera varandra. Denna samverkan ska utgå 

från en samsyn gällande elevers hälsa och lärande (a.a.). Samsyn definieras av Socialstyrelsen och 

Skolverket (2016) enligt följande: “Samyn handlar om gemensam värdegrund samt respekt för, och 

tillit till varandras uppdrag och kompetens.” (s. 72).  Begreppet samsyn mellan olika professioner 

inom skolan gällande elevers lärande och utveckling är också ett återkommande begrepp i 

propositionen Hälsa, lärande och trygghet (2001/02:14).   
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Tidigare forskning 

Kapitlet är tematiserat genom följande rubriker: syn på skolsvårigheter, individen i fokus, lärmiljön i 

fokus, mångprofessionell samverkan och främjande faktorer för samverkan. 

 

Syn på skolsvårigheter 
Elevhälsans uppdrag är att tillsammans med övrig skolpersonal, utveckla goda lärmiljöer för alla 

elever och på så vis stödja elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling mot utbildningens 

mål (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). I elevhälsans arbete är synen på elever som befinner sig i 

skolsvårigheter central då den påverkar vilka orsaker och åtgärder som blir aktuella, något som 

framkommer i Backlunds (2007) fallstudie om elevvård i grundskolan. Den specialpedagogiska 

forskningen befinner sig enligt Rosenqvist (2007) i ett spänningsfält mellan två motsatta perspektiv, 

det kategoriska och det relationella perspektivet. Det kategoriska perspektivet fokuserar på individens 

egenskaper och ligger nära medicinska och psykologiska förklaringsmodeller, vilket synliggörs i 

uttrycket elever med skolsvårigheter. Åtgärderna riktas utifrån detta synsätt till eleven. Det relationella 

perspektivet söker orsaker till elevens skolsvårigheter i skolans sätt att organisera undervisningen, och 

därmed riktas åtgärderna mot omgivningen runt eleven, vilket leder till begreppet elever i svårigheter 

(Rosenqvist). Det relationella perspektivet har politiskt och ideologiskt stöd som uttrycks i exempelvis 

Salamancadeklarationen (2006). 

 

Individen i fokus 
Det finns en stark tradition hos lärare och skolledare, att individualisera elevers misslyckade skolgång 

(Asp-Onsjö 2006; Backlund, 2007; Hjörne & Säljö, 2004; 2012; Lindqvist, 2013; Thornberg, 2012). 

Hjörne och Säljö (2004; 2012) påpekar utifrån sin etnografiska studie av elevvårdsteamsmöten att det 

inom elevvårdsteam är vanligt att förklaringen till skolproblem förläggs hos eleven själv. Denna bild 

framkommer även i Thornbergs intervjustudie om samverkan mellan ett centralt resursteam och 

skolor. Enligt Thornberg saknas ofta ett holistiskt perspektiv då skolproblem identifieras, vilket 

försvårar det förebyggande arbetet. Hjörne och Säljö (2004) påpekar vidare att den pedagogiska 

praktiken i klassrummet sällan problematiseras och att normalitet ses som elevens förmåga att anpassa 

sig till den rådande pedagogiska praktiken. Lärarens beskrivning av problemet blir enligt Thornberg en 

sanning såvida den inte kompletteras med klassrumsobservationer och diagnostiska data.  Det finns 

vidare en tendens att fokusera för mycket på faktorer utanför klassrummet (Thornberg). I dessa 

ovannämnda studier framträder ett tydligt synsätt där det är eleven som ska anpassa sig till skolan och 

inte tvärtom, vilket också blir tydligt i Beckers (2010) fältstudie från en amerikansk specialskola. De 

elever som lyckades anpassa sig till rådande skolkultur med dess attityder och förväntningar, hos såväl 

lärare som kamrater, nådde enligt Becker störst social och kunskapsmässig skolframgång.  

 

Förutom en individualisering av skolproblem, påtalar Hjörne och Säljö (2004; 2012) att det råder en 

stark diagnostisk kultur inom olika elevvårdsteam, vilket också styrks i Lindqvists (2013) avhandling. 

Där framkommer att majoriteten av skolpersonalen menar att en medicinsk diagnos bör ha betydelse 

för om elev ska få särskilt stöd eller inte. Ek, Westerlund och Fernell (2013) påpekar att i en 

inkluderad lärmiljö är risken stor, att lärare inte uppmärksammar alla elever med kognitiva 

inlärningsproblem. De poängterar att kognitiva utredningar, oavsett om dessa leder till en diagnos eller 

inte, är ett värdefullt verktyg i lärarnas arbete med att anpassa lärmiljön utifrån elevens kognitiva 

förutsättningar. Härmed lyfter Ek et al. positiva aspekter av individuella kognitiva utredningar.  
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Lärmiljön i fokus 
Ökad tillgänglighet för alla elever genom anpassad undervisning och bemötande är något som både 

Graham och Harwood (2011), Göransson et al. (2015) och Johansson (2015) lyfter fram som viktiga 

aspekter i skolors arbete med att möta elever i skolsvårigheter. I sin longitudinella fallstudie av 

tonårsflickor i behov av stöd, finner Johansson att lärares förmåga att såväl anpassa kravnivån i 

undervisningen som att tydliggöra för eleven om dess utvecklingsmöjligheter, har en avgörande 

betydelse för elevens motivation och skolresultat. Med ett systematiskt genomgripande 

utvecklingsarbete som inkluderar hela skolans lärmiljö och personal, är det enligt Graham och 

Harwood möjligt att förändra en skolas kulturella förväntningar på elever som uppvisar bristande 

sociala färdigheter. De visar i sin fallstudie från två grundskolor i Australien att det är möjligt att 

utveckla kvaliteten i undervisningen genom att dels göra omtolkningar och anpassningar av läroplaner 

samt genom ett ökat samarbete för att bemöta alla elever med höga förväntningar. Sammantaget ledde 

arbetet till förbättrad kunskapsmässig- och social utveckling hos dessa elever. Studien ger flera 

exempel på insatser som förändrar och utvecklar lärmiljön på organisationsnivå. Enligt Graham och 

Harwood finns det mer att vinna på att förändra och anpassa skolan efter eleverna än tvärtom. Även 

Gerrbo (2012) uppmärksammar betydelsen av skolans organisation och att elever i situationella 

skolsvårigheter, måste förstås utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Kollektiv lärande- och 

förståelseutveckling är exempel på vad Gerrbo menar kan hjälpa till att förebygga skolsvårigheter.  

 

Ainscow, Dyson, Goldrick och West (2012) går ett steg längre än Graham och Harwood (2011) och 

Gerrbo (2012). De menar att skolutveckling i riktning mot ökad inkludering inte bara förutsätter ett 

utvecklingsarbete inom skolan, utan också mellan skolor och övriga samhället. Den politiska synen på 

skoleffektivitet har enligt Ainscow et al., varit snäv och enbart fokuserat på resultat från 

standardiserade tester, vilket hindrat utvecklingen av praktiken och dess undervisningsmetoder. 

Samverkan, inom skolans organisation, mellan skolor och lokalsamhället, är enligt författarna en 

viktig förutsättning för att ett kunskapsutbyte ska kunna ske. Utvecklingen i riktning mot en skola för 

alla, leds bäst inifrån skolorna men där all personal inser att de inte bara har ansvar för de egna 

eleverna, utan för alla elever och ungdomar. Samverkan utifrån en helhetssyn, minskar skillnader inom 

och mellan skolor (Ainscow et al.). 

 

Mångprofessionell samverkan 
 

I flera studier framkommer skillnader mellan olika yrkesprofessioners förklaringar till elevers 

svårigheter i skolan (Göransson et al., 2015; Lindqvist, 2013). I deras respektive enkätstudier 

framkommer att lärare och skolledare i högre utsträckning än specialpedagoger och speciallärare 

förklarar orsaken till elevens svårigheter med elevens individuella brister. Specialpedagogerna och 

speciallärarna uttrycker i högre utsträckning än övriga professioner att elevens svårigheter beror på 

brister i skolans lärmiljö. Exempel som ges är lärares oförmåga att anpassa undervisningen efter 

elevens behov samt dåligt fungerade klasser. I dessa två studier ger lärarna och skolledarna uttryck för 

ett mer kategoriskt perspektiv, jämfört med specialpedagogerna och speciallärarna som visar ett mer 

relationellt perspektiv (Göransson et al., 2015; Lindqvist, 2013). Bristande samsyn mellan olika 

professioner inom skolan gällande arbetet runt elever som befinner sig i skolsvårigheter, är enligt 

Backlund (2007) ett vanligt hinder för samverkan. Beroende på om individen eller lärmiljön sätts i 

fokus, kan dessa två motstridiga synsätt leda till konflikter mellan professionella inom skolan gällande 

vad, vem och hur skolsvårigheter ska bemötas (a.a.).  

 

Lindqvist (2013) lyfter problemet med oklara roller. Hon beskriver hur olika yrkeskategorier inom 

skolan för en kamp om och förhandlar om vem av de olika professionerna som ska göra vad, vilket 

framför allt gäller specialpedagogens behörighetsområde. Som exempel anger hon specialpedagogens 

svårigheter att få driva skolutveckling på organisationsnivå, som också Göransson et al. (2015) påtalar. 

Det bekräftas också i flera europeiska studier enligt Göransson et al.. Specialpedagogens oklara roll 
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förklarar Lindqvist med att arbetsuppgifterna i hög grad överlappas av andra professioners uppdrag 

som exempelvis skolledare gällande skolans organisation, skolpsykologen och skolkuratorn gällande 

handledning av skolpersonal samt speciallärares arbete med elever på individnivå. I kombination med 

att det saknas stöd för specialpedagogens profession i styrdokumenten, är enligt Lindqvist 

specialpedagogens behörighetsområde vagt och komplext. Skrtic (1991, 2005) ger en annan syn på 

specialpedagogens uppdrag då han menar att specialpedagogen ska fungera som en front för en 

demokratisering av skolan där olikheter ses som en tillgång, istället för att som idag ofta fungera som 

ett parallellsystem  till den allmänna pedagogiken.  

 

Asymmetriska maktförhållanden är något som kan uppstå i ett mångprofessionellt team (Thornberg, 

2008). Vid asymmetriska maktförhållanden finns en risk att de mest inflytelserika i teamet får mest 

inflytande över hur en elevs svårigheter förstås samt vilka åtgärder som bör vidtas (a.a.).  

 

Vid mångprofessionell samverkan kan strävan efter konsensus bli ett problem (Hjörne & Säljö ,2004;  

Thornberg, 2008) . I Hjörne och Säljös studie (2004) framkommer att det ofta råder konsensus i 

diskussioner runt ett elevärende där alternativa beskrivningar är ovanligt. Strävan efter att 

problematisera eleven snarare än den pedagogiska praktiken hänger samman med en lojalitet mellan 

kollegor (a.a.). Eriksson och Hultman (2015) förklarar detta med att vi i Sverige lever i en 

konsensuskultur där konflikter ses som något negativt. Genom att undvika konflikter reduceras 

gruppens energiförluster samt potentiella faror. Dock kan ett kritiskt förhållningssätt där man 

accepterar och respekterar olika värderingar och perspektiv snarare tillföra gruppen energi i det sociala 

samspelet (a.a). För att samverkan mellan olika professioner ska fungera, förutsätts en tydlig ledning 

av och ansvarsfördelning mellan de olika yrkeskategorierna. Det innebär också att de olika 

professionerna får mandat för, samt stöd i sitt uppdrag från rektor (Backlund, 2007).   

 

Främjande faktorer för samverkan 
Samverkan är en viktig förutsättning för att skolor ska kunna bemöta alla elever på ett hälsofrämjande 

och förebyggande sätt (Thornberg, 2012) och ska enligt McLaughlin (2002) genomsyra hela skolans 

verksamhet. McLaughlin (2002), Caron och McLaughlin, ( 2002) samt Wallace, Andersson och 

Bartholomay (2002) har deltagit i en övergripande studie i flera amerikanska delstater, för att studera 

framgångskriterier för högpresterande skolor gällande alla elever. Ett av de mest framträdande 

kriterierna för samtliga skolor, är samverkan. Studierna ger olika exempel på vad som främjar 

samverkan. Caron och McLaughlin, 2002, konstaterar att grundläggande strukturer som regelbundna 

möten och närvarande elevhälsopersonal är viktigt, vilket också bekräftas i en finsk studie av 

Vainikainen, Thuneberg och Greiff (2015). Delat beslutsfattande, ett engagerat ledarskap, 

tillvaratagande av personalens kompetens samt hög delaktighet hos personalen, är ytterligare faktorer 

som  Caron och McLaughlin lyfter. Thornberg (2012) påpekar att ett gemensamt ansvar för alla 

elevers prestationer är betydelsefullt, vilket också styrks av McLaughlin (2002) och Wallace et al.. En 

professionell gemenskap, där personalen har tillit till varandra och ser varandra som resurser utifrån 

olika perspektiv, är också främjande för samverkan (Caron & McLaughlin, 2002; Thornberg, 2012). 

 

Ovanstående forskning visar att samverkan leder till förbättrade studieresultat för alla elever (Caron & 

McLaughlin, 2002; Graham & Harwood, 2011; Thornberg, 2012). Graham och Harwood konstaterar 

att samverkan leder till färre studieavbrott samt förbättrat uppförande. Thornberg visar i sin 

undersökning att en framgångsrik samverkan leder till en positiv utveckling för elever som utmanar 

skolan, såväl kunskapsmässigt som socialt. 

 

Sammanfattningsvis visar svensk forskning (Asp-Onsjö 2006; Backlund, 2007; Ek et a., 2013; 

Göransson et al., 2015; Hjörne & Säljö, 2004; 2012; Lindqvist, 2013) att det kategoriska och patogena 

perspektivet där man utgår från riskfaktorer är det klart dominerande i skolan. Studierna lyfter även 

problematiken med otydliga roller, vilket särskilt gäller specialpedagogens uppdrag, samt andra 
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dilemman kopplat till samverkan inom elevhälsan. Bilden av att eleven ska anpassa sig till skolan 

framkommer i de svenska studierna och bekräftas även i Beckers amerikanska studie (2010).  

Vikten av att driva skolutveckling på organisationsnivå med fokus på att utveckla skolans lärmiljöer 

och därmed bättre kunna möta mångfalden av elever är något som Ainscow et al. (2012), Gerrbo 

(2012) och Graham och Harwood (2011) poängterar. Ainscow et al. lyfter detta utvecklingsarbete till 

att även gälla mellan skolor och mellan skolor och externa aktörer i samhället. Thornbergs studie 

(2012)  visar att samverkan mellan skolan och externa aktörer leder till en positiv utveckling för 

eleven, socialt och kunskapsmässigt. 
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Syfte & Frågeställningar 

Samverkan är ett begrepp som lyfts fram i skolans styrdokument och är en viktig förutsättning för att 

skolor ska kunna bemöta alla elever på ett förebyggande och hälsofrämjande sätt (Skollagen, 2010:800 

samt Lgr 11). 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka mångprofessionell samverkan inom elevhälsan genom att beskriva 

hur olika professioner uppfattar sitt gemensamma uppdrag att stödja utvecklingen av goda lärmiljöer 

för alla elever. Undersökningen avgränsas till samverkan mellan de inom elevhälsan ingående 

yrkesprofessionerna. 

 

Frågeställningar 

 

- Hur beskriver och förklarar olika professioner i elevhälsan elevers skolsvårigheter?  

 

- Hur ser de olika professionerna i elevhälsan på sitt uppdrag och övriga professioners uppdrag i 

elevhälsans gemensamma arbete?  

 

- Vilka förutsättningar anses viktiga för samverkan inom elevhälsan? 
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Metod 

Föreliggande studie bygger på kvalitativa intervjuer. Inom kvalitativ forskning ses kunskap som en 

social konstruktion och utgår från att fenomen bör beskrivas och förstås innan de teoretiseras och 

förklaras (Kvale & Brinkmann, 2014). Som metod har den kvalitativa forskningsintervjun använts där 

intervjuaren utgår från den egna förförståelsen och kunskapen om det som undersöks (Fejes & 

Thornberg, 2015). Kvalitativa semistrukturerade intervjuer innebär att med öppna frågor, och aktivt 

lyssnande ingå i nära samspel med intervjupersonen (Szklarski, 2015). Syftet med kvalitativ 

forskningsintervju är att förstå ämnen ur den intervjuades eget perspektiv, med intervjupersonens 

upplevelser och uppfattningar om ämnet i fokus (Kvale & Brinkmann). Den kunskap som kvalitativ 

forskningsintervju producerar är intersubjektiv, social och kontextuell. Intervjuaren och informanten 

konstruerar kunskap tillsammans genom intervjuarens frågor och intervjupersonens svar i en situation 

där utsagorna är beroende av dess kontext. Vidare sker kunskapsproduktionen genom hela processen, 

även utskrift, analys och rapportering (a.a.).  

 

I analysarbetet har den induktiva ansatsen använts då det gäller resonerande och slutledning . En 

induktiv ansats innebär att genom ett empiriskt material försöka urskilja ett mönster från vilket det kan 

utformas ett allmängiltigt men preliminärt påstående (Fejes & Thornberg, 2015). Teorins betydelse är 

en annan viktig fråga för ansatsen. I början av en analysprocess gäller det att bortse från teorier men 

längre fram i tolkningsprocessen påverkas analyserna  allt mer av idéer från tidigare forskning. Den 

ger begrepp och perspektiv vilka blir glasögon i den fortsatta tolkningsprocessen. Att röra sig fritt 

mellan teorilöshet och teoribundenhet är möjligt så länge det finns en medvetenhet om det, samt att det 

redovisas rikligt med empiri för läsarna (Fejes & Thornberg). 

 

Tillträde till skolorna 
Vi var intresserade av att undersöka mångprofessionell samverkan inom elevhälsan. Därför valde vi 

informanter i form av olika professioner inom elevhälsan. I sökandet efter lämpliga informanter 

använde vi oss av våra kontaktnät på våra nuvarande och tidigare arbetsplatser samt av studiekamrater, 

vilket kan ses som ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Vi kontaktade skolor som var omtalade att 

bedriva  ett aktivt utvecklingsarbete inom elevhälsan. Det visade sig vara relativt lätt att få tag i 

informanter då flera elevhälsoteam verkade finna vårt valda problemområde intressant. Då skolläkaren 

sällan är en aktiv del på elevhälsans regelbundna möten utan då oftast företräds av skolsköterskan, 

valde vi att inte söka aktivt efter denna profession som informant. På två av tre av de deltagande 

skolorna hade elevhälsoteamen nyligen genomgått en omfattande fortbildning rörande elevhälsans 

arbete.  

 

Studiens deltagare/urval 
I studien ingår tre grundskolor (F-5, F-6 samt F-9) i tre olika kommuner i Stockholmsområdet.  

De sju informanterna som deltog i studien var: en speciallärare, en specialpedagog, en kurator, en 

inom kommunen centralt placerad skolpsykolog, en skolsköterska samt två biträdande rektorer. Sex av 

sju informanter är en del av elevhälsoteamet på sin respektive skola, där specialpedagogen arbetar på 

en skola, kurator och speciallärare arbetar på en annan skola samt de biträdande rektorerna och 

skolsköterskan arbetar tillsammans på en skola. Skolpsykologen däremot deltar i flera elevhälsoteam, 

varav ett av de i studien ingående informanternas skola.  
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Genomförande 
Med utgångspunkt från vårt syfte och våra frågeställningar utarbetades en intervjuguide (Bilaga 2). Vi 

använde i huvudsak öppna frågor som grupperades i tre övergripande teman: elevsyn, roller samt 

samverkan. Före första intervjutillfället, genomfördes en provintervju för att se hur frågorna fungerade 

samt för att få en uppfattning om tidsuppskattningen var rimlig. Därefter korrigerades frågor, utifrån 

utfallet vid provintervjun. Före första intervjun diskuterades huruvida vi skulle genomföra intervjuerna 

var och en, eller tillsammans. Vi valde det senare.  

 

I ett mail, missivbrev, informerade vi om undersökningens syfte och tänkta genomförande, (bilaga 1). 

Vi lät informanterna bestämma för dem lämplig tid och plats för intervjuerna. Samtliga intervjuer 

genomfördes enskilt på informanternas arbetsplatser i deras respektive arbetsrum. Intervjuerna 

genomfördes tillsammans där vi båda alternerade mellan rollen som intervjuare och medlyssnare. 

Medlyssnarens roll var att lyssna in hur informanten uppfattade frågorna och försöka fånga upp med 

relevanta följdfrågor. Genom att sammanfatta det vi uppfattade att informanten sagt, fick informanten 

möjlighet att bekräfta vår tolkning eller förtydliga utsagan. Vi är medvetna om att vårt val att vara “två 

mot en” kan innebära en förstärkt maktassymetri. Vi försökte minska den genom att medvetet placera 

oss på varsin sida om informanten istället för mittemot. Vi försökte även medvetet stötta och 

uppmuntra informanten under samtalet genom icke-verbal kommunikation och med bekräftande 

kommentarer. Vår ambition var att få informanten att känna sig bekväm och avslappnad samt att 

intervjun skulle ha formen av ett gemensamt samtal. Forskarens positionalitet är något som bör skrivas 

in i forskningstexten, då varje intervju är ett interaktivt möte mellan informant och intervjuare (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Därför anpassades formuleringarna på frågorna i intervjuguiden efter person och 

situation. Vid samtliga intervjutillfällen genomfördes, efter informantens muntliga medgivande, 

ljudinspelning via smartphone. Varje intervju tog mellan 25–45 minuter. I direkt anslutning till 

genomförd intervju skrev var och en av oss ner våra reflektioner över själva situationen, miljön och 

informantens ickeverbala kommunikation under intervjun. I nära anslutning till genomförd intervju 

transkriberades inspelningarna. Vid transkriptionen strävade vi efter att vara så exakta som möjligt 

(uteslöt dock hummanden, tvekljud och pauser) för att få en så läsbar text som möjligt. Efter att ha läst 

igenom våra transkriptioner, lyssnade vi återigen på ljudupptagningarna för att säkerställa en så 

korrekt återgivning som möjligt i texterna. 

 

Etiska  hänsynstaganden 
Vetenskapsrådet (2011) tar upp fyra forskningsetiska principer som bör beaktas under en 

forskningsundersökning. Informationskravet innebär att deltagarna i undersökningen måste   

informeras om studiens syfte och hur den ska gå till. Samtyckeskravet innebär att deltagarnas 

medverkan ska vara på frivillig basis och att de vet att de kan avsäga sig medverkan när de så önskar. 

Konfidentialitetskravet betyder att personuppgifter hanteras ytterst försiktigt så att det inte går att 

identifiera någon av deltagarna i studien. Nyttjandekravet slutligen anger att deltagarna i studien ska 

informeras om hur resultatet kommer att användas. 

 

I denna undersökning skickades missivbrev (bilaga 1) till deltagarna där syftet med undersökningen 

delgavs samt hur studien var tänkt att genomföras. Vid intervjutillfällena tydliggjordes att resultatet 

endast skulle användas i vår uppsats och redovisas för en begränsad grupp studenter. Informanterna 

fick också själva ta del av uppsatsen om de önskade. Vad gäller konfidentialitetskravet så har inga 

personuppgifter som namn, ålder samt namn på skola nämnts. Däremot har deras yrkesprofessioner 

tagits med i resultatet då vi anser att det är en viktig del av syftet. Före varje intervju förvissade vi oss 

om att informanterna var medvetna om syftet och om de samtyckte till att vi spelade in intervjun. De 

hade alltså flera tillfällen till att avböja eller hoppa av.  

 

Det är inte bara generella regler och principer som bör beaktas vid en kvalitativ 

forskningsundersökning. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det krävs täta kontextuella 
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beskrivningar av miljöerna vid en etisk bedömning av intervjuprocedurer. Forskningsintervjuer sker i 

en interpersonell kontext, där det som sägs hänger ihop med situationen, det vill säga kontexterna 

varierar mellan de olika intervjuerna. Det är därför viktigt att kunna översätta ett sammanhang till ett 

annat som exempelvis då resultat diskuteras. Begreppet täta etiska beskrivningar innebär en förmåga 

hos intervjuaren att kunna se och bedöma händelser i sitt sammanhang och använda den förmågan 

löpande i sitt forskningsarbete (Kvale & Brinkmann).  

 

Förhållandet intervjuare, intervjuperson kan vara  problematiskt. Intervjun kräver att forskaren kan 

balansera mellan närhet och distans till intervjupersonen. Det handlar om att komma åt kunskap 

samtidigt som att visa respekt för intervjupersonens integritet. Etik är att skapa en så bekväm situation 

som möjligt för intervjupersonen (Kvale & Brinkmann, 2014). Maktasymmetri handlar om de 

strukturella positionerna i en intervju. Forskningsintervjun är en enkelriktad, instrumentell dialog och 

kan vara manipulativ. Vad gäller det senare är frågan om hur vi kan undvika att styra och påverka 

informanten central. Vår förförståelse och medvetna syfte styr självklart våra frågor, men att vi själva 

är medvetna om det och gör informanten uppmärksam på syfte är i sig en kvalitetsprincip (Kvale & 

Brinkman). Intervjuaren har också ett tolkningsmonopol då informanten inte är delaktig i analysen. 

Som motkontroll kan intervjupersonen undanhålla information. Intervjuaren behöver reflektera över 

den roll som övertaget kan spela under intervjun och då materialet ska tolkas (Kvale & Brinkmann). 

Detta är något som vi gjorde tillsammans, under hela processen genom att diskutera och ta upp 

problematiska situationer och formuleringar.    

 

Dataanalys 
Vi började med att studera de som vi ansåg var de viktigaste frågorna i vårt transkriberade 

textmaterial. Därefter färgkodade vi informanternas direkta svar på dessa frågor utifrån våra 

övergripande teman elevsyn, roller samt samverkan. Denna fas kan liknas vid det Elvstrand, Högberg 

och Nordvall (2015) benämner som tolkning av första graden. Dessa utsagor kondenserades och 

därefter påbörjade vi vår tolkning av utsagorna som sedan placerades i analysmatriser utifrån våra 

teman.  Sedan gjorde vi tolkningar av andra graden i syfte att skapa distans till det självklara och nära 

samt att försöka se ur nya perspektiv. Tolkning av andra graden innebär enligt  Elvstrand et al, att 

överskrida deltagarnas egna förståelser och att gå bortom det självklara. Genom att färgkoda nyckelord 

och söka efter nya mönster i vår analysmatris, hittade vi nya teman och underkategorier. Under vår 

analysprocess har vi kontinuerligt diskuterat om och hur delarna och helheten hänger ihop samt 

utsagornas kontext, vilket Westlund (2015) påtalar som en viktig arbetsprocess vid tolkningsarbete. De 

teman som växt fram är ledarskap, samverkanskultur och resultat av samverkan. Citaten i 

resultatredovisningen är delvis redigerade för att underlätta läsningen. Direkt citat i löpande text 

markeras med kursiv stil. 
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Resultat 

Här presenteras resultaten från vår studie angående samverkan inom elevhälsan. De teman som visas 

är ledarskap, samverkanskultur samt resultat av samverkan. Begreppet ledarskap är brett och innefattar 

många olika delar och framträder som ett huvudtema för elevhälsans möjligheter till samverkan. Det 

mest framträdande och tydligt återkommande i de olika yrkesprofessionernas berättelser handlar om 

rektors ledarskap. Rektor är ytterst ansvarig och beslutsfattande i elevhälsans arbete och anger därmed 

riktningen för arbetet, vilket också flera av våra informanter påtalar. 

 

Ledarskap 
Temat ledarskap har delats in i tre underkategorier: rektors tillgänglighet för personalen, strukturer och 

rollfördelning. 

 

 

Rektors tillgänglighet för personalen 

Oberoende yrkesprofession beskriver de flesta sin rektors ledarskap i positiva ordalag i termer av hur 

rektorer agerar. Bilden som framträder av den positiva ledaren är  en engagerad, stödjande, närvarande 

och positiv rektor. Engagemang hos skolledare framhålls som en viktig egenskap. Skolsköterskan 

uttrycker att en rektor med en tydlig vision och är engagerad, gör att även personalen blir mer 

engagerad och därmed presterar bättre i sitt arbete. Hon förklarar vidare: Jag tror att rektorn gör 

jättemycket… jag tror att det är rektor som är kärnan. Även kuratorn ger uttryck för vikten av rektors 

engagemang och stöd som en drivkraft för utveckling. 

 

Kurator: Vi har mycket stöd av rektor. Det ger mycket styrka… man växer med det också… Vår rektor är 
väldigt engagerad och positiv. 

 

Ett närvarande ledarskap beskrivs på ett tydligt sätt av specialpedagogen. Hon är positiv till att rektor 

deltar regelbundet på övergripande EHT-möten. Jag tycker det är bra att rektor är närvarande. När vi 

har tuffa elevärenden behöver rektor vara med.  Ett annat sätt att se på en närvarande rektor visar 

specialpedagogen när hon uttrycker att hon känner att hon alltid kan gå till rektor när hon behöver 

stöd. 

 

 

Strukturer 

Skolledarnas förmåga att ge organisatoriska förutsättningar för samverkan inom elevhälsan är en 

annan faktor som vid upprepade tillfällen poängteras. Samtliga professioner belyser vikten av att 

avsätta tid för möten, strukturer samt tydliga rutiner. Specialläraren understryker att det är viktigt att 

ses vilket även styrks av specialpedagogen som säger vi har en tydlig mötesstruktur. Den profession 

som tydligast påtalar ledarskapets betydelse för organiseringen är skolpsykologen. Han lyfter vikten 

av att rektor avsätter tid och engagemang för elevhälsan och att det är ett prioriterat arbete inom 

skolan. En annan aspekt som skolpsykologen framhåller är det systematiska elevhälsoarbetet. 

Skolpsykolog: Att man har ett systematiskt arbete med utvärdering, uppföljning och mål med sin 
verksamhet… 
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De biträdande rektorerna påtalar vikten av att arbeta aktivt med att implementera gällande rutiner och 

att ständigt återknyta till dessa vid arbetslagsmöten och studiedagar. De berättar vidare om hur de 

arbetar aktivt och medvetet med ett salutogent fokus i organisationen där personalen får göra det de är 

bra på. 

Bitr. rektor: Folk får göra det dom är bra på, så vi försöker se till styrkor även där. 

 

En annan faktor av vikt för organisationen som en av de biträdande rektorerna poängterar är att rektor 

vågar ta det övergripande ansvaret och vågar delegera. Han berättar vidare om skolans 

framgångskoncept, att de olika delarna i organisationen såsom elevhälsoteam, ledningsgrupp och 

arbetslag, hänger ihop. Vi är inte så mycket isolerade öar, utan vi går ihop…. Vi har arbetat aktivt 

med att få till ett fungerande flöde mellan elevhälsan och övrig personal. En annan biträdande rektor 

berättar hur de arbetar aktivt med att föra vidare aktuella frågor inom elevhälsan som sedan lyfts upp 

och arbetas med i hela skolans organisation. 

Bitr. rektor: Jag sitter med i elevhälsan med ett pedagogiskt utvecklingsansvar så jag tar med mig generella 
frågor till arbetslagen… Vi jobbar mycket med  intern kompetensutveckling och kollegialt lärande som ett 
verktyg för lärarna att möta olika sorters elever. 

 

Dessa uttalanden från biträdande rektorer är enligt oss exempel på ett systematiskt utvecklingsarbete 

gällande skolans organisation. 

 

 

 

Rollfördelning 

Rektor leder och fördelar elevhälsans arbete och sätter därmed ramarna för de olika professionernas 

uppdrag. De olika yrkesgrupperna beskriver här sin egen roll kopplat till elevhälsans arbete. De 

beskriver också sin egen uppfattning om de övriga yrkesprofessionernas uppdrag inom elevhälsan. 

Utifrån de olika utsagorna framkommer hur deras olika bilder överensstämmer, det vill säga om 

förväntningarna på varandra sammanfaller. 

 

En tydlig rollfördelning är, enligt en av de biträdande rektorerna, av stor betydelse: Det är viktigt att 

man är tydlig med vad man har för roller och ansvarsområden. De olika professionerna uttrycker just 

detta, att de vet vad de olika yrkeskategorierna inom teamet  har för uppgifter. Specialläraren påpekar: 

Man bidrar med det man är där för att göra. Det är nog ganska tydligt. Vidare ger de olika 

yrkesprofessionerna en likartad bild om sin uppfattning av speciallärares och specialpedagogens 

uppdrag. Det handlar om ansvaret att stötta elevers kunskapsutveckling både på individ- och 

gruppnivå. Denna bild bekräftas av speciallärarens utsagor: Jag stöttar lärarna i arbetet med 

anpassningar för eleverna, stöttar vid genomförande av kunskapsscreeningar på individ och 

gruppnivå… jag arbetar med elever i klassrummet men oftast i mitt arbetsrum. Specialpedagogen 

däremot, ger uttryck för en ojämn och otydlig arbetsfördelning mellan de olika professionerna inom 

teamet. Hon beskriver sitt eget uppdrag som pedagogiskt inriktat på elev- och gruppnivå med en tydlig 

önskan att även få vara med och driva ett pedagogiskt utvecklingsarbete på organisationsnivå. 

Specialpedagog: Jag upplever att andra tror att ”spec” är allt - att vi är skolsköterska, psykolog och kurator... 
Ibland får jag ärenden som jag inte tycker hör till min yrkesroll. Tror de tänker ”spec” får lösa det här…. 

 

Hon reflekterar vidare och säger: Vad är det som gör att det inte är lätt… Det är säkert en brist på 

förståelse för varandras yrkesprofessioner… 

 

Skolpsykologen berättar om sina arbetsuppgifter i elevhälsoarbetet: Det är en hel del utredningar och 

det är väldigt mycket tid som spenderas på att konstatera… vilket styrks av övriga professioners 

utsagor. Han berättar vidare att han tillsammans med övriga centralt anställda skolpsykologer försöka 

driva utvecklingen mot färre utredningar och att man i detta arbete främst ska prioritera utredningar 
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gällande intellektuell funktionsnedsättning. Jag gör även observation i klass, handleder personal och 

deltar på elevhälsomöten, något som skolpsykologerna på de andra två skolorna sällan eller aldrig gör. 

Specialpedagogen uttrycker: Skolpsykologen är aldrig med på våra EHT-möten och anlitas enbart för 

att göra WISC-utredningar. Skolpsykologens arbetsuppgifter på grupp- och organisationsnivå är något 

som specialpedagogen, en av de biträdande rektorerna samt skolpsykologen själv önskar mer av. 

 

Kuratorn beskriver sin egen yrkesprofession med tyngdpunkt på det psykosociala arbetet, vilket 

överensstämmer väl med övriga professioners uppfattning om kurators uppdrag. Det som bland annat 

uttrycks av skolpsykologen: Framför allt handlar det om familjen och hur kommunikationen ser ut 

där... 

 

Skolsköterskans egen beskrivning av sina arbetsuppgifter sammanfaller väl med övriga professioners. 

Kuratorn uttrycker: Skolsköterskan har det hälsomässiga… med vaccinationer och hela den biten… 

Det som dock skiljer är skolsköterskans syn på sitt pedagogiska uppdrag: 

Skolsköterskan: Den nya skollagen och läroplanen är det bästa som har hänt skolhälsovården, för då blev 
det mer tydligt att vi jobbar på en skola! Förut var det en småmedicinsk mottagning och vi hängde lite i 
luften… Nu är det mer pedagogiskt inriktat då vi ska jobba mot utbildningens mål. Då står vi inte utanför 
som en liten konsult… 

 

De biträdande rektorerna uttrycker att elevhälsans arbete med att leda och organisera sker i samarbete 

med rektor. 

Bitr. rektor: Jag är spindeln i nätet, sammankallande, leder och fördelar arbetet… har kontakt med externa 
aktörer… Rektor är med en gång i månaden… Då har vi ett uppsamlande möte. Rektors roll är att vara chef, 
att ha koll på att vi gör rätt saker. 

 

De båda biträdande rektorerna har olika ansvarsområden på organisationsnivå där den ena har ett 

övergripande ansvar för elevhälsans arbete och den andra ett övergripande pedagogiskt 

utvecklingsansvar. Bilden av rektor som ledare och övergripande ansvarig för elevhälsans arbete 

bekräftas av samtliga professioner vilket speciallärarens beskrivning får exemplifiera: Rektor är 

yttersta beslutsfattare och har ett övergripande ansvar.  

 

Skolpsykologen framhäver rektors roll som den viktigaste inom elevhälsan. 

Skolpsykolog: Rektor, kanske viktigast... i att få till en struktur… hur man lägger upp allt, vad man sätter 
för agenda… att vara beslutsfattare, men framför allt att man kan fokusera på större frågor… var man lägger 
nivån…  om man sätter en agenda med bara elevnamn eller om man har andra saker... och hur mycket man 
vill släppa in EHT i organisationen… 

 

Sammanfattningsvis framträder, oberoende profession, bilden av en god ledare som är positiv, 

närvarande, stödjande och engagerad. Denna ledare ska även ge strukturer i organisationen i form av 

mötesstruktur och rutiner. Ledaren ska också ta ett övergripande ansvar och samtidigt kunna och våga 

delegera. I studiens resultat framgår att de olika yrkesprofessionernas förväntningar på varandras 

uppdrag sammanfaller men med några undantag. Skolsköterskan och skolpsykologen  uppger att de 

har ytterligare uppgifter, utöver vad de andra anger. Specialpedagogen ger i sin berättelse uttryck för 

en upplevd bristande förståelse hos de övriga professionerna för sitt uppdrag som specialpedagog när 

det gäller att organisera skolans utvecklingsarbeten. 
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Samverkanskultur 
Temat har delats in i två underkategorier: skolklimat och elevsyn. Skolklimat lyfter generella aspekter 

på vad som kan vara gynnsamt för samverkan där ord som anda, stämning, klimat framkommer i de 

olika yrkesprofessionernas berättelser. Elevsyn beskriver de olika professionernas sätt att se på varför 

elever hamnar i skolsvårigheter. 

 

 

Skolklimat 

Här framträder bilden av en skola som präglas av en positiv människosyn där alla behövs och där man 

utgår från allas styrkor, vilket förutsätter ett aktivt och målmedvetet arbete.   

Specialpedagog: … är man positiv och tror på det man gör… och har en människosyn där man tänker att 
alla människor behövs i samhället, då är det lättare att samarbeta. 

 

En av de biträdande rektorerna beskriver deras aktiva målmedvetna arbete :Vi bygger skolans anda 

med målet att alla ska känna gemenskap och vara stolta över vår skola. 

 

Vikten av en positiv stämning bland elever och personal lyfts fram i utsagorna. Följande uttalande av  

biträdande rektor får illustrera detta : Vi har en anda på skolan att ingenting är omöjligt, det är väldigt 

kul! Vidare framhålls betydelsen av ett tillåtande samtalsklimat. Ord som respekt, hänsyn och 

förståelse framträder här. Kuratorn säger: Vi är lyhörda för varandra. Skolpsykologen fortsätter: Vi 

försöker få till ett klimat där man respekterar och kan uttrycka olika bilder. 

 

En samsyn gällande vad som är viktigt i elevhälsoarbetet poängteras av skolpsykologen och förklaras 

av skolsköterskan på följande sätt: Vi tänker inte alla på samma sätt men vi vill samma sak. Att vi alla 

vill elevernas bästa. Därför är det enligt henne betydelsefullt att lära känna varandras olika sätt att 

tänka och inte bara dra ärenden. Vikten av en gemensam vision med gemensamma mål  

gäller inte bara inom elevhälsoteamet utan inom hela skolan, vilket tydliggörs av kuratorn: Alla vill 

elevernas bästa och att dom ska må bra. Biträdande rektor förtydligar detta: Eleverna ska må bra och 

lyckas i sitt skolarbete. 

 

En av de biträdande rektorerna berättar att de inom teamet är mycket samspelta och 

lösningsfokuserade, så det är sällan det blir några krockar. Han ger dock uttryck för att det ibland 

skulle vara bra och spännande med fler krockar och mer tid till djupare reflektion. Men det är ju så 

mycket som ska göras eller diskuteras på relativt kort tid. Han berättar vidare att fokus främst ligger 

på att diskutera hur svårigheterna ser ut i nuläget för att sedan gå direkt på åtgärder. 

 

 

 

Elevsyn 

En och samma informant kunde ge olika förklaringar till varför en elev kan hamna i skolsvårigheter. 

Flera av informanterna visade därmed på komplexa orsakssamband till varför elever kan hamna i en 

problematisk skolsituation. För att tydliggöra skillnader i informanternas olika förklaringar till varför 

elever kan hamna i skolsvårigheter, har vi sammanfört dessa till tre typer av förklaringar. En förklaring 

är att det finns olika sociala system kring eleven som påverkar elevens skolsituation. Det finns därmed 

inte bara en förklaring, utan istället är det flera olika system, som skola, familj och kompisar, runt 

eleven. Flera yrkesprofessioner påtalade här vikten av att se till hela eleven. 

Kurator: Runt en elev är det massor av ringar/olika system (familj, kompisar…) Allt hänger ju ihop och 
påverkar varandra… Det finns nog inte bara en förklaring… 
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Biträdande rektor ger också ett exempel på detta: Det är viktigt att se till barnets hela system. Hur det 

funkar i skolan eller vilken hjälp och stöd familjen får på hemmaplan.  

 

En annan förklaring är att svårigheterna uppstår i mötet med skolans lärmiljö. Här gavs flera exempel 

som kan ingå i begreppet lärmiljö, där skolpsykologen lyfter fram det pedagogiska ledarskapet, 

lärmiljön i klassrummet, resurser, samt bemötande. Specialpedagogen framhåller vidare att skolans 

sociala och kunskapsmässiga krav gör att svårigheterna uppstår i mötet med skolan.  Hon förklarar att 

skolans nya kunskapskriterier där förmågorna hela tiden ska mätas, samt yttre krav på lärare att visa 

höga resultat hos sina elever leder till ännu större utslagning och att någon annan ska ta hand om de 

här eleverna. 

 

Skolsköterskan: Det handlar om att vara människa... Vem som helst kan ha skolsvårigheter inom olika 
områden. Det är mänskligt att ha svårigheter. 

 

Skolsköterskans uttalande kan tolkas som ett exempel på att svårigheterna uppstår i mötet med 

lärmiljön och i speciella sammanhang. Det skulle även kunna tolkas som att vi alla utifrån våra 

individuella egenskaper har olika svårigheter, vilket leder in på den tredje förklaringen till 

skolsvårigheter. Här fokuseras elevens individuella förutsättningar som bakomliggande orsak till 

skolsvårigheter. Det kan vara biologiskt och/eller socialt betingade svårigheter vilket speciallärare 

förklarar: Mycket är ärftligt, man väljer inte sina föräldrar. 

Bitr. rektor: Barn har ju olika förutsättningar från början i livet… 

 

Som exempel på svårigheter anger hon bland annat språksvårigheter och funktionsnedsättningar som 

kan, men inte behöver leda till skolsvårigheter.  

 

Skolpsykologen lyfter, oavsett förklaring till skolsvårigheter, faran med att fastna i diskussioner 

rörande orsaker. Jag blir lite provocerad när man fastnar i orsaker, för jag tycker ofta det är 

irrelevant varför någonting har uppstått. Det är sällan en del av hur det försvinner. Han påtalar vidare 

vikten av att istället fundera över: Vad vidmakthåller att någonting fortsätter? Oberoende av orsaker 

till elevers uppvisade skolsvårigheter påtalar biträdande rektor att de på skolan medvetet har en 

salutogen syn på elever: Alla tänker att elever kan och vi försöker tänka och utgå från styrkor.  

 

Sammanfattningsvis ser vi att de olika yrkesprofessionerna ger en relativ samstämmig bild av vad i 

skolkulturen de uppfattar som främjande för samverkan. De lyfter betydelsen av samsyn gällande vad 

som är viktigt samt att de har gemensamma mål med sitt arbete, ett tillåtande samtalsklimat vilket 

också innebär en förståelse för varandras olika sätt att tänka. Ett dilemma med allt för stor samsyn i 

diskussionerna lyfter biträdande rektor i sin önskan om fler krockar. 

 

Ingen yrkesprofession gav en entydig förklaring till elevers skolsvårigheter. I deras berättelser 

framträder en komplex bild där flera förklaringar samspelar. De förklaringar som framträder är att 

eleven ingår i flera olika system som påverkar elevens situation, mötet med lärmiljön samt 

individuella förutsättningar. Ett uttalande som sticker ut är skolpsykologens påpekande om faran med 

att fastna i diskussioner om orsaker. Han påpekar istället vikten av att utgå från nuläget och blicka 

framåt. 
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Resultat av samverkan 
Samtliga yrkesprofessioner framhåller att det finns mätbara positiva effekter av samverkan och 

elevhälsans förebyggande arbete. Biträdande rektor uttrycker att skolan har arbetat systematiskt och 

aktivt för ökad trygghet och trivsel, något som enligt de årliga elevenkäterna visats ge goda resultat. 

Även skolans meritvärde har enligt biträdande rektor ökat över tid. Så allt det här hänger ihop, vilket 

är jättekul! Specialpedagogen lyfter en positiv utveckling för elever i skolsvårigheter: När vi har en 

hemmasittare och vi lyckas få den eleven att klara tolv ämnen. Det tycker jag är fantastiskt. 

 

Skolpsykologen lyfter betydelsen av att sätta skolans organisation i centrum för att elevhälsans arbete 

ska bli mer beständigt. Han belyser sambandet mellan elevhälsans åtgärdande och hälsofrämjande 

arbete då han förklarar att det genom relevanta åtgärder frigörs mer tid till att arbeta förebyggande och 

framför allt hälsofrämjande. 

Skolpsykolog: Om vi samverkar på ett bra sätt så hittar vi  relevanta orsaker och åtgärder som gör skillnad 
… och då förhoppningsvis får vi tiden att driva ett mer hälsofrämjande arbete… Man vill ju helst förändra 
något som består, snarare än att ändra en elev. 

 

Sammanfattningsvis, samverkan kan leda till positiva resultat utifrån tre olika nivåer (individ, grupp 

och organisation). På individnivå innebär detta positivt mätbara resultat för den enskilda eleven i form 

av betyg. Vidare framkommer mätbara förbättrade resultat gällande trygghet och trivsel på gruppnivå. 

Slutligen påtalar skolpsykologen att  framgångsrik samverkan inom elevhälsan resulterar i ett effektivt 

elevhälsoarbete och därmed frigörs tid till ett mer hälsofrämjande arbete på organisationsnivå. 
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Diskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka mångprofessionell samverkan inom elevhälsan. Kapitlet inleds 

med betydelsen av en gemensam elevsyn inom elevhälsan. Vidare diskuteras de olika professionernas 

uppdrag. Avslutningsvis för vi en diskussion om ledarskapets betydelse för samverkan inom 

elevhälsan. 

 

Samsyn 
 

Elever i skolsvårigheter 

Resultatet i vår studie visar att det inte finns någon enkel entydig förklaring till elevers skolsvårigheter 

hos de olika professionerna. Analyserna av informanternas utsagor visar på mer komplexa 

orsaksförklaringar där elevens individuella förutsättningar samspelar med yttre omgivande faktorer 

(skolans lärmiljö och andra omgivande system runt eleven), vilket Guvå (2009) påpekar är viktigt att 

beakta i elevhälsans gemensamma arbete. Analyserna av vårt resultat visar dock att relationella  

förklaringar dominerar över kategoriska (individcentrerade) förklaringar till elevers skolsvårigheter, 

vilket motsäger tidigare forskning (Asp-Onsjö 2006; Backlund, 2007; Hjörne & Säljö, 2004; 2012; 

Lindqvist, 2013; Thornberg, 2012) där kategoriska förklaringar är mer vanligt förekommande. I vårt 

resultat kunde vi inte heller utläsa några klara samband mellan orsaksförklaringar till elevers 

skolsvårigheter och olika professioner, vilket däremot tidigare forskning visar. I Göranssons et al., 

(2015) samt Lindqvists (2013) enkätstudier framkommer  att framför allt skolledare förklarar elevers 

skolsvårigheter med elevens individuella brister. Skolledarna i vår studie ger däremot en mer komplex 

bild av orsakssamband där de beskriver skolans åtgärdande arbete med tyngdpunkt på att utveckla den 

pedagogiska praktiken efter elevernas olikheter, vilket står i kontrast till att eleven förväntas anpassa 

sig till skolpraktiken (Hjörne & Säljö, 2004; 2012; Becker, 2010). Synen på elever i skolsvårigheter är 

enligt Backlund (2007) intimt förknippat med de åtgärdande insatserna. Utifrån detta kan vi konstatera 

att skolledarna i vår studie utgår från ett relationellt perspektiv där fokus ligger på att utveckla 

lärmiljön runt eleverna. 

 

Samverkan inom elevhälsan ska enligt Socialstyrelsen och Skolverket (2016) ske utifrån 

professionernas olika kompetenser där olika perspektiv lyfts fram för att tillsammans utveckla en mer 

gemensam problemförståelse som i sin tur ska utmynna i en samsyn om elevens behov samt relevanta 

åtgärder. En samsyn gällande vad som är viktigt och relevant, är något som såväl skolpsykologen som 

skolsköterskan i vår studie påpekar. Vidare ger informanterna uttryck för en samsyn gällande målet 

med elevhälsans arbete, att främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling.  

 

Skillnaden mellan vårt resultat och refererad tidigare forskning, kan sannolikt bero på att vår 

undersökning bygger på ett mycket begränsat datamaterial, jämfört med ovanstående studier. Det kan 

också förklaras av att våra informanter arbetar på skolor med ett aktivt utvecklingsarbete med 

elevhälsan och att det nu har gått sex år sedan lagen trädde i kraft (Skollagen 2010:800). 

I resultatet framkommer betydelsen av en samsyn inom elevhälsan gällande vad som bör prioriteras i 

det gemensamma arbetet, exempelvis att fokusera på nuläge och önskat läge vid problembeskrivningar 

istället för att fastna i orsaksförklaringar. Vidare påtalas vikten av att elevhälsopersonalen tillsammans 

med övrig personal, arbetar mot det gemensamma målet, att främja elevernas utveckling mot skolans 

mål, vilket går i linje med skolans styrdokument (Skollagen 2010:800; Lgr11). Det bekräftas också i 

flera studier där ett gemensamt ansvar för alla elevers prestationer poängteras (McLaughlin, 2002; 

Thornberg , 2012; Wallace, Andersson & Bartholomay, 2002). 
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Gemensamt förhållningssätt 

I analyserna framkommer en positiv elevsyn där de olika professionernas  utgångspunkt ansågs vara 

den kompetenta eleven, vilket innebär positiva förväntningar på alla elever. Det förklaras i Graham 

och Harwood (2011) och Johanssons (2015) studier där vikten av att anpassa skolans krav och 

bemötande samt att tydliggöra elevens utvecklingspotential lyfts fram. Johansson visar att realistiska 

krav och förväntningar är av stor betydelse för elevens skolprestationer. I vår undersökning beskriver 

biträdande rektor att de aktivt och medvetet lyfter styrkor hos eleverna, det vill säga att man utgår från 

friskfaktorer för att främja en positiv utveckling, vilket visar på ett salutogent synsätt i enlighet med 

Skollagen (2010:800). 

  

I resultatet framkommer att ett tillåtande samtalsklimat byggt på tillit är en förutsättning för ett mer 

konstruktivt och lösningsfokuserat elevhälsoarbete, vilket även styrks i McLaughlin (2002) och 

Thornbergs (2012) forskning. Samtidigt visar resultaten ett dilemma kopplat till ett samspelt och 

lösningsfokuserat elevhälsoarbete. En allt för stor samsyn kan enligt en av de biträdande rektorerna 

leda till att fördjupande diskussioner och reflektioner uteblir. I linje med detta visar Hjörne och Säljö 

(2004) att konsensus mellan olika professioner inom teamet, riskerar att ge begränsade och ensidiga 

nulägesbeskrivningar. Bredare nulägesbeskrivningar kan däremot bidra till en mer holistisk bild och 

öka förutsättningarna för att hamna i rätt åtgärder som främjar elevens utveckling (Thornberg). 

Konsensus kan handla om en konflikträdsla, grundat i en kollegial lojalitet (Hjörne & Säljö). Ett 

kritiskt förhållningssätt inom teamet däremot, där olika perspektiv får mötas, kan tillföra gruppen 

energi i det gemensamma arbetet (Eriksson & Hultman, 2015) och leda till något nytt (Guvå, 2010). 

Skolpsykologen i föreliggande studie påtalar just vikten av att utifrån en bred nulägesbeskrivning, 

tillsammans reflektera över vad som gör att skolsvårigheterna fortsätter, med målet att hamna i 

åtgärder som leder framåt. 

 

Professioners uppdrag i elevhälsan 
Resultaten i vår studie visar en relativt stor samstämmighet mellan de olika professionernas 

uppfattningar om sitt och övriga professioners uppdrag i elevhälsans gemensamma arbete. Därmed 

anser vi att informanterna i vår studie överlag ger uttryck för en tydlig rollfördelning, något som 

Backlund (2007) menar är en grundläggande förutsättning för samverkan inom elevhälsan. De 

yrkesprofessioner med störst överensstämmelse är kurators, rektors samt speciallärares uppdrag. Det 

fanns dock några undantag, vilket är särskilt tydligt i specialpedagogens uppfattning om sitt eget 

uppdrag i förhållande till övriga professioners förväntningar. Skolsköterskans uppdrag gällande de 

medicinska insatserna överensstämmer väl med övrigas uppfattningar. Det som dock sticker ut är att 

skolsköterskan framhäver att elevhälsans  medicinska insatser ska bidra till att främja elevernas 

utveckling mot utbildningens mål, vilket hon ser som positivt då det ökar delaktigheten i skolans 

förebyggande och hälsofrämjande arbete. Skolsköterskors önskan om inflytande i den pedagogiska 

praktiken, framkommer även i Hyllanders studie (2011). Då den pedagogiska inriktningen på 

skolsköterskans uppdrag saknas i de övriga professionernas beskrivningar kan det leda till att 

skolsköterskans perspektiv inte får det inflytande som önskas. 

 

Flera informanters utsagor visar att skolpsykologens uppdrag på deras skolor endast är 

individinriktade i form av utredningar av enskilda elever och att de sällan eller aldrig deltar på 

elevhälsomöten. Detta överensstämmer med tidigare forskning där en stark diagnostisk kultur inom 

skolors elevhälsoarbete framträder (Hjörne & Säljö, 2004; Lindqvist, 2013).I Skolinspektionens 

rapport (2015) framkommer att psykologiska insatser ofta saknas helt i elevhälsans förebyggande och 

hälsofrämjande arbete, något som specialpedagogen och en av de biträdande rektorerna i vårt resultat 

önskar mer av. Skolpsykologen i vår studie beskriver dock sitt uppdrag som inriktat på samtliga nivåer 

(individ-, grupp- och organisationsnivå). Hans aktiva deltagande i de lokala skolornas elevhälsoarbete 

skiljer sig från de övriga professionernas uppfattning i vårt resultat, medans hans individinriktade 

arbete överensstämmer med övriga professioners uppfattning. Skolpsykologen i vår studie ger också 
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uttryck för en önskan att arbeta mindre på individnivå för att frigöra ännu mer tid till förebyggande 

och hälsofrämjande insatser på grupp- och organisationsnivå, vilket är i linje med Skolinspektionens 

mål.(2015).  

 

Sammanfattningsvis visar vår undersökning att skolpsykologen har ett genomgående organisatoriskt 

fokus, vilket kan förklaras av att han har en central tjänst i kommunen vilket kan ge en större distans 

till skolornas elevhälsoarbete. Detta utifrånperspektiv, i kombination med att han har yrkeskollegor i 

det centrala teamet, menar vi kan underlätta utvecklingsarbetet gällande skolpsykologens 

förebyggande och hälsofrämjande uppdrag inom skolan.  

 

Resultatet i vår undersökning visar en stor otydlighet vad gäller specialpedagogens uppdrag. Enligt 

examensordningen i högskoleförordningen (SFS: 2011:688) ska specialpedagogen genomföra insatser 

på i huvudsak gruppnivå, men även på organisationsnivå för att kunna driva utveckling av skolans 

lärmiljöer. Vad som framkommer i vårt resultat är att uppdraget främst utförs på individ- gruppnivå 

där förutom pedagogiska insatser, även psykosociala insatser  efterfrågas. På en av skolorna i studien 

utförs specialpedagogens arbetsuppgifter av biträdande rektor med ett pedagogiskt utvecklingsansvar, 

då främst på organisationsnivå. På denna skola har man ingen specialpedagog anställd. Det 

pedagogiska utvecklingsarbetet sker istället i form av ett samarbete mellan biträdande rektor och 

speciallärare. Lindqvist (2013) förklarar specialpedagogens  otydliga uppdrag med att det finns 

konkurrens mellan elevhälsans professioner. Skolledaren konkurrerar på organisationsnivå, kurator 

och skolpsykolog på gruppnivå  samt specialläraren på individnivå (Göransson et al., 2015). Detta i 

kombination med att specialpedagogens profession saknar stöd i skollagen (2010:800) bidrar till att 

specialpedagogens uppdrag är så vagt. Ett fynd i vårt resultat är att det råder stor överensstämmelse 

mellan de olika professionerna gällande speciallärarens uppdrag, i kontrast till specialpedagogens 

upplevelse av att vara missförstådd i sitt uppdrag. En förklaring kan vara specialläraryrkets längre 

tradition, som tidigare byggde på ett kategoriskt perspektiv med målet att arbeta med 

specialundervisning (Göransson et al.). Speciallärarutbildningen, liksom specialpedagogutbildningen, 

utgår idag från ett relationellt perspektiv. Trots det lever bilden av specialpedagogiken som ett 

parallellsystem kvar. Då specialpedagogen har svårigheter med att få jurisdiktion för att arbeta på 

organisationsnivå uppstår problem med att kunna  driva utvecklingen mot en mer relationell och 

inkluderande skolpraktik, vilket är ett av specialpedagogens uppdrag. Därmed blir det också svårare att 

få specialpedagogiken att bli en naturlig del av undervisningspraktiken (Göransson et al., 2015; 

Hyllander, 2011). 

 

Utifrån vad som ovan angetts visar resultatet att framför allt specialpedagogen, men även 

skolpsykologen önskar större inflytande över elevhälsans organisatoriska domän vilket också 

framkommer i Hyllanders (2011) och Göranssons et al. (2015) studier. Den relativt stora samsyn på 

varandras uppdrag inom elevhälsan som framträder i vårt resultat, skiljer sig från tidigare forskning. 

Det kan förklaras med att två av de deltagande elevhälsoteamen arbetar aktivt med att få en ökad 

förståelse för varandras uppdrag. 

 

Ledarskap 
Ett resultat i vår undersökning är ledarskapets återkommande centrala betydelse för elevhälsans arbete, 

något som framkommer i samtliga professioners berättelser. I analysen framkommer  att kärnan i ett 

gott ledarskap handlar om engagemang. Av resultaten framgår att en grundläggande förutsättning för 

samverkan är tydliga strukturer så som  mötesstrukturer och rutiner som är implementerade i hela 

skolans organisation. Ett systematiskt elevhälsoarbete med mål som utvärderas och regelbundet följs 

upp, är betydelsefullt för riktningen mot ett mer hälsofrämjande elevhälsoarbete, vilket flera 

professioner påtalar och som även bekräftas i tidigare forskning (Caron & McLaughlin, 2002; 

Thornberg, 2012). 
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Ett tydligt resultat är rektors roll som den mest betydelsefulla för elevhälsans arbete. Bilden som 

framträder är en engagerad rektor som inspirerar och visar tilltro till sin personal och som understödjer 

professionell och kollegial utveckling. Att ta tillvara och utveckla personalens kompetens och 

potential är även något som Caron och McLaughlin (2002) och Gerrbo (2012) menar är avgörande för 

att öka tillgängligheten för alla elever. Flera professioner påtalar vidare vikten av att rektor i sitt 

ledarskap vågar och kan ta det övergripande ansvaret och samtidigt delegera. I analysen framträder 

rektors makt att bestämma elevhälsans agenda och därmed dess inriktning som ger förutsättningar för 

ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Vidare har rektor makt att bestämma över elevhälsans 

inflytande i skolans organisation. Antingen ses elevhälsan endast som en kompensatorisk, särskild del 

i organisationen, eller också som en del i hela skolans utvecklingsarbete. Asp-Onsjö (2006) menar att 

rektors syn på elevhälsans arbete är av stor betydelse för hur framgångsrikt skolans utvecklingsarbete 

blir. De biträdande rektorerna i vår studie poängterar att framgångskonceptet i skolans utveckling av 

goda lärmiljöer för alla elever, handlar om att göra hela skolans personal delaktig i detta 

förändringsarbete. Det är helt i linje med Ainscow et al. (2012) och Graham och Harwood (2011) som 

påtalar att skolutveckling bör ske utifrån en helhetssyn. 

 

Vidare forskning 
Syftet med vår undersökning har varit att undersöka mångprofessionell samverkan inom elevhälsan. I 

detta arbeta, i såväl tidigare forskning som i resultaten framgår tydligt hur nära förknippat detta är med 

samverkan inom skolan som helhet. Utifrån detta skulle det vara av intresse att undersöka samverkan: 

 

1.        mellan elevhälsan och övriga delar av skolan 

2.        mellan skolor 

3.       mellan skolor och externa aktör 

 

Under arbetets gång har vi ibland reflekterat över den positiva bild som de olika professionerna har 

gett uttryck för. Vi ställde oss frågan hur denna bild överensstämmer med lärarnas bild vilket skulle 

vara intressant att se närmare på i en annan undersökning. 
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Metoddiskussion 

Syftet i vår kvalitativa studie var att undersöka olika professioners uppfattningar och beskrivningar av 

samverkan inom elevhälsan. Vår utgångspunkt vid formulering av frågeställningar var bland annat att 

undersöka olika professioners  syn på elever i skolsvårigheter, hur de olika professionernas beskriver 

sitt och de andras uppdrag och vilka förutsättningar som de anser vara viktiga för samverkan.  

 

Vid val av metodansats diskuterade vi fenomenologisk- samt hermeneutisk analysmetod. Den förra 

lämnade vi då det inte var ett specifikt fenomens essens vi var ute efter och det skulle bli svårt att 

bortse från vår förförståelse (Szklarski, 2015). Hermeneutisk ansats (Westlund, 2015) skulle kunna ha 

fungerat då vår förförståelse hade varit användbar och det handlar om att tolka informanternas 

uppfattningar och upplevelser av vad som kan vara förutsättningar för mångprofessionell samverkan. 

Då vi var inriktade på att få med specifika frågeställningar valde vi en semistrukturerad kvalitativ 

intervjumetod. Utifrån detta blev vår metodansats kvalitativ innehållsanalys.  

 

I studien intervjuades sex olika professioner, sju informanter, i tre olika elevhälsoteam på tre olika 

skolor. Från början var vi intresserade av att få tillträde till ett elevhälsoteam med ett aktivt 

utvecklingsarbete och där vi kunde intervjua samtliga ingående professioner. Då det var svårt att finna 

blev det istället tre olika elevhälsoteam. Det viktiga för oss var att få de olika professionella 

perspektiven representerade i undersökningen.  Vi planerade att komplettera de kvalitativa 

intervjuerna med en dokumentstudie i form av skolornas elevhälsoplaner, för att få en förförståelse för 

de olika skolornas elevhälsoarbete inför intervjuerna och få ett jämförelsematerial till de olika 

professionernas utsagor. Vi valde dock att bortse från elevhälsoplanerna när vi fick syn på vårt digra 

intervjumaterial där vi lade tiden och tyngdpunkten på att göra djupare analyser och tolkningar. 

 

 

Etiska överväganden 
Vår ambition var att intervjun skulle ha mer formen av ett samtal och att få informanten att känna sig 

bekväm, något som Kvale och Brinkmann (2014) menar är en viktig etisk aspekt. Det gick enligt oss 

överlag bra men vid några intervjuer framgick dock att informanten inte var helt bekväm med att 

intervjun spelades in och att ljudinspelningen därmed blev en hindrande faktor. När inspelningen 

stängdes av, övergick intervjun mer till ett vanligt samtal. För att fånga upp detta, skrev vi i direkt 

anslutning till intervjun, var och en ner våra reflektioner. En intressant aspekt som framkom efter en 

intervju var informantens egen upplevelse av att det gav något tillbaka i form av att samtalet hade 

synliggjort informantens egna tankar.  

 

Vid återgivningen av informanternas utsagor i resultatdelen har vi valt att skriva ut vilken profession 

som sagt vad. Detta för att se om det fanns en samsyn kring elevsyn, yrkesuppdrag samt vad som 

främjar samverkan. För att säkra informanternas anonymitet, har namn på personer, skola och 

kommun uteslutits. Därmed anser vi att vi har uppfyllt Vetenskapsrådets (2011) krav på 

konfidentialitet.  

 

Vi har också reflekterat över hur vi återgivit informanternas utsagor. Under vårt analysarbete har vi 

genom täta beskrivningar tagit hänsyn till sammanhang och situation för utsagorna. I detta ligger även 

en tolkning av den ickeverbala kommunikationen. Vi har även försökt förstå informanterna utifrån ett 

helhetsperspektiv på deras berättelse genom att återkommande under analys- och tolkningsarbetet gå 

tillbaka till transkriptionerna många gånger.  
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Trovärdighet, validitet och reliabilitet 
Validitet är ett begrepp som främst används inom kvantitativ forskning . Det står för om 

undersökningen med dess metoder och tillvägagångssätt verkligen undersöker det som avses i 

forskningens syfte. Vissa forskare är kritiska till att använda begreppet validitet i kvalitativ forskning 

och  talar istället  om trovärdighet och tillförlitlighet.  Då handlar det om hur systematisk och 

noggrann hela forskningsprocessen  varit och hur tillförlitliga resultaten är som en följd av 

tillvägagångssättet (Thornberg & Fejes, 2015). Kvale och Brinkmann (2014) anser dock att 

validitetsbegreppet kan användas även inom kvalitativ forskning. Validitet innebär då att hela 

forskningsprocessen är öppen och att forskaren genom hela processen kontrollerar och ifrågasätter. 

Resultaten bör tolkas med hjälp av teori (a.a.). Vi har försökt redovisa hur vi gått tillväga i hela vår 

arbetsprocess. Under våra intervjuer har vi medvetet och löpande försökt att tolka och validera 

informantens svar genom att ställa följdfrågor som “ har jag förstått dig rätt att…” eller “ Du säger 

alltså…”. Det är något som Kvale och Brinkmann påstår är viktigt för kvaliteten i en intervju. Att det 

kan stärka validiteten i framför allt tolkningen av informanternas utsagor påtalar också Dalen (2015). 

Det kallas för att skapa en intersubjektivitet, det vill säga att skapa ett förhållande med 

intervjupersonen som leder till att vi har gemensamma upplevelser och situationstolkningar (a.a.). Vi 

har också beaktat att de svar vi fick på våra frågor är starkt beroende av situation och kontext, hur 

informanten uppfattar våra frågor, vad de gjorde eller tänkte precis innan intervjun (flera kom direkt 

från andra möten). Det kan också påverkas av vad informanten tänker att vi är ute efter för svar och 

vilka följdfrågor vi ställde till föregående frågor. Samtalet påverkas också i hög grad av vår 

ickeverbala kommunikation (Kvale & Brinkmann). Andra, yttre, faktorer som kan påverka 

undersökningen, är den större kontext vi befinner oss i vad gäller allmänna samhällsförhållanden och 

den aktuella samhällsdebatten, till exempel om skolors tillkortakommanden vad gäller stöd till alla 

elever (Dalen, 2015). En annan aspekt av validering är också att vi varit två som hela tiden reflekterat 

tillsammans, ifrågasatt och prövat tankar och idéer under hela processen. Vi har varit varandras 

kritiska ögon, något som Kvale och Brinkmann kallar “kollegial validering”. I Thornberg och Fejes 

(2015) refereras till Larssons (1994) lista över validitetskriterier. Några av dessa har vi använt i vår 

studie, såsom empirisk förankring, konsistens, heuristiskt värde samt pragmatiskt kriterium. Empirisk 

förankring innebär att det vi påstår i resultatet, är väl förankrat i datamaterialet, vilket vi anser det är 

då vi kontinuerligt, under hela analysprocessen gått tillbaka till datamaterialet och sett hur det 

överensstämmer med syfte och övergripande frågeställningar. Konsistens handlar om att de olika 

påståendena i resultatet inte är motsägelsefulla och att delarna är i harmoni med helheten. För att 

säkerställa konsistensen i vårt resultat har vi genom återkommande reflektion strävat efter en tydlig 

röd tråd. Dessa två kriterier anser vi är exempel på  

intern validitet (Kvale & Brinkmann).  

 

Heuristiskt värde handlar om huruvida läsaren, utifrån vårt arbete, kan se verkligheten på nytt sätt. Vi 

tror att vårt resultat kan hjälpa till att skapa distans och ge ett  utifrånperspektiv på det egna lokala 

elevhälsoarbetet. Det pragmatiska kriteriet avser hur användbart vårt resultat är. Vår studie skulle 

kunna fungera som ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbetet i elevhälsan. Men det är läsaren som 

genom så kallad  läsarbaserad analytisk generalisering (Kvale & Brinkmann, 2014), avgör om 

resultatet är användbart i andra situationer. 
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Bilaga 1: Missivbrev 

Maud Artursson och Kerstin Åsberg     Stockholm den 170126 

Studenter på Specialpedagogprogrammet, 90 hp 

Stockholms Universitet 

 

Hej! 

 

Vi heter Maud Artursson och Kerstin Åsberg och går sista terminen på specialpedagogprogrammet i 

Stockholm. Denna termin ska vi genomföra ett examensarbete och vi har valt att studera elevhälsans 

arbete. 

 

Syftet med vårt arbete är att undersöka vad som kan främja mångprofessionell samverkan inom 

elevhälsan. Detta för att få exempel på samverkan inom elevhälsan, i riktning mot elevhälsans nya 

uppdrag - att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med hela lärandemiljön i fokus. 

 

Vi kommer att genomföra individuella intervjuer med olika professioner inom elevhälsan. Intervjuerna 

tar ca 30-45 minuter och beräknas ske under februari 2017.  Vi anpassar efter den tid och plats du 

finner bäst. Arbetet följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Den som medverkar i studien 

är hela tiden fri att avbryta sitt deltagande i studien. Rapporteringen kommer att ske så att ingen av de 

medverkande eller deras skolor kan identifieras.  

 

Vår lärarbakgrund 

Maud har arbetat över 25 år som högstadielärare i SO, som SYV samt med elever i skolsvårigheter. 

Kerstin har arbetat som klasslärare och som lärare för elever i skolsvårigheter i 10 år.  

 

Stort TACK för din medverkan! 

Maud Artursson & Kerstin Åsberg 

 

Handledare under examensarbetet är:  

Barbro Johansson  

Universitetslärare och fil dr. 

Specialpedagogiska institutionen 

Stockholms universitet  

08-120 764 41 

barbro.johansson@specped.su.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:barbro.johansson@specped.su.se
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Bakgrundsfråga 

Namn, yrke/roll, (spec.ped och speciallärare, examensår?) tjänsteår i elevhälsan. 

 

  

Introduktionsfråga (0) 

Vad är det bästa med den här skolan? 

 

 

Elevsyn (I) 

Hur ser du på elever i skolsvårigheter?  

Orsak/förklaring 

Åtgärder…. 

 

Upplever du att  uppfattningarna inom teamet skiljer sig gällande elever i skolsvårigheter? I så fall på 

vilket sätt? 

   

 

Roller (II) 

Berätta om ert förebyggande och hälsofrämjande arbete på er skola  

Ni representerar ju olika professioner. Berätta om din roll i teamet?  

Hur ser du du på de övrigas roll/uppdrag i teamet?  

 

 

Samverkan (III) 

Vilka förutsättningar anser du vara de viktigaste för samverkan inom elevhälsan? 

Vilka förutsättningar upplever du finns för samverkan inom elevhälsan på din skola? 

Berätta om hur ni samverkar inom teamet? kan du ge exempel? Hur tar ni er an ett konkret ärende? 

Vad fungerar bra och varför? 

Vad fungerar mindre bra och varför? 

Vilka positiva resultat ser du av er samverkan? 
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